Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης

Σχολείο Αθηνών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει Σχολείο σεμιναριακών
μαθημάτων του προγράμματος «Κωστής Παλαμάς» με θέμα την προβολή, διάδοση και
αξιοποίηση του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού μέσω των σπουδών επικοινωνίας με την
ευρύτερη έννοιά τους. Το συνολικό εγχείρημα αποσκοπεί να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες
σχετικά με την επικοινωνία και τον ελληνικό πολιτισμό και επιπλέον μια κριτική αντίληψη γύρω
από τις πολιτισμικές αναζητήσεις των σπουδών επικοινωνίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
ενήλικες των κλάδων του τουρισμού, του πολιτισμού και της δημοσιογραφίας, καθώς και σε όσους
και όσες ενδιαφέρονται για τα εν λόγω πεδία, με απώτερο σκοπό την προβολή και προώθηση του
εθνικού πολιτιστικού προϊόντος.


Το «Σχολείο» του προγράμματος «Κωστή Παλαμά» θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα
από 30 Μαρτίου έως και 2 Απριλίου 2015 σε δύο τμήματα δύο ημερών (30 & 31
Μαρτίου το πρώτο τμήμα και 1 & 2 Απριλίου το δεύτερο τμήμα) με θέμα: «Πολιτισμός
και Πολιτική». Κάθε εκπαιδευόμενος θα παρακολουθήσει σε ένα από τα δύο τμήματα
που θα επιλεγεί.



Η δωρεάν συμμετοχή στα σεμιναριακά μαθήματα απαιτεί τη συνεπή παρουσία των
εκπαιδευόμενων και την ενεργή συμμετοχή τους στις συζητήσεις που θα διεξαχθούν.
Για τη συμπλήρωση των τμημάτων του Σχολείου θα τηρηθεί σειρά χρονικής
προτεραιότητας.




Πρόγραμμα:

I.

Ημερίδα
Οι συμμετέχοντες του Σχολείου θα πρέπει να παρακολουθήσουν την Ημερίδα που
διοργανώνεται στις 27 Μαρτίου 2015 σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
COST με εισηγητές όπως: ο καθηγητής Cas Mudde, των Πανεπιστημίου Georgia
των ΗΠΑ, η καθηγήτρια Linda Bos του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, ο καθηγητής
Frank Esser του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, καθώς και ένα πάνελ από
διακεκριμένους Έλληνες δημοσιογράφους, όπως ο Παύλος Τσίμας, ο Ηλίας
Σιακαντάρης, ο Νίκος Κωνσταντάρας και ο Νίκος Μαλκουτζής.
Η ημερίδα θα είναι στα αγγλικά.

II.

Θεματικές ενότητες 20 ώρες διδασκαλίας
Διδάσκοντες οι καθηγητές Ρόη Παναγιωτοπούλου, Δημήτρης Χαραλάμπης, Κώστας
Λούλος και Δρ. Σταμάτης Πουλακιδάκος.

 Κοινωνικοί Θεσμοί και Πολιτισμός
Η ταχύτατη μεταβολή της ελληνικής κοινωνίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο απαιτεί την κριτική κοινωνιολογική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο
αντιμετωπίζεται η σχέση των επιμέρους εξελίξεων των κοινωνικών δομών και
των κοινωνικών θεσμών. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να
αναλύσει συνοπτικά τις διαδικασίες κοινωνικής μεταβολής που έλαβαν χώρα
στην ελληνική κοινωνία από το 1960 έως σήμερα πάνω στο παράδειγμα της
εξέλιξης ορισμένων κοινωνικών θεσμών.
 Ιστορική μνήμη και πολιτισμός
Αυτό το μάθημα θα δώσει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να
προσεγγίσουν την κουλτούρα της ιστορικής μνήμης που αφορά στην διαχείριση
της δημόσιας Ιστορίας εκτός των καθιερωμένων χώρων της επιστημονικής
ιστορικής έρευνας. Δηλαδή να προβληματιστούν αναφορικά με τον τρόπο
διαμεσολάβησης της Ιστορίας στο ευρύ κοινό από μέσα μαζικής ενημέρωσης,
επετειακές εκδηλώσεις, μουσεία ή «ιστορικές» ταινίες, των οποίων η ερμηνεία
της Ιστορίας συχνά επηρεάζει την πολιτική επικαιρότητα, αφού γίνεται
αντικείμενο δημοσίων αντιπαραθέσεων με αλλότρια κίνητρα και στόχους.
 Πολιτική και Δημοκρατία
Το μάθημα εστιάζεται στην ανάλυση της έννοιας της Δημοκρατίας, την
κατανόηση των αξιακών περιεχομένων τα οποία συνθέτουν τη φιλελεύθερη και
τη δημοκρατική αρχή, τη διαμόρφωση της έννοιας της Δημοσιότητας και το
θεσμικό πλαίσιο συγκρότησης της δημοκρατικής έννομης τάξης. Έμφαση
επίσης δίδεται στην ανάλυση της διαδικασίας παγκοσμιοποίησης, τη
νοηματοδότηση, τον ορισμό της έννοιας και τη μελέτη όψεων αυτής της
διαδικασίας, όπως και η προσέγγιση των νέων μορφών κρίσης που
αντιμετωπίζει η Δημοκρατία λόγω της διαδικασίας παγκοσμιοποίησης από τα
τέλη του 20ου αιώνα, η υπέρβαση της κλασικής έννοιας της εθνικής κυριαρχίας
και η σχέση δημοκρατίας και οικονομίας της αγοράς ολοκληρώνει την
προβληματική του μαθήματος.
 Πολιτική και Ενημέρωση
Στο μάθημα εξετάζεται η εξέλιξη των ειδήσεων από την απαρχή της
νεωτερικότητας μέχρι τη σύγχρονη κοινωνία, Αναλύονται τα τρία βασικά στάδια
στην εξέλιξη των ειδήσεων. Θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά της ενημέρωσης
στις κοινωνίες των Μέσων – τα οποία δεν είναι πλέον παρατηρητές, αλλά
«παίκτες» στην πολιτική. Μεταξύ αυτών σημαντική θέση κατέχει η
αναστοχαστικότητα, ένα φαινόμενο που ενισχύεται και επεκτείνεται. Η
σημαντικότερη μορφή αναστοχαστικότητας της κοινωνίας των Μέσων, η οποία
εξετάζεται πιο αναλυτικά, είναι η επιστημονική παρακολούθηση (monitoring)
των μέσων επικοινωνίας.


Μετά το πέρας των ταχύρρυθμων μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν
βεβαιώσεις παρακολούθησης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Για την αίτηση συμμετοχής απευθυνθείτε στο:http://kostispalamas.uoa.gr

