Επιμορφωτική Ημερίδα

Εκπαίδευση, Μετακίνηση & Διαπολιτισμικότητα
http://www.enl.auth.gr/conferences.html
Η Ελληνική Εταιρία Αγγλικών πουδών/ Ηellenic Association for the Study of English (ΕΕΑ/
HASE) ςε ςυνεργαςύα με τον Σομέα Αγγλικήσ Λογοτεχνίασ του Σμήματοσ Αγγλικήσ Γλώςςασ
& Φιλολογίασ του ΑΠΘ διοργανώνει επιμορφωτικό ημερύδα με αφορμό την πρόςφατη
προςφυγικό κρύςη και τισ ομαδικϋσ μετακινόςεισ πληθυςμών. τόχοσ εύναι να ερευνόςει
οριςμϋνα από τα νϋα θϋματα και προβλόματα που αναδεικνύονται μϋςα από τισ
πολυπολιτιςμικϋσ ςχολικϋσ κοινότητεσ αλλϊ και να αναζητόςει εργαλεύα καλύτερησ
αντιμετώπιςησ ό/και επύλυςόσ τουσ.
Η αύξηςη του μεταναςτευτικού ρεύματοσ προσ τη χώρα μασ τισ τελευταύεσ τρεισ δεκαετύεσ
καθώσ και η πρόςφατη ςυςςώρευςη προςφύγων από τισ χώρεσ τησ εμπόλεμησ ζώνησ
προςθϋτουν νϋα δεδομϋνα ςτην εκπαύδευςη και μεταλλϊςουν την παραδοςιακό μορφό τησ
ςχολικόσ κοινότητασ και τϊξησ. Οι εκπαιδευτικού όλων των βαθμύδων καλούνται να
αντιμετωπύςουν τισ επακόλουθεσ πολιτιςμικϋσ μεταλλαγϋσ και να επινοόςουν τρόπουσ
αρμονικόσ ςυνύπαρξησ πολυπολιτιςμικών ομϊδων αλλϊ και ϋνταξησ των νϋων μεταναςτών
ό προςφύγων ςτο ελληνικό ςχολεύο και την ελληνικό κοινωνύα κατ’ επϋκταςη. Σο μοντϋλο
τησ διαπολιτιςμικόσ εκπαύδευςησ που προωθεύ η χώρα μασ βαςύζεται ςτην αρχό τησ
ιςότητασ των ευκαιριών και αναγνωρύζει την πολιτιςμικό ποικιλύα ωσ εμπλουτιςτικό
παρϊγοντα τησ κοινωνύασ. Αν και η διαπολιτιςμικό παιδεύα απευθύνεται ςε όλεσ τισ
ηλικιακϋσ ομϊδεσ μιασ πολυπολιτιςμικόσ κοινωνύασ που ϋχει ςτόχο να τισ απαγκιςτρώςει
από τισ μονοπολιτιςμικϋσ και εθνοκεντρικϋσ αντιλόψεισ τουσ, η ςχολικό τϊξη αποτελεύ τον
πιο κρύςιμο χώρο μϋςα ςτον οπούο μαθότριεσ και μαθητϋσ δοκιμϊζουν ουςιαςτικϊ να
αποκαταςτόςουν μεταξύ τουσ μια επικοινωνύα ςτη βϊςη τησ ιςοτιμύασ, τησ αμοιβαύασ
κατανόηςησ και τησ αλληλοαποδοχόσ. Οι ανηςυχύεσ και τα προβλόματα που προκύπτουν
εύναι πολλϊ και ποικύλα: Ποιεσ πολιτικϋσ μπορούν να οδηγόςουν ςτην αρμονικό ϋνταξη των
παιδιών με πολιτιςτικϋσ και γλωςςικϋσ ιδιαιτερότητεσ ςτο εκπαιδευτικό ςύςτημα; Ποιο εύναι
το κατϊλληλο εκπαιδευτικό υλικό για τουσ εκπαιδευτικούσ που καλούνται να ςτηρύξουν τη
διαπολιτιςμικό εκπαύδευςη; Πωσ διαςφαλύζεται η αποδοχό των παιδιών αυτών από την
εκπαιδευτικό κοινότητα αλλϊ και την ευρύτερη κοινωνύα; Σι εύδουσ πολιτιςμικϋσ
δραςτηριότητεσ μπορούν να βοηθόςουν ςτην υποςτόριξη των οικογενειών μεταναςτών ό
προςφύγων; Πωσ θα οδηγηθούμε ςε μια ποιοτικό αναβϊθμιςη των ελληνικών ςχολεύων
προσ όφελοσ των γηγενών, παλιννοςτούντων και αλλοδαπών μαθητών; κ.ο.κ .

