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Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
ΠΡΟΣ: Μέλη [Επιχειρήσεις] του ΣΕΠΒΕ και [Συντάκτες] της ΕΣΗΕΜ-Θ

Στην αφετηρία ένα ζωντανό εργαστήρι
Πληροφορικής και Δημοσιογραφίας
Ημέρα
Ωρες
Χώρος

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010
11 π.μ.-5 μ.μ.
Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης

- Καινοτομία με Νέες Τεχνολογίες παντού!
- Ολόπλευρη Εκπαίδευση των δημοσιογράφων
- Ευκαιρίες απασχόλησης The case of Web Content Manager

ΩΡΑ 11.00-11.30

ΥΠΟΔΟΧΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ

Οι δημοσιογράφοι του ΒΚΤ Βασίλης Σολιόπουλος και Λάζαρος Χατζηνάκος, μαζί με την
Μαρία Πεκλάρη από τη Γραμματεία του ΒΚΤ εγκαθίστανται στο συνεδριακό χώρο και
συζητούν με τα στελέχη του ΣΕΠΒΕ.
Ο Σπύρος Ιγνατιάδης αναλύει το πώς θα κατανεμηθεί ο χρόνος που θα διαθέσουν μόνον
για εκείνη τη μέρα τα στελέχη του ΣΕΠΒΕ και της Τεχνόπολης, λόγω της παρουσίας των
δημοσιογράφων.
Ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα και η κατανομή – διανομή ρόλων τόσο στην on line
δημοσιογραφική ομάδα (με φυσική παρουσία ή τηλεργασία), όσο και στο δυναμικό που
εργάζεται στο κτίριο.
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1
1. Η εν τοις πράγμασι επιμόρφωση του προσωπικού της Τεχνόπολης σε ζητήματα επικοινωνιακής
πολιτικής και δη στο ενδιαφέρον θέμα της ανάπτυξης σχέσεων με δημοσιογράφους.
2. Η διαχείριση «κρίσεων»: η αιφνίδια είσοδος επί 7 ώρες κάποιων τρίτων στους χώρους εργασίας
δημιουργεί μια δικαιολογημένη ένταση, που πρέπει να αναλυθεί στο τέλος της ημέρας [5.30 μ.μ.
– 6.00 μ.μ.]

ΩΡΑ 11.30-14.30

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η on line δημοσιογραφική ομάδα επιχειρεί να συγκεντρώσει πληροφορίες μέσω e-mail και
σχετικής ομάδας ηλεκτρονικού διαλόγου τόσο για τον ΣΕΠΒΕ και την Τεχνόπολη, όσο και
από μέλη του ΣΕΠΒΕ, που θα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία
BrainStorming II Technopolis.
Το υλικό είναι δυναμικό και το συλλογικό ρεπορτάζ της ημέρας συντάσσεται μεταξύ 14.0014.30 μ.μ.
Η ομάδα λειτουργεί με χαρακτηριστικά Συντονιστή Συνεδρίου, ωστόσο δεν «χαϊδεύει» τα
μέλη του ΣΕΠΒΕ. Επισημαίνει και συζητά θέματα σχετικά με θετικές ενέργειες, άχρωμες
πρακτικές και αρνητικές συμπεριφορές, που πρέπει να βελτιωθούν. Καλοπροαίρετα!
Από την πλευρά τους τα μέλη του ΣΕΠΒΕ (στελέχη επιχειρήσεων – παρόντα ή σε
τηλεδιάσκεψη) έχουν τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να παρακολουθούν και να
σχολιάζουν την παραγωγή του δημοσιογραφικού έργου.
Σημειώνεται ότι ακόμη κι η δειγματοληπτική συμμετοχή μελών του ΣΕΠΒΕ επαρκεί για να
τεσταριστούν οι επικοινωνιακές τους επιδόσεις. Πρόκειται για μια πρώτη απόπειρα. Από
πλευράς ΒΚΤ προτείνεται ήδη το 2010 BrainStorming II Technopolis να κορυφωθεί στην
ερχόμενη INFOSYSTEM, οπότε με τα μέχρι τότε ευρήματα να έχει διαμορφωθεί η κοινή
επικοινωνιακή στρατηγική ΣΕΠΒΕ και ΕΣΗΕΜ-Θ. Τώρα είναι απλά μια αφετηρία.
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 2
1. Ο εντοπισμός θετικών και αρνητικών πρακτικών από την πλευρά των επιχειρήσεων στην
επικοινωνία τους με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
2. Η αξιολόγηση του δημοσιογραφικού έργου και της ταχύτητας – αποτελεσματικότητας των
ηλεκτρονικών εργαλείων.
3. Η ηλεκτρονική αλληλογνωριμία ενός εν τηλεργασία δημοσιογράφου και ενός εν τηλεδιασκέψη
στελέχους επιχείρησης.

ΩΡΑ 14.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Ενημερώνονται οι πρόεδροι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των δύο φορέων για
τα μέχρι τότε αποτελέσματα. Σχολιάζουν οι Πρόεδροι και οι δηλώσεις τους (μέσω e-mail
και ηχογραφημένων μηνυμάτων) ενσωματώνονται στο συλλογικό ρεπορτάζ.
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 3
1. Η διακριτή παρουσία των Διοικήσεων επικυρώνει τη σκοπιμότητα της λιτής πρωτοβουλίας.

ΩΡΑ 15.00-17.00

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΛΗΞΗ

Οι συμμετέχοντες, αλλά και όσοι πολίτες ενδιαφέρονται συζητούν με 5λεπτες
τοποθετήσεις για τα όσα ευρήματα προέκυψαν και προγραμματίζουν τα επόμενα βήματα.
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 4
1. Η εμψύχωση των στελεχών, των εργαζομένων, των συνεργατών και των εν τηλεργασία
ου
ευρισκομένων για τις προοπτικές των νέων μορφών εργασίας του 21 αιώνα.
2. Η προβολή της σημασίας που έχει για όλους μας η Καινοτομία, η Ανθρώπινη Επικοινωνία, η
Δημιουργικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες
Λάζαρος Χατζηνάκος – Βασίλης Σολιόπουλος 6937.213174
progress@esiemth.gr
Για δηλώσεις συμμετοχής
[Μέσω e-mail με αναφορά στις ώρες που έχει ο καθένας-καθεμιά για τηλεργασία]
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ (BrainStorming)
milame2010@gmail.com

