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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Συμμετοχή στο 8ο AieBvés θερινό
Πανεπιστήμιο στο Καστελλόριζο
Το

Εργαστήριο MeÂéxns Κοινωνικών θεμάτων Μέσων Ενημέρωσα

και Εκπαίδευσα του Παιδαγωγικού Τμήματο5 Νηπιαγωγών

ins IxoAiis Επιστημών ΑγωγήΞ του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών

του Τμήμαπκ Μέσων ΜαζικήΞ Ενημέρωσηε Επικοινωνία
Καλών Τεχνών Γλωσσών και Λογοτεχνία Tns ΣχολήΞ Ανθρωπιστικών

Σπουδών του Macquarie University και την υποστήριξη του
ΙδρύματοΞ Macquarie Greek Studies Foundation στο ΣίδνεϊτηΞ Αυστραλία

και με τη συμμετοχή του Κύκλου Ακαδημαϊκών Tns Βοστώ
vns The Circle of Hellenic Academics in Boston και των Boston
University Philhellenes Tns Booroovns διοργανώνει το 8o ΔιεθνέΞ
θερινό Πανεπιστήμιο Ελληνική Γλώσσα Πολιτισμόε και MME Η

δράση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο Καστελλόριζο από
10 éo)s 15 Ιουλίου 2022 στην αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
του νησιού

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα και τη στήριξη ms Γενικήε
Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσια5 Διπλωματία του
Υπουργείου Εξωτερικών καθ(α και υπό την αιγίδα του Δήμου Με
yioins

Η διοργάνωση σχεδιάζεται λαμβάνονταΞ σοβαρά υπόψη τα υγειονομικά

μέτρα για την πανδημία τα οποία και παρακολουθεί αυστηρά

Qéros το 8ο Διεθνέ3 θερινό Πανεπιστήμιο φέρει φέτοε τον ειδικότερο

τίτλο Ακριτικοί τόποι γλώσσα και πολιτισμό5 éxovTas σαν
ενδεικτικέ5 θεματικέε Γλώσσα συμβολισμοί και νοήματα στην ακριτική

Ελλάδα άγονη γραμμή και γλωσσικέ3 ταυτότητε3 διάλεκτοι και
λα'1'Kôs πολιτισμόΞ πολιτιστικοί πόροι ans απομονωμένε5 νησιωτικέΞ
περιοχέ3 ακριτική Ελλάδα και απόδημο3 ελληνισμό3 Με τον
καημό σου θ ανοίξουμε πανιά Η τραγουδισμένη γλώσσα του Κα

στελλόριζου Tûnos και aKpmKés nspioxés Απεικονίσει περιγρα
pés αναλύσει οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί bis àyovns
γραμμήε Αφιέρωμα η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία ms άγο
vns γραμμή5 υπολογιστική Γλωσσολογία projects για τοα aKprres
γλώσσα και Εκπαίδευση ΔιεπιστημονικέΞ προσεγγίσει

Σημειώνεται neos τη διοργάνωση υποστηρίζει από το ξεκίνημά ms

cos xopnYôs επικοινωνία η ΕΡΤ ΕΡΤ 2 ΕΡΤ3 ΕΡΤ WORLD το
Πρώτο Πρόγραμμα 105,8 και η Φωνή ms Ελλάδαε KaOoos και το
Κανάλι ms Βουλήε

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούε και μεταπτυχιακούΞ
porr.més διδάκτορεΞ εκπαιδευτικού3 ενώ δέχεται και ένα ποσοστό
επαγγελματιών που έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα στο πλαίσιο ms
δια βίου μάθηση3 Προσφέρει πιστοποιητικά avayvobpions συμμετο
xùs και εκπαιδευτικό υλικό oious συμμετέχοντεΞ Επιπλέον περιλαμβάνει

noAiticrtiKés δραστηριότητε5 τηρουμένων πάντα των
υγειονομικών πρωτοκόλλων
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