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New Trends in Media and Journalism: Disinformation, Verification of News and Constructive Journalism in a 
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Το	 Τμήμα	 Δημοσιογραφία	 και	 Μέσων	 Μαζικής	 Επικοινωνίας	 του	 Αριστοτελείου	 Πανεπιστημίου	

Θεσσαλονίκης	 (Α.Π.Θ),	η	Έδρα	 Jean	Monnet	 για	τη	Δημοσιογραφία	της	Ευρωπαϊκής	Ολοκλήρωσης,	με	

συμμετέχοντες	 εταίρους	 την	 Ακαδημία	 της	 Deutsche	 Welle	 (DW	 Academie)	 το	 Πανεπιστήμιο	 του	

Ζάγκρεμπ,	 το	Πανεπιστήμιο	Novi-Sad	 της	 Σερβίας,	 το	Πανεπιστήμιο	 του	Πεκίνου),	 το	 Κέντρο	 για	 την	

Παιδεία	στα	Μέσα	και	την	Πληροφόρηση,	Center	for	Media	and	Information	Literacy	του	Πανεπιστημίου	

Temple	των	Η.Π.Α,	το	Τμήμα	Επικοινωνίας	και	ΜΜΕ	του		Εθνικού	και	Καποδιστριακού	Πανεπιστημίου	

Αθηνών,	το	 Ινστιτούτο	για	την	Παιδεία	στα	Μέσα	και	ο	οργανισμός	Proof:	Media	 for	Social	 Justice	θα	

διοργανώσουν	Thessaloniki	International	Media	Summer	Academy	2018	με	θέμα: “New	Trends	in	Media	

and	Journalism:	Disinformation,	Verification	of	News	and	Constructive	Journalism	in	a	Changing	World»,	

από	13	έως	21	Ιουλίου	2018.	 	Η	κοινή	πρωτοβουλία	συγκεντρώνει	το	κύρος	και	την	εξειδίκευση	πολύ	

γνωστών	 Πανεπιστημίων	 και	 Οργανισμών	 από	 την	 Ευρώπη,	 την	 Ασία	 και	 τις	 Η.Π.Α	 .	 Η	 Thessaloniki	

International	Media	Summer	Academy	2018	θα	υποστηριχθεί	από	οργανισμούς,	think	tanks	και	εταιρείες	

(Konrad	Adenauer	Stiftung,	Aegean	Airlines,	Ένωση	Συντακτών	Ημερήσιων	Εφημερίδων	Μακεδονίας	–	

Θράκης).		

	
	

	
	
Περιγραφή	

Οικοδομώντας	πάνω	στην	επιτυχία	του	Θερινού	Σχολείου	του	2017,	Thessaloniki	International	Media	

Summer	Academy	2018	θα	εστιάσει	στις	νέες	τάσεις	στη	Δημοσιογραφία	και	τα	Μέσα,	με	την	έμφαση	

να	 δίνεται	 στους	 τρόπους	 αντιμετώπισης	 της	 παραπληροφόρησης,	 στις	 ψευδείς	 ειδήσεις	 και	 τις	

τεχνικές	 επαλήθευσης,	 καθώς	 και	 στους	 τρόπους	 απόκτησης	 των	απαιτούμενων	 ικανοτήτων.	 	 	 Το	

πολυδιάστατο	 εκπαιδευτικό	 πρόγραμμα,	 αποσκοπεί	 στην	 παροχή	 βαθύτερης	 γνώσης	 και	 την	

εξασφάλιση	 ουσιαστικών	 ικανοτήτων	 πάνω	 σε	 σημαντικά	 ζητήματα	 και	 εξελίξεις	 στο	 χώρο	 των	

Μέσων	και	της	Επικοινωνίας.	Οι	συμμετέχοντες	θα	λάβουν	μια	καλύτερη	κατανόηση	των	πρόσφατων	

ακαδημαϊκών	ερευνών,	σε	συνάρτηση	με	τις	πολιτικές,	επαγγελματικές	τάσεις	στα	θέματα	εστίασης,	

αναπτύσσοντας	ταυτοχρόνως	ένα	δίκτυο	συνεργατών,	μέσω	του	οποίου	θα	μοιραστούν	τις	εμπειρίες,	

τις	ιδέες	και	την	οπτική	τους.			



	

	

	

Η	Thessaloniki	International	Media	Summer	Academy	2018	θα	εστιάσει	σε	ζητήματα	που	είναι	επίκαιρα	

και	καθοριστικής	σημασίας:	

- Η	επιρροή	των	ψευδών	ειδήσεων	

- Ανάπτυξη	μεθόδων	επαλήθευσης	των	ειδήσεων		

- Νέες	τάσεις	στα	Μέσα,	τη	Δημοσιογραφία	και	τις	Ειδήσεις	

- Εποικοδομητική	Δημοσιογραφία	

- Παιδεία	στα	Μέσα	και	την	Πληροφόρηση	

	

Η Θερινή Ακαδημία επιδιώκει να καταστεί ένας σημαντικός φορέας, όπου θα παρουσιάζονται τα τρέχοντα 
ζητήματα και οι εξελίξεις στην ακαδημαϊκή έρευνα. Για αυτό το σκοπό, διακεκριμένοι διεθνείς 
επιστήμονες θα κληθούν να μοιραστούν την εξειδίκευσή τους, μέσω διαλέξεων, συνεργατικών σχημάτων 
μελέτης, δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου και θεωρητικών μοντέλων. 

