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#Retreat2022

Στρογγυλή Τράπεζα
" Πού πηγαίνει το Διεθνές Σύστημα:

αναζητώντας την επόμενη μέρα "

«…στην πράξη»
Τρία workshops Έρευνας,

Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας

ΥποστηρικτέςΣυνδιοργανωτές

Πρόγραμμα 



Ενότητες:

10:00 -10:15
Καλωσόρισμα και παρουσίαση του 
#Retreat2022 από τη Σοφία Ιορδανίδου, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ακαδημαϊκή 
Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) 
«Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» 
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου 
(ΑΠΚΥ) και Πρόεδρο του Advanced 
Media Institute (ΑΜΙ). 

Λίγα λόγια για το ΜΠΣ και το ΑΜΙ, τις 
κατευθύνσεις και τις δυνατότητες: 

1. συνεργασίας με τον ιστότοπο 
www.dimosiogra�a.com 
∆ρ. Λεωνίδας Βατικιώτης, διδάσκων 
στο ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα 
Δημοσιογραφία» του dimosiogra�a.com
2. εκπαίδευσης στα ερευνητικά και 
εφαρμοσμένα έργα του ΑΜΙ, καθώς και 
στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 
ΜΠΣ και του Ινστιτούτου ως πρακτική  
εξάσκηση. Συνοδοιπόρος η απόφοιτος 
Χριστίνα Λιναρδάκη

10:15 -10:45
«Οι φοιτητές/τριες του ΜΠΣ 
παρουσιάζουν τη δουλειά τους» 
Φοιτητές και απόφοιτοι του ΠΜΣ 
παρουσιάζουν τη δουλειά τους κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους και οι 
φίλοι/ες και συνάδελφοι τους σχολιάζουν. 
Γιώργος Λαουτάρης, η διατριβή ως 
διαδρομή κριτικής σκέψης 
Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, η γνώση 
μέσα από τις εργασίες και τις 
δραστηριότητες

Συντονίζει ο Επίκουρος Καθηγητής 
Πολιτικών Επιστημών 
Χάρης Πλατανάκης, διδάσκων στο ΜΠΣ 
«Επικοινωνία και Νέα ∆ημοσιογραφία».

10:45 -11:45  
«Δημοσιογραφία και επικοινωνία στην 
πράξη: εργαστήρι» 
Αποκωδικοποιώντας τα social media: 
τάσεις, προκλήσεις και αμφιλεγόμενα 
ζητήματα. Στο εργαστήρι θα 
χαρτογραφηθεί το πεδίο των ΜΚΔ όπως 
διαμορφώνεται σήμερα, θα συζητηθούν 
οι κυρίαρχες τάσεις, οι προκλήσεις, αλλά 
και αμφιλεγόμενα ζητήματα γύρω από τη 
χρήση, τη λειτουργία και την επίδρασή 
τους. 
Εισηγητές:
∆ρ. Κατερίνα ∆ιαμαντάκη, διδάσκουσα 
στο ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα 
∆ημοσιογραφία» και 
∆ρ. Λήδα Τσενέ, διδάσκουσα στο ΜΠΣ 
«Επικοινωνία και Νέα ∆ημοσιογραφία»

Σάββατο, 29 Οκτωβρίου
Η εκδήλωση θα προβάλλεται ζωντανά στο κανάλι YouTube και στη σελίδα Facebook του ΙΑΝΟΥ: 
Link εκδήλωσης: https://bit.ly/3Ca2c1j



Στρογγυλό Τραπέζι
11:45 -13:30

"Πού πηγαίνει το ∆ιεθνές Σύστημα: αναζητώντας την επόμενη μέρα"

Άξονες συζήτησης:

«Πώς την ερμηνεύουμε». Ειρήνη Χειλά, Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων

«Πώς την προσλαμβάνουμε». Βαγγέλης Χωραφάς, Πολιτικός Αναλυτής

«Πώς την περιγράφουμε στην κοινή γνώμη».  Αθανάσιος Σαμαράς, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων

«Ο νέος ρόλος του μηντιακού σύμπαντος».  Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος 

Συμμετέχει συντονίζοντας η Σοφία Ιορδανίδου,  Δημοσιογράφος.