Η ημερύδα αντανακλϊ το βαςικό ςκεπτικό τησ EEA/HASE που εύναι η δημιουργύα
ςυνδϋςμων μεταξύ εκπαιδευτικών και ερευνητών από όλεσ τισ βαθμύδεσ εκπαύδευςησ ςτο
χώρο των αγγλικών ςπουδών (αγγλόφωνη λογοτεχνύα, γλώςςα και πολιτιςμόσ) με ςτόχο
την ενδυνϊμωςη τησ ςχϋςησ τησ λογοτεχνύασ με τη γλωςςικό, μαθηςιακό και αιςθητικό
εμπειρύα καθώσ και τη ςυγκρότηςη μιασ νϋασ αναγνωςτικόσ υποκειμενικότητασ.
Παρϊλληλα με την παρουςύαςη και ανϊλυςη καινοτόμων διδακτικών πρακτικών θα
διεξαχθεύ και ϋνα βιωματικό εργαςτόρι με θϋμα: ‘Σο δρϊμα ωσ εργαλεύο ςτην
πολυπολιτιςμικό EFL τϊξη: Ξεπερνώντασ το εμπόδιο τησ γλώςςασ’.
Απαραύτητη προώπόθεςη για τη ςυμμετοχό ςτο εργαςτόρι εύναι η ϋγκαιρη δόλωςη
ςυμμετοχόσ καθώσ ο αριθμόσ θϋςεων εύναι περιοριςμϋνοσ. Παρακαλούμε να ςυμπληρώςετε
την παρακϊτω ηλεκτρονικό φόρμα ςυμμετοχόσ μϋχρι τισ 13.1.2017:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIOOhZdA4rydPIVsJmqtk0gmegfIOOQ8o9ZOyIsD
Yz3Qnn6w/viewform?c=0&w=1
Για οποιαδόποτε επιπλϋον πληροφορύα ό απορύα μπορεύτε να απευθυνθεύτε ςτισ υπεύθυνεσ
του εργαςτηρύου: Δϋςποινα Καλαώτζύδου (deskalai@yahoo.com) και Μαρύα Ριςτϊνη
(ristanimaria@gmail.com).
Η επιμορφωτικό ημερύδα απευθύνεται ςε εκπαιδευτικούσ όλων των βαθμύδων τησ
εκπαύδευςησ και θα διεξαχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα. Επύςησ θα δοθεύ πιςτοποιητικό
παρακολούθηςησ.
Κόςτοσ ςυμμετοχόσ ςτην ημερύδα: 20 Ευρώ (με την εγγραφό ςασ ςτην ημερύδα γύνεται
ταυτόχρονη εγγραφό ςτην επιςτημονικό εταιρεύα ΕΑΑ/ HASE).
(http://www.enl.auth.gr/hase,
https://www.facebook.com/pages/Hellenic-Association-fortheStudy-of-English-HASE/600354980029988?ref_type=bookmark)
Εγγραφό ςτην επιςτημονικό εταιρεύα
διδακτορικϋσ/κούσ φοιτότριεσ/τϋσ: 12 Ευρώ.