Αυτή	τη	χρονιά	και	αμέσως	μετά	την	ολοκλήρωση	της	βασικής	εκπαίδευσης	Thessaloniki	International	

Media	Summer	Academy	,	σε	συνεργασία	με	τον	Proof:	Media	for	Social	Justice	“	θα	διοργανώσουν	ένα	

ειδικό	προαιρετικό	 διαδραστικό	 εργαστήριο	 (workshop)	 με	 θέμα:	 «Witnessing:	 Refugee	 Testimonies	

and	Advocacy	Workshop»	ως	μια	πρόσθετη	επιλογή	για	τους	συμμετέχοντες.		

	

	

Κατά	τη	διάρκεια	της	Θερινής	Ακαδημίας,	οι	συμμετέχοντες	θα	συμμετάσχουν	ενεργά	σε	διαδραστικά	

εργαστήρια,	αναπτύσσοντας	μελέτες	περίπτωσης,	αλλά	και	επεκτείνοντας	τη	μεθοδολογική	γνώση	

τους	μέσω	πρακτικής	εφαρμογής	της	γνώσης.	Αυτό	το	πρόγραμμα	σπουδών,	αποτελεί	μια	μοναδική	

ευκαιρία,	ώστε	να	επωφεληθεί	κανείς	από	την	εξαιρετική	έρευνα	των	Διοργανωτών	στους	τομείς	της	

δημοσιογραφίας	/	επικοινωνίας,	σε	συνδυασμό	με	την	εξειδίκευση	πρωτοπόρων	επαγγελματιών,	στο	

χώρο	 των	 Μέσων.	 Το	 πρόγραμμα	 δομείται	 γύρω	 από	 βασικές	 παρουσιάσεις	 από	 διεκεκριμένους	

ειδικούς,	διαδραστικές	εργασίας	στο	πλαίσιο	μικρών	ομάδων	και	συζητήσεων	στρογγυλής	τραπέζης.		

Τα	μαθήματα	θα	παραδίδονται	μέσω	προσεγγίσεων	πολλών	μεθόδων,	στις	οποίες	συγκαταλέγονται	

διαλέξεις,	 διάλογοι,	 εργασίες	 μικρών	 ομάδων,	 εργαστήρια	 πολιτικής	 καθώς	 και	 πρακτικές	

δραστηριότητες.	Οι	συνεδρίες	θα	καθοδηγούνται	από	ειδικούς	με	διαφορετικό	υπόβαθρο,	μεταξύ	των	

οποίων	η	έρευνα,	η	επιστήμη	των	δεδομένων,	η	χάραξη	πολιτικής	και	η	βιομηχανία	των	Μέσων	Μαζικής	

Ενημέρωσης.		

	

	
	

	



	

Ποιος	μπορεί	να	καταθέσει	αίτηση	συμμετοχής:	

-Απόφοιτοι	/	Μεταπτυχιακοί	/	Διδακτορικοί	Φοιτητές	Δημοσιογραφίας,	Πολιτικών	Επιστημών,	

Διεθνών	Σχέσεων	κλπ	

-Επαγγελματίες	από	το	χώρο	των	Μέσων	και	άλλων	συναφών	Οργανισμών,	οι	οποίοι	επιθυμούν	μια	

βαθύτερη	κατανόηση	των	αναφερόμενων	ζητημάτων	

	
Η	αίτηση	θα	πρέπει	να	περιέχει	τα	ακόλουθα	στοιχεία:	

1. Ολοκληρωμένη	αίτηση	συμμετοχής	
2. Aντίγραφο	από	το	βιογραφικό	του	αιτούντα	

	
Όλοι	οι	αιτούντες	θα	πρέπει	να	έχουν	ευχέρεια	στην	Αγγλική	γλώσσα.	
 

Για	περισσότερες	πληροφορίες,	καθώς	και	για	την	αίτηση	συμμετοχής,	παρακαλούμε	επισκεφθείτε	

την	ιστοσελίδα:		http://www.joursummerschool.org/		

Για	περαιτέρω	ερωτήσεις	ή	απορίες,	παρακαλούμε	επικοινωνήστε	μέσω	e-mail,	στη	διεύθυνση:	

joursummerschool@gmail.com	

	

Ημερομηνίες:	

13	–	20	Ιουλίου,	2018	

Αμέσως	μετά,	θα	ακολουθήσει	το	πρόσθετο	προαιρετικό	διαδραστικό	εργαστήριο,	«Witnessing:	Refugee	

Testimonies	and	Advocacy	Workshop”	

	

Τοποθεσία:	

Θεσσαλονίκη,	Ελλάδα	

	

Χρονοδιάγραμμα:	

1η	Φεβρουαρίου	έως	30η	Απριλίου	:	Διάστημα	κατάθεσης	Αιτήσεων		

10η	Μαΐου:	Ηλεκτρονική	αποστολή	αποφάσεων,	μέσω	e-mail.		


