VisitGreece@UTS
Με αφορμή τη φετινή επιτυχία του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας του Υπουργείου
Παιδείας στο Σύδνεϋ Αυστραλίας, το Γραφείο Εκπαίδευσης Σύδνεϋ (υπό την αιγίδα του
Ελληνικού Προξενείου στο Σύδνεϋ), το Γραφείο Τύπου Σύδνεϋ και το Γραφείο ΕΟΤ
Αυστραλίας-Ν.Ζηλανδίας, διοργάνωσαν στις 23 Νοεμβρίου 2011 - παράλληλα με την
τελετή απονομής του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας από το Γραφείο Εκπαίδευσης εκδήλωση προβολής της Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο UTS.
Ειδικότερα, το γραφείο μας στήριξε την εν λόγω εκδήλωση μέσω της εκεί παρουσίας
του με προωθητικό και άλλο υλικό, όπως banners, φυλλάδια, αφίσες, βίντεο, κτλ.
Στόχος ήταν η προβολή της Ελλάδας τόσο στο νεανικό/φοιτητικό κοινό της Αυστραλίας
όσο και στην ελληνική ομογένεια.

Η εκδήλωση έτυχε ιδιαίτερης κάλυψης από τα παροικιακά ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα
ενημέρωσης με άρθρα και με παραχώρηση συνεντεύξεων για την Ελλάδα από τους
διοργανωτές της εκδήλωσης (Γραφείο Τύπου Σύδνεϋ, Γραφείο ΕΟΤ Σύδνεϋ, Γενικό

Προξενείο Σύδνεϋ, κτλ. στα ΜΜΕ «Νέος Κόσμος», «Ο Κόσμος», «Ρ/Σ SBS», οι οποίοι
ήταν και χορηγοί επικοινωνίας).

Επίσης η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε με μηδαμινό σχεδόν κόστος, προσέλκυσε
όπως αναμενόταν, εκτός από τους ελληνικής καταγωγής υποψήφιους και τις οικογένειές
τους, πλήθος φοιτητών, προσωπικό και καθηγητές του Πανεπιστημίου UTS, υψηλά
ιστάμενους αξιωματούχους του Υπουργείου Παιδείας της Αυστραλιανής Κυβέρνησης και
άλλους επισήμους, εκπροσώπους και παράγοντες της ομογένειας, και πολλούς άλλους
επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ελλάδα μέσα το
οπτικό/ακουστικό και άλλο υλικό του ΕΟΤ, το μουσικοχορευτικό δρώμενο, το οποίο
πραγματοποιήθηκε από τοπικό χορευτικό σύλλογο, καθώς και τα πλούσια ελληνικά
εδέσματα, που προσέφεραν δωρεάν χορηγοί της εκδήλωσης.
Τέλος, το γραφείο μας είχε την ευκαιρία να προβάλει την ηλεκτρονική καμπάνια του
ΕΟΤ “Follow Greece Everywhere” (facebook, twitter, κτλ.) διανέμοντας τα σχετικά flyers
στο νεανικό/φοιτητικό κοινό της Αυστραλίας, αλλά και να εμπλουτίσει τη βάση
δεδομένων του (database), πραγματοποιώντας κλήρωση με δώρα συλλεκτικές
εκδόσεις/φυλλάδια του ΕΟΤ, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι συμμετείχαν δίνοντας τα
στοιχεία επικοινωνίας τους.