ΕΑΑ/

HASE

για

μεταπτυχιακϋσ/ούσ

ό

υμμετοχό για προπτυχιακϋσ/κούσ φοιτότριεσ/τϋσ: 5 Ευρώ. Για προεγγραφϋσ απευθυνθεύτε
ςτη Δϋςποινα Καλαώτζύδου (deskalai@yahoo.com).
Ημϋρα διεξαγωγόσ: 14 Ιανουαρίου 2017
Σόποσ διεξαγωγόσ: Μουςείο Βυζαντινού Πολιτιςμού, & Κτήριο Νέασ Φιλοςοφικήσ χολήσ
Λεωφόροσ τρατού 2,
(αύθουςα 417)
Θεςςαλονύκη
Πανεπιςτημιούπολη,
Θεςςαλονύκη
Πληροφορίεσ:
Κατερίνα Κίτςη-Μυτάκου, Αναπληρώτρια Καθηγότρια ΑΠΘ,
Πρόεδροσ EAA/HASE (katkit@enl.auth.gr)

Εκπαίδευση, Μετανάστευση & Διαπολιτισμικότητα
Πρόγραμμα
9:15-9:45 Εγγραφϋσ (Μουςεύο Βυζαντινού Πολιτιςμού)
9:45 Έναρξη – ύντομοι Χαιρετιςμού:

1η υνεδρία, 10-11:30

Προεδρείο: Λύα Ευςταθιϊδη

Βαλάντησ Μπαρτζώκασ, ‘Η ανϊπτυξη τησ διαπολιτιςμικόσ ικανότητασ ςε χολεύα Δεύτερησ
Ευκαιρύασ’
Απόςτολοσ Πούλιοσ, ‘Προςφυγιϊ και μετανϊςτευςη ςτισ ΗΠΑ: χρηςιμοποιώντασ τισ
πολιτιςμικϋσ ςπουδϋσ ςτο γλωςςικό μϊθημα’
Μαρίνα Ματθαιουδάκη, ‘Εκπαύδευςη μεταναςτών και ανθρώπινα δικαιώματα’

11:30-12:00 Διϊλειμμα

2η υνεδρία, 12:00-13:00

Προεδρείο: Ζωό Δϋτςη

Νίκη Γακούδη, ‘Προςεγγύζοντασ τισ ιδϋεσ τησ εκπαύδευςησ και τησ μετακύνηςησ μϋςα από την
πραγματικότητα των Κϋντρων Φιλοξενύασ Προςφύγων’
Έφη Γιαννοπούλου, ‘Προςεγγύζοντασ την ιδϋα τησ μετακύνηςησ’

13:00-14:00 Διϊλειμμα

14:00-16:00 Εργαςτήρι: ‘Σο δράμα ωσ εργαλείο ςτην πολυπολιτιςμική EFL
τάξη: Ξεπερνώντασ το εμπόδιο τησ γλώςςασ’
Δέςποινα Καλαΰτζίδου & Μαρία Ριςτάνη,
(Για καθηγητέσ/τριεσ πρωτοβάθμιασ κ δευτεροβάθμιασ) (Κτόριο Νϋασ Φιλοςοφικόσ χολόσ)

Ομιλότριεσ / Ομιλητϋσ
Έφη Γιαννοπούλου (PhD) επύκουρη καθηγότρια, Σμόμα Αγγλικόσ, ΑΠΘ
Νίκη Γακούδη, (ΜΑ) καθηγότρια πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, ςυντονύςτρια Εκπαύδευςησ
Προςφύγων ςτο Κϋντρο Φιλοξενύασ Προςφύγων ςτισ Μουριϋσ Ελευθερύου-Κορδελιού
(πρώην SOFTEX)
Δέςποινα Καλαΰτζίδου (ΜΑ, MEd) καθηγότρια δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, αποςπαςμϋνη
ςτο Σμόμα Αγγλικόσ Φιλολογύασ, ΑΠΘ
Μαρίνα Ματθαιουδάκη (PhD) αναπληρώτρια καθηγότρια, Σμόμα Αγγλικόσ, ΑΠΘ
Βαλάντησ Μπαρτζώκασ (PhD) καθηγητόσ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, διδϊςκων ςτο
Σμόμα Αγγλικόσ Φιλολογύασ, ΑΠΘ
Απόςτολοσ Πούλιοσ (PhD) καθηγητόσ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, Μουςικό Γυμνϊςιο με
Λυκειακϋσ Σϊξεισ Ιλύου
Μαρία Ριςτάνη (PhD) καθηγότρια πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, αποςπαςμϋνη ςτο Σμόμα
Αγγλικόσ Φιλολογύασ, ΑΠΘ