∆ιάλειμμα
13:30 -15:00

15:00 -15:45  
Συζήτηση/ζύμωση για την προετοιμασία του AMIRetreat2023

Το Advanced Media Institute, η φυσική επιστημονική, δημοσιογραφική και 
επικοινωνιακή προέκταση του Μεταπτυχιακού μας, διοργανώνει το διεθνές του 

συνέδριο AmiRetreat2023 στη Λευκωσία! Είναι η συνέχεια πολλών διεθνών συνεδρίων 
που έχουν διοργανωθεί από το Ινστιτούτο, όλα με επίκεντρο τις κοινωνικές, πολιτικές, 
οικονομικές επιδράσεις επίκαιρων ζητημάτων στη δημοσιογραφία και την επικοινωνία 

και την επίδραση των τελευταίων στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό.

Στόχος της συνάντησης είναι η ζύμωση, οι σκέψεις, οι ιδέες  για ερευνητικές 
πρωτοβουλίες, η συζήτηση και ο προβληματισμός, ώστε να σκιαγραφήσουμε μαζί το 

περίγραμμα του συνεδρίου.

Προετοιμάστε τις ιδέες σας, τις δυνάμει ερευνητικές σας πρωτοβουλίες και τις 
προτάσεις σας για το επόμενό μας επιστημονικό συνέδριο, εκεί που η επιστήμη και η 

πρακτική συγχρονίζονται και πρωτοπορούν.

Συντονίζει ο ∆ρ. Μάνος Τάκας, διδάσκων στο ΜΠΣ 
«Επικοινωνία και Νέα ∆ημοσιογραφία»



1. Επιστήμη και ανορθολογισμός στη 
δημοσιογραφία: Η διαχείριση 
επιστημονικών θεμάτων (από την 
κλιματική αλλαγή μέχρι τις πυρκαγιές) 
στο ρεπορτάζ ή τα όρια της 
δημοσιογραφίας. Περιγραφή των 
κινδύνων που κρύβει η δημοσιογραφική 
κάλυψη όταν εισέρχεται σε θέματα της 
επιστήμης.   

Εισηγητής:
∆ρ. Λεωνίδας Βατικιώτης, διδάσκων 
στο ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα 
∆ημοσιογραφία».

2. In uencers και Δημοσιογράφοι: Κάθε 
φορά που θέλουμε να μιλήσουμε για τον 
τρόπο που οι πολίτες καταναλώνουν 
ειδήσεις, για την παραπληροφόρηση ή 
για τη φίμωση του τύπου, φέρνουμε σε 
αντιπαράσταση τα Μέσα ενημέρωσης με 
τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κι αν 
αυτή τη φορά φέρναμε αντιμέτωπους 
τους δημοσιογράφους με τους in�uenc-
ers; Ένα βιωματικό εργαστήρι για τα 
social media και τον Τύπο.

Εισηγητής:
Επίκουρη Καθηγήτρια 
∆ημοσιογραφίας Βάλια Καϊμάκη, 
διδάσκουσα στο ΜΠΣ «Επικοινωνία και 
Νέα ∆ημοσιογραφία».

15:45 -17:00
«Δημοσιογραφία και επικοινωνία στην πράξη: εργαστήρι» 

Υ.Σ.  1. Στα εργαστήρια οι παρευρισκόμενοι  θα συμμετάσχουν σε ασκήσεις 

Υ.Σ. 2. Μη χάσετε τη συνέχεια. Η Αθήνα έχει πολλά καλά στέκια για να 
περάσουμε καλά το βράδυ.

Με το καλό να ανταμώσουμε ξανά, λοιπόν!!


