Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης

Σχολείο Χανίων
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών διοργανώνει Σχολείο
χολείο σεµιναριακών µαθηµάτων
του προγράµµατος «Κωστής Παλαµάς» µε θέµα την προβολή, διάδοση και αξιοποίηση του ελληνικού
πολιτισµού και τουρισµού, διαµέσου των εργαλείων που µας προσφέρουν οι σπουδές επικοινωνίας
επικοινωνί
µε την ευρύτερή τους έννοια. Τοο συνολικό εγχείρηµα αποσκοπεί να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες
σχετικά µε την επικοινωνία και τον ελληνικό πολιτισµό και επιπλέον µια κριτική αντίληψη
αντ
γύρω από
τις πολιτισµικές αναζητήσεις και εκδηλώσεις µε τις συνιστώσες των σπουδών επικοινωνίας. Το
πρόγραµµα απευθύνεται σε ενήλικες των κλάδων του τουρισµού, του πολιτισµού και της
δηµοσιογραφίας, καθώς και όσων ενδιαφέρονται
ενδ
για τα εν λόγω πεδία, µε απώτερο στόχο την
προβολή και προώθηση του εθνικού πολιτιστικού προϊόντος.
•

•
•
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Το «Σχολείο» του προγράµµατος «Κωστή Παλαµά» θα
θα πραγµατοποιηθεί στα
στ Χανιά στο
Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου 14 έως και 18 Φεβρουαρίου 2015 µε θέµα: «Πολιτισµός,
Τουρισµός και Περιφερειακά ΜΜΕ».
ΜΜΕ
Η δωρεάν συµµετοχή στα σεµιναριακά µαθήµατα απαιτεί την συνεπή παρουσία των
εκπαιδευόµενων και την ενεργή συµµετοχή τους στις συζητήσεις που θα διεξαχθούν.
Πρόγραµµα:
Ανοιχτές
νοιχτές εισηγήσεις από τον πρώην Πρύτανη Πανεπιστηµίου Κρήτης καθηγητή Ι. Φίλη, τον
καθηγητή του ΕΚΠΑ Μιχάλη Μείµάρη, τον Νίκο Φραντζεσκάκη, Πρόεδρο Πανελληνίου
Συνδέσµου Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων,
Επιχειρήσεων τον Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, λέκτορα του
ΕΚΠΑ και τον δηµοσιογράφο Μανώλη Κονσολάκη.
Θεµατικές ενότητες 30 ώρες διδασκαλίας-∆ιδάσκοντες: Καθηγητής Ανδρέας Βέγλης, ΑΠΘ,
επικ. Καθηγητής AΠΘ
ΠΘ Αντώνης Σκαµνάκης και οι ∆ρ. Κλειώ Κεντελρίδου και ∆ρ. Φανή
Γαλατσοπούλου και ∆ρ. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος
Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες
Εστιάζει
στιάζει στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών µε έµφαση σε εκείνες
που χρησιµοποιούνται από τα ΜΜΕ. Ειδικότερα, εξετάζονται η τεχνολογική εξέλιξη,
η ψηφιακή σύγκλιση, θέµατα διαδικτύου καθώς και των υπηρεσιών του.
Αναλύονται οι όροι διαδραστικότητα,
διαδραστικότητα, διασυνδεσιµότητα και διαλειτουργικότητα.
Παρουσιάζονται οι ψηφιακές τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας οι οποίες σε
συνδυασµό µε τις τεχνολογίες των κοινωνικών δικτύων και τις εφαρµογές του Web
2.0, που επίσης εξετάζονται, διαµορφώνουν το σύγχρονο περιβάλλον
περιβάλλον επικοινωνίας
και γνώσης σε όλα τα επίπεδα. Μέσα από την κατανόηση της διαδικασίας
σύγκλισης των ψηφιακών τεχνολογιών, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιακών
δικτύων και των ΜΜΕ που αποτελεί την κύρια αιτία ανάπτυξης των Νέων Μέσων,
αναλύεται ο όρος
όρο σε τρία επίπεδα µελέτης -επινοήσεων,
επινοήσεων, χρήσεων και δοµώνδοµών και
διαφοροποιείται από τα παραδοσιακά µέσα, έντυπα και ηλεκτρονικά. Τέλος,
παρουσιάζονται οι νέες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων και τα tablets-pads.
tablets
Τα
θέµατα αυτά αναπτύσσονται από τεχνολογική σκοπιά,
σκοπιά, αλλά και από την πλευρά
αξιοποίησης τους από το σύνολο του κοινού, εξειδικευµένου και µη.

