
	  

ΔΕΛΤΙΟ	  ΤΥΠΟΥ	  	  

5η	  	  ΕΒΔΟΜΑΔΑ	  «MEDIA	  STUDIES»	  	  

Στην εποχή της πλήρους απελευθέρωσης της είδησης και της άµεσης ενηµέρωσης, η 

παρουσία των Media και ειδίκότερα των σπουδών τους κρίνεται εξαιρετικά σηµαντικη. 

Σε ένα κόσµο που αλλάζει καθηµερινά, µε δραµατικές ταχύτητες. Σε ένα κόσµο, στον οποίο 

γεγονότα – µικρά και µεγάλα – «γεννίουνται» 24 ώρες το 24ωρο , οι Media Studies 

αποτελούν σηµαντικό εφόδιο για όποιον επιθυµεί να βρίσκεται στην «καρδιά» των εξελίξεων. 

Μέσα από 10 δωρεάν σεµινάρια, µοναδικής θεµατολογίας από καθηγητές καταξιωµένους 

τόσο ακαδηµαικά όσο και επαγγελµατικά, ο Εκπαιδευτικός Όµιλος Ξυνή ( µε τους 

εκπαιδευτικούς του φορείς των ΙΕΚ ΞΥΝΗ & Mediterranean College) παρουσιάζει όλες τις 

τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των ΜΜΕ, από τη Δευτέρα 3 έως και το Σάββατο 7 Απριλίου 

Η 5η εβδοµάδα αφιερωµένη στις Media Studies -στο πλαίσιο του XINIS EDUCATION 

FESTIVAL 2012, του µεγαλύτερου εκπαιδευτικού φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη,  ξεκινά τη 

Δευτέρα 3 Απριλίου, µε το ενδιαφέρον σεµινάριο «ΜΜΕ & Social Media. Παρόν & Μέλλον».    

Ορισµένα από τα σεµινάρια και  τις ηµερίδες που θα πραγµατοποιηθούν είναι: «Media & 

Αθλητισµός», «Η καθηµερινότρητα ενός lifestyle περιοδικού», «Δηµοσιογραφία και Πολιτική 

Διαπλοκή»  κλπ  

Σε µια ζοφερή οικονοµική περίοδο, ο Εκπαιδευτικός Όµιλος ΞΥΝΗ πρωτοστατεί και 

αποδεικνύει για άλλη µια φορά, µε  τα δωρεάν σεµινάρια των Media Studies, πως βρίσκεται 

στο πλευρό των νέων, αλλά και ανθρώπων κάθε ηλικίας που επιθυµούν να διευρύνουν τους 

ορίζοντές τους, και ταυτόχρονα να προσθέσουν ακόµα ένα δυνατό χαρτί στο βιογραφικό τους, 

καθώς ο Εκπαιδευτικός  Όµιλος ΞΥΝΗ θα χορηγήσει βεβαίωση παρακολούθησης σε όλους 

τους συµµετέχοντες.	  

	  Όσοι	  επιθυμείτε	  να	  συμμετάσχετε	  σε	  ένα	  ή	  περισσότερα	  από	  τα	  140	  ΔΩΡΕΑΝ	  
σεμινάρια	  του	  XINIS	  EDUCATION	  FESTIVAL,	  επικοινωνήστε	  μαζί	  μας	  στα	  
τηλέφωνα:	  2105279500, 2104120714, 2109640117, 
2310552406	   



Για	  περισσότερες	  πληροφορίες,	  μπείτε	  στο	  site:	  www.edufestival.gr	  ή	  στη	  σελίδα	  
μας	  στο	  facebook:	  www.facebook.com/xiniseducationfestival	  	  