ύντομα Βιογραφικϊ ημειώματα
Η Έφη Γιαννοπούλου εύναι επύκουρη καθηγότρια Αγγλικόσ λογοτεχνύασ και πολιτιςμικόσ
θεωρύασ ςτο Σμόμα Αγγλικόσ Γλώςςασ και Φιλολογύασ του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου
Θεςςαλονύκησ. Σα ερευνητικϊ τησ ενδιαφϋροντα εςτιϊζονται ςτην Αγγλόφωνη γυναικεύα
γραφό του εικοςτού αιώνα, τη Μαύρη Βρετανικό λογοτεχνύα καθώσ και θϋματα
πολιτιςμικόσ και μετα-αποικιοκρατικόσ θεωρύασ. Εργαςύεσ τησ εύναι δημοςιευμϋνεσ ςε βιβλύα
και διεθνό επιςτημονικϊ περιοδικϊ.
Η Δέςποινα Καλαΰτζίδου εύναι απόφοιτοσ Αγγλικόσ Φιλολογύασ του ΑΠΘ. Έχει ΜΑ ςτη
υγκριτικό Λογοτεχνύα και τη Μετϊφραςη από το University of Essex, PGCE ςτη Δημιουργικό
Γραφό από το University of Newcastle και M.Ed ςτο Θϋατρο ςτην Εκπαύδευςη από το Trinity
College, Dublin. Εύναι καθηγότρια Αγγλικόσ Γλώςςασ ςε ςχολεύα Π/θμιασ και Δ/θμιασ
εκπαύδευςησ και φϋτοσ εύναι αποςπαςμϋνη ςτο Σμόμα Αγγλικόσ Φιλολογύασ. Έχει αςχοληθεύ
για χρόνια με το θϋατρο ςτην εκπαύδευςη ςε γυμνϊςια και λύκεια και το 2010 βραβεύθηκε με
Κρατικό βραβεύο ςτη Θεατρικό γραφό.
Η Νίκη Γακούδη εύναι καθηγότρια αγγλικόσ γλώςςασ ςτην πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη, και
την τρϋχουςα ςχολικό χρονιϊ επιλϋχθηκε ωσ υντονύςτρια Εκπαύδευςησ Προςφύγων ςτο
Κϋντρο Φιλοξενύασ Προςφύγων ςτισ Μουριϋσ Ελευθερύου-Κορδελιού (πρώην SOFTEX). Άρθρα
τησ ϋχουν δημοςιευθεύ ςε διεθνό και ελληνικϊ επιςτημονικϊ περιοδικϊ, βιβλύα και πρακτικϊ
ςυνεδρύων. Έχει μεταφρϊςει από τα ελληνικϊ ςτα αγγλικϊ το βιβλύο του Γ. Γρόλλιου Ο Paulo
Freire και το Αναλυτικό Πρόγραμμα, (Boulder, Λονδύνο: Paradigm Publishers. Σα ερευνητικϊ
τησ ενδιαφϋροντα: η αγγλικό γλώςςα και η διδαςκαλύα τησ, οι πολιτιςμικϋσ ςπουδϋσ, η
διαπολιτιςμικό εκπαύδευςη και η εκπαύδευςη προςφύγων, κριτικό ανϊπτυξη γλωςςικόσ
ενημερότητασ, η εξουςύα και η ιδεολογύα ςτην εκπαύδευςη.
Μαρίνα Ματθαιουδάκη http://www.enl.auth.gr/staff/mattheou.htm
Ο Βαλάντησ Μπαρτζώκασ εύναι απόφοιτοσ του τμόματοσ Αγγλικόσ Γλώςςασ και Φιλολογύασ,
ΑΠΘ, όπου επύςησ ολοκλόρωςε τισ διδακτορικϋσ του ςπουδϋσ ςτον τομϋα τησ
γλωςςολογύασ. Έχει δημοςιεύςει ςειρϊ ϊρθρων ςε διεθνό περιοδικϊ όπωσ Journal of
Pragmatics και Language and Communication, καθώσ και κεφϊλαια ςε βιβλύα. Η μονογραφύα
του με τύτλο «Causality and Connectives: From Grice to Relevance» δημοςιεύτηκε το 2012 από
τον εκδοτικό ούκο John Benjamins. Εύναι εκπαιδευτικόσ αγγλικόσ γλώςςασ του δημοςύου και
τα τελευταύα χρόνια διδϊςκει ςε ςχολεύα δεύτερησ ευκαιρύασ ενηλύκων. Επιπρόςθετα, ϋχει
διδϊξει μαθόματα τόςο Αγγλικόσ Γλώςςασ όςο και γλωςςολογύασ ςτο τμόμα Αγγλικόσ
Γλώςςασ και Φιλολογύασ, ΑΠΘ, όπωσ το μϊθημα τησ ημαςιολογύασ, το τρϋχον εξϊμηνο.
Ο Απόςτολοσ Πούλιοσ εύναι πτυχιούχοσ του Σμόματοσ Αγγλικόσ Γλώςςασ και Φιλολογύασ του
Α.Π.Θ. Από το ύδιο τμόμα ϋλαβε επύςησ Μεταπτυχιακό Δύπλωμα Ειδύκευςησ ςτη Θεωρητικό
και Εφαρμοςμϋνη Γλωςςολογύα και Διδακτορικό Δύπλωμα ςτην Κοινωνιογλωςςολογύα.
Εύναι επύςησ πτυχιούχοσ πιϊνου και ανώτερων θεωρητικών από το Ελληνικό Ωδεύο. Έχει
δημοςιεύςει ϊρθρα/μελϋτεσ ςχετικϊ με την κοινωνιογλωςςολογικό ςυγκρότηςη τησ
ηλικιακόσ ταυτότητασ, την ανϊλυςη ςυνομιλύασ, τον λόγο των ΜΜΕ, τη διδαςκαλύα ξϋνων
γλωςςών και την ιςτορύα του ελληνικού τραγουδιού και του μουςικού θεϊτρου ςε ελληνικϊ

