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#Retreat2020: Εκπαίδευση, Επικοινωνία, Δημοσιογραφία εν μέσω covid-19
Συζήτηση: Η Επικοινωνία και η Επιστήμη της Δημοσιογραφίας στην εποχή της πανδημίας.
Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου, ώρα 14.30–15.30
Τόπος συνάντησης: Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στη διεύθυνση
https://bit.ly/3qLFzsi
Στο πλαίσιο του #Retreat2020: Εκπαίδευση, Επικοινωνία, Δημοσιογραφία εν μέσω covid-19
Εισηγητές:
Δρ. Κατερίνα Διαμαντάκη, διδάσκουσα στο ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία», Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δρ. Λήδα Τσενέ, διδάσκουσα στο ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία», Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η πανδημία του νέου κορονοϊού covid-19 άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, συνδεόμαστε,
διαδρούμε. Οι επαγγελματίες της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας έρχονται αντιμέτωποι με πολλαπλές
προκλήσεις, καθώς η πανδημία δημιουργεί νέες ανάγκες, αλλάζει στερεότυπα, κεκτημένα και ισορροπίες και
προκαλεί θεμελιώδεις μεταβολές. Στο πλαίσιο του #Retreat2020, ημερίδα ανοιχτή στο κοινό, το Σάββατο 19
Δεκεμβρίου, στο Εργαστήριο με θέμα «Η Επικοινωνία και η Επιστήμη της Δημοσιογραφίας στην εποχή της
πανδημίας» (14:30-15:30 μ.μ.), η Δρ. Κατερίνα Διαμαντάκη και η Δρ. Λήδα Τσενέ, διδάσκουσες στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του Ανοικτού
Πανεπιστημίου Κύπρου, επιχειρούν να αναδείξουν κυρίαρχες τάσεις στη δημοσιογραφία και την επικοινωνία,
παρουσιάζοντας και αναλύοντας επιτυχημένες περιπτώσεις από τα πεδία της πολιτικής, εταιρικής,
πολιτιστικής επικοινωνίας, του nation branding και φυσικά της δημοσιογραφίας.
Στη συζήτηση παρεμβαίνει και η απόφοιτος του ΜΠΣ, Χριστίνα Λιναρδάκη. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες
καλούνται να εργαστούν ομαδικά και να αναπτύξουν τη δική τους στρατηγική επικοινωνίας με αφορμή ένα
υποθετικό σενάριο. Συμμετέχει συντονίζοντας ο Δρ. Χάρης Πλατανάκης, διδάσκων στο ΜΠΣ «Επικοινωνία
και Νέα Δημοσιογραφία».
Συνδιοργανωτές του #Retreat2020 είναι τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών «Επικοινωνία και Νέα
Δημοσιογραφία» και «Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, το
Advanced Media Institute και το περιοδικό «δημοσιογραφία». Υποστηρικτής του #Retreat2020 είναι οι
Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις. Ολόκληρο το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στο www.ouc.ac.cy,
www.advancedmediainstitute.com και www.dimosiografia.com