Κοινωνικά Μέσα
Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αποκτήσει ζωτική σηµασία για τη
δηµοσιογραφία µε τους ειδικούς, τους πολίτες, και τους δηµοσιογράφους να τα
χρησιµοποιούν
ησιµοποιούν για τη διάδοση των ειδήσεων, τη µετάδοση έκτακτων γεγονότων και
τη συλλογή πληροφοριών. Το σεµινάριο
σεµιν
προσφέρει µια ευέλικτη διεπιστηµονική
διερεύνηση των θεµελιωδών σύγχρονων εξελίξεων στο δικτυωµένο, ψηφιακό
περιβάλλον των µέσων ενηµέρωσης, στοχεύοντας
στοχεύοντας στην κατανόηση του ρόλου, των
δυνατοτήτων και των επιπτώσεων των κοινωνικών µέσων. Οι συµµετέχοντες θα
διδαχθούν επίσης το πώς θα δηµιουργήσουν και να διατηρήσουν µια
επαγγελµατική παρουσία στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, συµπεριλαµβανοµένων
των Facebook,
acebook, Twitter, Google+, Tumblr, LinkedIn, YouTube, Instagram, κ.λπ.
Τέλος, θα µάθουν να χρησιµοποιούν τα κοινωνικά µέσα για τη βελτίωση των
ρεπορτάζ τους, την αύξηση της διείσδυσης τους στο κοινό και την παρακολούθηση
του κοινωνικού τους αντίκτυπου.
Ταξιδιωτική
ξιδιωτική ∆ηµοσιογραφία
Εξετάζονται τα είδη και γένη έντυπης και ηλεκτρονικής ταξιδιωτικής
δηµοσιογραφίας µέσω µιας διεπιστηµονικής προσέγγισης και χρησιµοποιώντας
εργαλεία της επικοινωνίας, γλωσσολογίας και κοινωνιολογίας. Εστιάζουµε στην
επικοινωνιακή πλαισίωση ταξιδιωτικών προορισµών µέσω
µέσω των ταξιδιωτικών
εµπειριών και του οπτικοακουστικού υλικού που διακινείται στα κοινωνικά µέσα. Οι
στόχοι είναι: η κατανόηση στρατηγικών επικοινωνίας και δηµοσιογραφικών
πρακτικών που σχετίζονται µε το ‘Ταξίδι’ και γενικότερα µε τον Τουρισµό, η
εξοικείωση των συµµετεχόντων µε τα είδη ταξιδιωτικών άρθρων, τη δοµή τους, τα
γλωσσικά και υφολογικά τους στοιχεία και η αποτελεσµατική και ορθή χρήση των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας καθώς και των Κοινωνικών
Μέσων για την προβολή ενός ταξιδιωτικού προορισµού.
π
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού
Στο σεµιναριακό αυτό µάθηµα, το οποίο εντάσσεται στη γενικότερη θεµατική της
προβολής και προώθησης τουρισµού, εξετάζονται οι εναλλακτικές µορφές
τουρισµού ως παράγοντας αειφόρου ανάπτυξης και οι επικοινωνιακές στρατηγικές
στρ
για την προβολή τους οι οποίες συµβάλλουν στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση
του κοινού αλλά και στην ανάπτυξη ενός τόπου. Παρουσιάζονται οι επιπτώσεις του
τουρισµού στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον και αντίστοιχα η
επίδραση αυτών και ιδιαίτερα του φυσικού περιβάλλοντος, στον τουρισµό. Οι
στόχοι είναι: η κατανόηση της αλληλεπίδρασης και της σχέσης Τουρισµού και
Περιβάλλοντος, η µελέτη περιπτώσεων εναλλακτικού τουρισµού και ιδιαίτερα αγροαγρο
και οικοτουρισµού, η διερεύνηση του ρόλου και
και της συνεισφοράς των δηµόσιων και
ιδιωτικών φορέων τουρισµού στην ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών τουρισµού
για αειφορία, η αποτελεσµατική χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και
Επικοινωνίας καθώς και των Κοινωνικών Μέσων για την προβολή των
εναλλακτικών
κών µορφών τουρισµού.

Περιφερειακά ΜΜΕ στην Ελλάδα
Το σεµιναριακό µάθηµα εξετάζει την ιστορική εξέλιξη του επαρχιακού τύπου, του
τοπικού ραδιοφώνου και της τοπικής και περιφερειακής τηλεόρασης. Έµφαση
δίνεται στην παρούσα κατάσταση των περιφερειακών ΜΜΕ και στη σχέση τους µε
τα πανελλαδικής εµβέλειας και κυκλοφορίας ΜΜΕ.
ΜΜΕ. Στοιχεία κυκλοφορίας και
αναγνωσιµότητας θα παρουσιαστούν, επίσης. Η νοµοθεσία για τον επαρχιακό
τύπο, οι άµεσες και έµµεσες επιχορηγήσεις και κρατικές ενισχύσεις θα εξεταστούν
σε σύγκριση µε αυτά που ισχύουν στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο. Τα θέµατα της
διαφήµισης
ιαφήµισης ιδιωτικής και κρατικής θα εξεταστούν επίσης. Τέλος θα διερευνηθούν τα
στοιχεία της χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ.
•

Μετά το πέρας των ταχύρρυθµων µαθηµάτων οι εκπαιδευόµενοι θα λαµβάνουν βεβαιώσεις
παρακολούθησης από το Εθνικό και Καποδιστριακό
αποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Για την
αίτηση συµµετοχής απευθυνθείτε στο: http://kostispalamas.uoa.gr/ ή στο τηλέφωνο 6944
182075 ώρες 10.00-18.00
18.00 κα Άσπα Γκαζή.

