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6ο ΔιΕθνΕσ θΕρινο πανΕπιστηΜιο

ΕλληνιΚη Γλωσσα 
πολιτισΜοσ Και ΜΜΕ

Η διαχρονία της ελληνικής γλώσσας
Ρίζες και προοπτική

Κωνσταντινούπολη || 2-6 ΜαΪού 2020
ΜΕΓαλη τού ΓΕνούσ σΧολη

Μπούρτζι σΚιαθού || 10-13 ιούλιού 2020



6ο ΔιΕθνΕσ θΕρινο πανΕπιστηΜιο 2020

το πανΕπιστηΜιο ιωαννινων – παιδαγωγικό τμήμα νηπια-
γωγών με τη συμμετοχή του Κύκλου ακαδημαϊκών της Βοστώ-
νης και της Ελληνοκαναδικής Ένωσης πανεπιστημιακών του
οντάριο οργανώνει το 6ο Διεθνές θερινό πανεπιστήμιο «Ελλη-
νική Γλώσσα, πολιτισμός και ΜΜΕ». το πρόγραμμα (κεντρική
δράση) θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη και συγκε-
κριμένα στη Μεγάλη του Γένους σχολή από 2-6 Μαΐου 2020. 

η δράση τελεί υπό την αιγίδα της α.θ.π. του αρχιεπισκόπου
και οικουμενικού πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος και
θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών, καθώς και της α.Ε. του
προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Επίσης, υποστηρίζεται
από το Ίδρυμα Μποδοσάκη – σισμανόγλειο Μέγαρο. 

ακαδημαϊκή Διευθύντρια του προγράμματος είναι η αναπληρώ-
τρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας του παι-
δαγωγικού τμήματος νηπιαγωγών του πανεπιστημίου ιωαννί-
νων και Fellow του CHS-GR του πανεπιστημίου Harvard κ. νι-
κολέττα τσιτσανούδη – Μαλλίδη. 

το 6ο Διεθνές θερινό πανεπιστήμιο ϕέρει ϕέτος τον ειδικότερο
τίτλο:

Η διαχρονία της ελληνικής γλώσσας
Ρίζες και προοπτική

το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχια-
κούς ϕοιτητές, διδάκτορες, εκπαιδευτικούς, ενώ δέχεται και ένα
ποσοστό επαγγελματιών που έχουν αντίστοιχα ενδιαϕέροντα, στο
πλαίσιο της δια βίου μάθησης. προσϕέρει πιστοποιητικά ανα-
γνώρισης συμμετοχής και εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχο-
ντες. Επιπλέον, περιλαμβάνει πλούσιες πολιτιστικές δραστηριό-
τητες και εκπαιδευτικές εκδρομές.



6ο ΔιΕθνΕσ θΕρινο πανΕπιστηΜιο 2020

Και δεύτερη δράση του Δ.θ.π.

Επιπλέον, ϕέτος το Διεθνές θερινό πανεπιστήμιο καινοτομεί κα-
θώς εμπλέκει σοβαρά στον κύκλο των δραστηριοτήτων του, τους
απόϕοιτούς του. Έτσι, οργανώνει και στηρίζει μία νέα δράση
στους κόλπους του, στην οποία πρωτοστατεί ο Όμιλος αποϕοίτων
ο οποίος λειτουργεί εδώ και έναν χρόνο διαδικτυακά, με επικεϕα-
λής τον κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου Γλωσσολογίας του Lanca-
sterUniversity κ. Δημήτριο Βαρδαβά. η δράση αυτή ονομάζεται
συμβολικά «το Μικρό θερινό» και θα πραγματοποιηθεί από 10-
13 ιουλίου στη σκιάθο και συγκεκριμένα στο πολιτιστικό κέντρο
Μπούρτζι. συμμεριζόμενο τη ϕιλοσοϕία του Διεθνούς θερινού
πανεπιστημίου, το «Μικρό θερινό» θα στηριχθεί από τον ϕορέα
StudyinGreece, στο AcademicAdvisoryBoard του οποίου συμ-
μετέχει η ακαδημαϊκή Διευθύντρια του Δ.θ.π. κ. νικολέττα
τσιτσανούδη Μαλλίδη, η οποία και θα έχει την επιστημονική ευ-
θύνη της δράσης. 

το θέμα του «Μικρού θερινού» θα είναι το εξής:

Η ηθική και η ιδεολογία στη γλώσσα των ΜΜΕ

στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί, δημοσιογράϕοι
και κυρίως μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί ϕοιτητές από την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό.

Χορηγός επικοινωνίας είναι η Ερτ Δημόσια ραδιοτηλεόραση, το CNN
Greece και ο Όμιλος REAL (RealFm 97.8, RealNews, Real.gr). τη
δράση υποστηρίζουν οι εκδόσεις Gutenberg και μία σειρά άλλων ϕο-
ρέων, οι οποίοι και θα ανακοινωθούν προσεχώς.   

πληροϕορίες και υποβολή βιογραϕικών /αιτήσεων εγγραϕών:

Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Επιστημονικώς ύπεύθυνη Έργου

nitsi@cc.uoi.gr και στην ιστοσελίδα summerschool.ac.uoi.gr
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