
 

 
 
 

Επιμορφωτική Ημερίδα  
 

Λογοτεχνία, Τέχνη & Τεχνολογία στην Εκπαίδευση 
http://www.enl.auth.gr/conferences.html  
 
Η Ελληνική Εταιρία Αγγλικών Σπουδών/ Ηellenic Association for the Study of English (ΕΕΑΣ/ 
HASE) σε συνεργασία με τον Τομέα Αγγλικής Λογοτεχνίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & 
Φιλολογίας του ΑΠΘ διοργανώνει και φέτος επιμορφωτική ημερίδα με στόχο να αναδείξει τη 
λογοτεχνία, την τέχνη και την τεχνολογία ως εργαλεία του εκπαιδευτικού έργου για τη 
συνειδητοποίηση και την κριτική κατανόηση διαφορετικών γλωσσικών και πολιτισμικών 
δεδομένων. 
 
Η ημερίδα αντανακλά το βασικό σκεπτικό της EEAΣ/HASE που είναι η δημιουργία συνδέσμων 
μεταξύ καθηγητών/τριών και ερευνητών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στο χώρο των 
αγγλικών σπουδών (αγγλόφωνη λογοτεχνία, γλώσσα και πολιτισμός) με στόχο την 
ενδυνάμωση της σχέσης της λογοτεχνίας με τη γλωσσική,  μαθησιακή και αισθητική εμπειρία 
καθώς και τη συγκρότηση μιας νέας αναγνωστικής υποκειμενικότητας. 
 
Παράλληλα με την παρουσίαση και ανάλυση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών που έχουν 
ως φορέα την  αγγλική γλώσσα και χρησιμοποιούν τη  λογοτεχνία, την τέχνη και την 
τεχνολογία με  ποικίλους τρόπους (χρήση των ΤΠΕ/Τεχνολογίες των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών, μέθοδος project, διαθεματικά εργαστήρια/ workshops, κτλ.) θα 
διεξαχθούν και δύο βιωματικά εργαστήρια με θέμα τη χρήση σύγχρονων θεατρικών 
τεχνικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και ομιλία/εργαστήρι από τη συγγραφέα 
Αμάντα Μιχαλοπούλου.  
 
Η επιμορφωτική ημερίδα απευθύνεται σε καθηγήτριες/τές όλων των βαθμίδων  της 

εκπαίδευσης, θα είναι διάρκειας δέκα ωρών και θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα. Επίσης 

θα παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα εργαστήρια (σε όποιο από τα δύο επιλέξετε) 
είναι η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής καθώς ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος. 
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής  μέχρι τις 
10.12.2015:    
 

http://goo.gl/forms/nWwlIUlgDY 

http://goo.gl/forms/nWwlIUlgDY


 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή απορία μπορείτε να απευθυνθείτε στον/στην 
υπεύθυνο/η του εργαστηρίου που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε:  
 

1. Μαρία Ριστάνη, ristanimaria@gmail.com    
(για καθηγητές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) 

2. Δέσποινα Καλαϊτζίδου, deskalai@yahoo.com  
(για καθηγητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 
 

 

Κόστος συμμετοχής στην ημερίδα: 20 Ευρώ (με την εγγραφή σας στην ημερίδα γίνεται 

ταυτόχρονη εγγραφή στην επιστημονική εταιρεία ΕΑΑΣ/ HASE). 

(http://www.enl.auth.gr/hase, https://www.facebook.com/pages/Hellenic-Association-for-the-
Study-of-English-HASE/600354980029988?ref_type=bookmark)  
 
Ημέρα διεξαγωγής: 19 Δεκεμβρίου 2015 
 
Τόπος διεξαγωγής: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, & Κτήριο Νέας Φιλοσοφικής Σχολής  

            Λεωφόρος Στρατού 2,                       (αίθουσα 417, & Βιβλιοθήκη 308 ) 
            Θεσσαλονίκη                   Πανεπιστημιούπολη, 
                                Θεσσαλονίκη 

 
Πληροφορίες:  
 
Κατερίνα Κίτση-Μυτάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ,  
Πρόεδρος EAAΣ, (katkit@enl.auth.gr) 
 
Μαρία Βάρα, ΕΕΔΙΠ Ι, Σχολή Ικάρων (και με ανάθεση στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών), 
Γραμματέας ΕΑΑΣ (marivara@enl.auth.gr)  
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