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Ελληνίκη Γλώςςα καί ΜΜΕ:
αναδΕίξη πολίτίςτίκών

καί ΕκπαίδΕΥτίκών δραςΕών

το παιδαγωγικό τμήμα νηπιαγωγών της ςχολής Επιστημών αγω-
γής του πανεπιστημίου ίωαννίνων σε συνεργασία με την ορθόδο-
ξο ακαδημία κρήτης οργανώνει τον δεύτερο κύκλο του Θερινού
ςχολείου στο κολυμπάρι χανίων από 16 έως 22 αυγούστου. το έρ-
γο υποστηρίζεται από το κέντρο Ελληνικών ςπουδών (Ελλάδος)
του πανεπιστημίου Harvard και το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο - Γρα -
ϕείο Ελλάδος. Υπεύθυνη για τη διαχείριση του έργου είναι η Επι-
τροπή Ερευνών του πανεπιστημίου ίωαννίνων.

το πρόγραμμα προσϕέρεται σε προπτυχιακούς ϕοιτητές και
απόϕοιτους, υποψήϕιους διδάκτορες, ερευνητές, μεταπτυχιακούς ϕοι-
τητές και δημοσιογράϕους. προβλέπονται καθημερινές τετράωρες
διαλέξεις καθώς και εργαστήρια (workshops). τα σεμινάρια θα κα-
λύψουν τις ακόλουθες θεματικές: 

Ξ η υποστήριξη του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής
γλώσσας στα σύγχρονα ελληνικά και ευρωπαϊκά ΜΜΕ

Ξ πολιτισμική εγγραμματοσύνη

Ξ δημοσιογραϕία και πολιτισμός

Ξ τα δημοσιογραϕικά κείμενα ως αυθεντικό
γλωσσικό υλικό στην τάξη

Ξ Ελληνική ποίηση και λογοτεχνία: διάδοση
μέσω των ΜΜΕ και της ψηϕιακής τεχνολογίας

Ξ οι διάλεκτοι της ελληνικής γλώσσας και ο σύγχρονος
δημοσιογραϕικός και διαϕημιστικός λόγος

το πρόγραμμα προσϕέρει εκπαιδευτικό υλικό και βεβαιώσεις παρα-
κολούθησης στους συμμετέχοντες. περιλαμβάνει πολιτιστικές και εκ-
παιδευτικές δράσεις. 

πληροϕορίες και γ ια τους δύο κύκλους:

Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, ακαδ. διευθύντρια, Επίκ. καθη-
γήτρια Γλωσσολογίας πανεπιστημίου ίωαννίνων, nitsi@cc.uoi.gr και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση summerschool.ac.uoi.gr/
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Γλώςςα, ΕξοΥςία καί ΜΜΕ:
απο τα κλαςίκα κΕίΜΕνα 

ςτον ςΥΓχρονο δηΜοςίο λοΓο

το πανεπιστήμιο ίωαννίνων σε συνεργασία με την Ένωση Ευρω-
παίων δημοσιογράϕων οργανώνει τον πρώτο κύκλο του Θερινού
ςχολείου στο Γαύριο της Άνδρου από 10 έως 17 ίουλίου. το έργο
υποστηρίζεται από το κέντρο Ελληνικών ςπουδών (Ελλάδος) του
πανεπιστημίου Harvard και το Γραϕείο του Ευρωπαϊκού κοινο-
βουλίου στην Ελλάδα. Υπεύθυνη για τη διαχείριση του έργου είναι
η Επιτροπή Ερευνών του πανεπιστημίου ίωαννίνων.

το πρόγραμμα, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του δήμου Άν-
δρου, προσϕέρεται σε προπτυχιακούς ϕοιτητές και απόϕοιτους, υπο-
ψήϕιους διδάκτορες, ερευνητές, μεταπτυχιακούς ϕοιτητές και δημο-
σιογράϕους. ςε αυτό θα διδάξουν μέλη δΕπ από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, καθώς και διακεκριμένοι δημοσιογράϕοι/πανεπιστη-
μιακοί από τον ευρωπαϊκό χώρο. προβλέπονται καθημερινές τε-
τράωρες διαλέξεις και εργαστήρια (workshops). τα σεμινάρια θα
καλύψουν τις ακόλουθες θεματικές: 

Ξ αρχαιοελληνική γραμματεία και δημοσιογραϕία

Ξ η έννοια της εξουσίας και της χειραγώγησης
σε κλασικά κείμενα  

Ξ GeorgeOrwell και δημόσιος λόγος

Ξ η μετα-μνημονιακή γλώσσα στα σύγχρονα ΜΜΕ

απεικονίσεις της κρίσης στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης

Ξ ρητορική τέχνη. ο θεατρικός/δραματοποιημένος λόγος
στα σύγχρονα δημοσιογραϕικά κείμενα 

Ξ Επικαιρότητα και παραστατικές τέχνες –
ο πολιτικός λόγος στο θέατρο

το πρόγραμμα προσϕέρει εκπαιδευτικό υλικό και βεβαιώσεις παρα-
κολούθησης στους συμμετέχοντες. περιλαμβάνει πολιτιστικές και εκ-
παιδευτικές δράσεις. 
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