∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
AGORA 2004
Στόχος οι συµπαραγωγές για τη Νεολαία σε όλα τα Μέσα Επικοινωνίας
Η AGORA 2004 συγκεντρώνει στην Ελλάδα εκπροσώπους τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
σταθµών, εταιριών παραγωγής δικτυακών προϊόντων και ακαδηµαϊκούς από όλο τον κόσµο.
Ιδιαίτερη έµφαση δίνει στις συνεργασίες που θα αναπτυχθούν στον Μεσογειακό χώρο και θα
χρησιµοποιήσουν την παγκόσµια εµπειρία για να αναδείξουν τα πολιτιστικά προϊόντα της
περιοχής.
Με κύριο άξονα τη συµµετοχή της νεολαίας στην παραγωγή και τη διάχυση επικοινωνιακών
µηνυµάτων, στην AGORA παρουσιάζονται δύο προγράµµατα που δικτυώνουν τη νεολαία της
Ευρώπης και προωθούν την ηλεκτρονική επικοινωνία.
Roaming Reporters:
∆ιακρατικό πρόγραµµα ηλεκτρονικής δηµοσιογραφίας. Οι νέοι παράγουν ρεπορτάζ
ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και δικτυακά, τα ανταλλάσσουν µεταξύ τους και τα παρουσιάζουν
στο δίκτυο, για να ακούσουν τις απόψεις των νέων από όλο τον κόσµο και να δεχτούν τις
συνεργασίες τους. Σκοπός του προγράµµατος είναι να παρουσιάσει, το ∆εκέµβριο του 2004,
ένα τηλεοπτικό περιοδικό, ένα αντίστοιχο ραδιοφωνικό και µια ηλεκτρονική εφηµερίδα µε τίτλο
YOUTH ON LINE. Το πρόγραµµα επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική
Γραµµατεία Νέας Γενιάς. Συµµετέχουν η Ελλάδα, η Ιταλία, η Αυστρία και η Σερβία.
Netd@ys
Το πρόγραµµα Netd@ys εφαρµόζεται στην Ευρώπη από το 1997 και προωθεί τη δηµιουργική
χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας από τους νέους. Είναι µια πρωτοβουλία της Multimedia
Unit της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε
χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ένα θέµα δράσης στη νεολαία της Ευρώπης. Οι νέοι
παράγουν πρωτότυπα δικτυακά προϊόντα και τα παρουσιάζουν στην Εθνική και Ευρωπαϊκή
ιστοσελίδα. Ένας τίτλος διάκρισης (Netdays Label) δίνεται στα προϊόντα που παρουσιάζουν
τα εθνικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Πολλές από τις χώρες που συµµετέχουν στην
πρωτοβουλία Netd@ys οργανώνουν διαγωνισµούς νεολαίας για την παραγωγή προϊόντων
δικτύου. Ο φετινός διαγωνισµός της Ελλάδας είχε τον τίτλο «Masters of the five Rings”.
Εθνικός Εκπρόσωπος του προγράµµατος Netd@ys στην Ελλάδα είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Παιδικής Τηλεόρασης και η εφαρµογή του εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς.
Η Αλουµίνιον της Ελλάδος, στα πλαίσια της κοινωνικής της συνεισφοράς, υποστηρίζει και
προωθεί ενεργά για δεύτερη συνεχή χρονιά το πρόγραµµα Netd@ys.
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παιδικής Τηλεόρασης καλεί τους Έλληνες παραγωγούς, τους
τηλεοπτικούς και τους ραδιοφωνικούς σταθµούς να παρακολουθήσουν τις εργασίες της
AGORA 2004 και να συνεισφέρουν στις συνεργασίες και τις συµπαραγωγές που
προγραµµατίζονται.

Η AGORA διοργανώνεται από 18 έως 21 Ιουνίου, στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ, το Πολιτιστικό
Κέντρο Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού. Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους Έλληνες.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.agoramed.gr και στο τηλέφωνο 210 3845039.
Με παράκληση προς δηµοσίευση

