πανΕπίστΗμίο ίΩαννίνΩν

δΕλτίο τυπου

το πανεπιστήμιο ίωαννίνων
μ ε τ η ν υπ οσ τ ήρ ι ξη

του Κέντρου Ελληνικών σπουδών (Ελλάδος) του πανεπιστημίου Harvard
και του γραϕείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
κ α ι σ ε σ υ ν ε ργα σ ί α μ ε

την Ένωση Ευρωπαίων δημοσιογράϕων,
την ορθόδοξο ακαδημία Κρήτης
και το παιδαγωγικό τμήμα νηπιαγωγών

της σχολής Επιστημών αγωγής του πανεπιστημίου ίωαννίνων
δι οργαν ών ει τ ο

2ο ΘΕρίνο πανΕπίστΗμίο 2016
ΕλλΗνίΚΗ γλΩσσα, πολίτίσμοσ Καί μμΕ
από την αρχαιοελληνική γραμματεία έως σήμερα
το πρόγραμμα είναι συνέχεια της περυσινής ακαδημαϊκής δράσης που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη ομολογουμένως επιτυχία στην Άνδρο. Φέτος διευρύνεται με δύο κύκλους και υποστηρίζεται από το Κέντρο Ελληνικών σπουδών (Ελλάδος) του
πανεπιστημίου Harvard και το γραϕείο Ελλάδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. προσϕέρεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς ϕοιτητές, απόϕοιτους, υποψήϕιους διδάκτορες,
ερευνητές, εκπαιδευτικούς και δημοσιογράϕους. οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν κατόπιν αξιολόγησης. το 2ο Θερινό πανεπιστήμιο περιλαμβάνει καθημερινές τετράωρες διαλέξεις, εργαστήρια, συναντήσεις ανταλλαγής ιδεών στο τέλος κάθε εργαστηρίου/διάλεξης, καθώς και πολιτιστικές δραστηριότητες και
εκπαιδευτικές εκδρομές. στο πρόγραμμα θα διδάξουν κορυϕαίοι
ακαδημαϊκοί καθηγητές από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.
στη διεθνή τιμητική Επιτροπή συμμετέχουν εξέχουσες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. τις εικόνες
των αϕισών ϕιλοτέχνησαν ο σκιτσογράϕος κ. Ηλίας μακρής
και ο εικαστικός κ. Ηλίας δελλόγλου, ενώ το έντυπο υλικό επιμελήθηκε ο κ. γιάννης μαμάης από τις εκδόσεις Gutenberg.

ανδροσ (γαυρίο)
10-17 ίουλίου 2016

Χανία (Κολυμπαρί)
16-22 αυγουστου 2016

ο 1ος Κ υ Κ λοσ
γλΩσσα, Εξουσία Καί μμΕ:
απο τα ΚλασίΚα ΚΕίμΕνα στον συγΧρονο δΗμοσίο λογο

θα πραγματοποιηθεί στην Άνδρο (γαύριο) από 10 έως και 17 ίουλίου 2016.
οργανώνεται σε συνεργασία με την Ένωση Ευρωπαίων δημοσιογράϕων, τελεί υπό την
αιγίδα του δήμου Άνδρου και θα καλύψει τις ακόλουθες θεματικές:
Ξ αρχαιοελληνική γραμματεία και δημοσιογραϕία
Ξ Η έννοια της εξουσίας και της χειραγώγησης σε κλασικά κείμενα GeorgeOrwell
και δημόσιος λόγος
Ξ Η μετα-μνημονιακή γλώσσα στα σύγχρονα μμΕ
Ξ 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
ο 2ος Κ υ Κ λοσ
ΕλλΗνίΚΗ γλΩσσα Καί μμΕ:
αναδΕίξΗ πολίτίστίΚΩν Καί ΕΚπαίδΕυτίΚΩν δρασΕΩν

θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά (Κολυμπάρι) από 16 έως και 22 αυγούστου 2016.
το πρόγραμμα οργανώνεται από την ορθόδοξη ακαδημία Κρήτης και το παιδαγωγικό
τμήμα νηπιαγωγών της σχολής Επιστημών αγωγής του πανεπιστημίου ίωαννίνων.
Θα καλύψει 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
Και οι δύο κύκλοι προσϕέρουν εκπαιδευτικό υλικό και βεβαιώσεις παρακολούθησης στους
συμμετέχοντες.
υπ εύθυν ος δ ιαχε ίρ ιση ς Έ ργου: Επιτροπή Ερευνών πανεπιστημίου ίωαννίνων
π λη ρο ϕορ ίε ς: κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, ακαδημαϊκή διευθύντρια προγράμματος,
Επίκουρη Καθηγήτρια γλωσσολογίας και Ελληνικής γλώσσας π.τ.ν. πανεπιστημίου ίωαννίνων,
Fellowof 2014 HarvardOlympiaProgram, HarvardUniversity
nitsi@cc.uoi.gr και στην ιστοσελίδα summerschool.ac.uoi.gr

σύντομο τηλεοπτικό αϕιέρωμα στην περυσινή δράση στη διεύθυνση
https://www.youtube.com/watch?v=yCT_JM3Lx3Y