και διεθνό περιοδικϊ (International Journal of the Sociology of Language, Journal of Greek
Linguistics, Νέα Εςτία), πρακτικϊ ςυνεδρύων, ςυλλογικούσ τόμουσ και ιςτοςελύδεσ.
Διορύςτηκε ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη το 2008. Από το 2013 διδϊςκει Αγγλικϊ, πιϊνο
και μουςικό θϋατρο ςτο Μουςικό Γυμνϊςιο με Λυκειακϋσ Σϊξεισ Ιλύου.
Η Μαρία Ριςτάνη εύναι κϊτοχοσ διδακτορικού διπλώματοσ από το τμόμα Αγγλικόσ Γλώςςασ
και Φιλολογύασ του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ με αντικεύμενο τη θεατρικό
γραφό του Ιρλανδού Samuel Beckett. Εργϊζεται ωσ εκπαιδευτικόσ ΠΕ06 ςτην Πρωτοβϊθμια
Εκπαύδευςη, ενώ ϋχει ςυςτηματικϊ αςχοληθεύ με την εμψύχωςη θεατρικών ομϊδων (παιδιϊ
και ενόλικεσ). Σα τελευταύα χρόνια το ενδιαφϋρον τησ ςτρϋφεται ςτη χρόςη του θεϊτρου και
τησ λογοτεχνύασ ςτη διδαςκαλύα τησ Αγγλικόσ Γλώςςασ.

