ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΗΝ ΟΑΚ
Σν Παλεπηζηήκην Θσαλλίλσλ ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ ππνζηήξημε δηαθεθξηκέλσλ ειιεληθώλ
θαη δηεζλώλ αθαδεκατθώλ θαη δεκνζηνγξαθηθώλ θνξέσλ νξγαλώλεη ην 2016 ην «2ν ΘΕΡΘΝΟ
ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ: ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΓΛΩΑ, ΠΟΛΘΣΘΜΟ
ΚΑΘ ΜΕΑ ΜΑΖΘΚΗ
ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ - Από ηελ Αξραηνειιεληθή Γξακκαηεία έσο ήκεξα».
Σν πξόγξακκα είλαη ζπλέρεηα ηεο πεξπζηλήο αθαδεκατθήο δξάζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε
κεγάιε νκνινγνπκέλσο επηηπρία ζηελ Άλδξν. Φέηνο δηεπξύλεηαη κε δύν θύθινπο θαη
ππνζηεξίδεηαη από ην Κέληξν Ειιεληθώλ πνπδώλ (Ειιάδνο) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Harvard θαη ην
Γξαθείν Ειιάδνο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ. Πξνζθέξεηαη ζε πξνπηπρηαθνύο θαη
κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο, απόθνηηνπο, ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, εξεπλεηέο, εθπαηδεπηηθνύο θαη
δεκνζηνγξάθνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα επηιεγνύλ θαηόπηλ αμηνιόγεζεο. Σν 2ν Θεξηλό
Παλεπηζηήκην πεξηιακβάλεη θαζεκεξηλέο ηεηξάσξεο δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα, ζπλαληήζεηο
αληαιιαγήο ηδεώλ ζην ηέινο θάζε εξγαζηεξίνπ/δηάιεμεο, θαζώο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
θαη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο. ην πξόγξακκα ζα δηδάμνπλ θνξπθαίνη αθαδεκατθνί Καζεγεηέο από
ειιεληθά θαη μέλα Παλεπηζηήκηα. ηε Δηεζλή Σηκεηηθή Επηηξνπή ζπκκεηέρνπλ εμέρνπζεο
πξνζσπηθόηεηεο από ηελ Ειιάδα θαη ην εμσηεξηθό.
Εηδηθόηεξα, ν πξώηνο θύθινο, κε ηίηιν «2ν Θεξηλό Παλεπηζηήκην: Γιώζζα, Εμνπζία θαη
ΜΜΕ – Από ηα θιαζηθά θείκελα ζηνλ ζύγρξνλν δεκόζην ιόγν» ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Άλδξν
από 10 έσο θαη 17 Θνπιίνπ 2016. Οξγαλώλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Επξσπαίσλ
Δεκνζηνγξάθσλ, ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ δήκνπ Άλδξνπ θαη ζα θαιύςεη ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο:
- Αξραηνειιεληθή γξακκαηεία θαη Δεκνζηνγξαθία
- Η έλλνηα ηεο εμνπζίαο θαη ηεο ρεηξαγώγεζεο ζε θιαζηθά θείκελα
- George Orwell θαη δεκόζηνο ιόγνο
- Η κεηα-κλεκνληαθή γιώζζα ζηα ζύγρξνλα ΜΜΕ. Απεηθνλίζεηο ηεο θξίζεο ζηα επξσπατθά
κέζα ελεκέξσζεο
- Ρεηνξηθή ηέρλε. Ο ζεαηξηθόο/δξακαηνπνηεκέλνο ιόγνο ζηα ζύγρξνλα δεκνζηνγξαθηθά θείκελα
- Επηθαηξόηεηα θαη παξαζηαηηθέο ηέρλεο – Ο πνιηηηθόο ιόγνο ζην ζέαηξν
Ο δεύηεξνο θύθινο, κε ηίηιν «2ν Θεξηλό Παλεπηζηήκην: Ειιεληθή Γιώζζα θαη Μέζα
Μαδηθήο Επηθνηλσλίαο: Αλάδεημε Πνιηηηζηηθώλ θαη Εθπαηδεπηηθώλ Δξάζεσλ», ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Οξζόδνμν Αθαδεκία Κξήηεο (ΟΑΚ) από 16 έσο θαη 22 Απγνύζηνπ 2016.
Σν πξόγξακκα νξγαλώλεηαη από ηελ ΟΑΚ θαη ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ ηεο ρνιήο
Επηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θσαλλίλσλ θαη ζα θαιύςεη ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο:
- Η ππνζηήξημε ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ θαη ειιεληθήο γιώζζαο ζηα ζύγρξνλα ειιεληθά θαη
επξσπατθά ΜΜΕ
- Πνιηηηζκηθή εγγξακκαηνζύλε
- Δεκνζηνγξαθία θαη πνιηηηζκόο
- Σα δεκνζηνγξαθηθά θείκελα σο απζεληηθό γισζζηθό πιηθό ζηελ ηάμε
- Ειιεληθή πνίεζε θαη ινγνηερλία: Δηάδνζε κέζσ ησλ ΜΜΕ θαη ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο
- Οη δηάιεθηνη ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ν ζύγρξνλνο δεκνζηνγξαθηθόο θαη δηαθεκηζηηθόο
ιόγνο
Καη νη δύν θύθινη πξνζθέξνπλ εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη βεβαηώζεηο παξαθνινύζεζεο ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
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*Για ηη διοπγάνωζη θα δοθεί ζςνένηεςξη ηύπος ζηα Γπαθεία ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος
(Αμαλίαρ 8) ζηην Αθήνα ηη Δεςηέπα 25 Ιανοςαπίος και ώπα 12 ηο μεζημέπι, παποςζία ηος Ππύηανη
ηος Πανεπιζηημίος Ιωαννίνων κ. Γ. Καψάλη, ηος Γενικού Διεςθςνηού ηηρ ΟΑΚ και με ζςνηονίζηπια
ηην κ. Ν. Τζιηζανούδη – Μαλλίδη.

