
 

       «ΠΟΛΥΔΡΟΜΟ» 
 

Ομάδα ‘Πολύδρομο’: 

Γλώσσες και πολιτισμοί 
στην εκπάιδευση  

και την κοινωνία 

Από τη θεωρία στη 
δράση  
και στη διάδραση 



Identity 

Το Πολύδρομο, ξεκινώντας από το ΤΕΠΑΕ 
ΑΠΘ 

 

 

 

 

   αποτελεί μια διαπανεπιστημιακή ομάδα με 
ειδικό ενδιαφέρον για τα ζητήματα της 
επαφής των γλωσσών, της διγλωσσίας και 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  

 



Ταυτότητα 
 

 Το «Πολύδρομο» ξεκίνησε από την ανάγκη να 
συγκεράσουμε τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα με τις 
προσωπικές μας ανάγκες και επιθυμίες, αλλά και από 
την ανάγκη όσων συμμετέχουμε να επικοινωνούμε 
συστηματικά για τα θέματα που αφορούν τη διγλωσσία 
και τον πολυπολιτισμό με την ευρύτερη εκπαιδευτική 
κοινότητα, αλλά και με γονείς που ενδιαφέρονται και 
αποζητούν απαντήσεις σε ποικίλα σχετικά ερωτήματα-
θέματα που τους απασχολούν.  



Ταυτότητα 
 Τέτοια θέματα είναι η ανάπτυξη της παιδικής 

διγλωσσίας, η διαπολιτισμική επικοινωνία, οι 
κοινωνικο-πολιτικές διαστάσεις της γλωσσικής και 
πολιτισμικής ετερογένειας, τα θέματα της ταυτότητας, 
η ενημέρωση των μεταναστών/τριών γονέων, αλλά και 
η επικοινωνία ανάμεσα στους/τις εκπαιδευτικούς και 
τους ελληνικής και μη-ελληνικής καταγωγής γονείς.  

 Ως μη κερδοσκοπική εταιρεία, οι δράσεις μας 
υποστηρίζονται από τις συνδρομές των μελών μας. 

 

 



Ταυτότητα 
• Το πρώτο της τεύχος Πολύδρομο κυκλοφόρησε τον 

Απρίλη του 2009 με σκοπό να προτείνει τη σύνδεση 
επιστήμης και κοινωνίας αλλά και την έμπρακτη 
ενίσχυση όλων των γλωσσών που έχουν παρουσία στην 
ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση. 

 

• Από τότε διαρκές ζητούμενό μας είναι η σύνδεση του 
επιστημονικού λόγου με θέματα που εκφράζουν 
κοινωνική συνειδητοποίηση και διάδραση 

 



Δράσεις 
 Οι κυριότερες δράσεις μας, με στόχο την ενημέρωση 

εκπαιδευτικών και γονέων, την προβολή των διαφόρων 
γλωσσών, πολιτισμών και μεταναστευτικών ταυτοτήτων 
είναι: 

Οι πολυγλωσσικές εκδόσεις μας:  

 η περιοδική ομώνυμη έκδοση «Πολύδρομο»  

 και το ετήσιο «Ημερολόγιο», με θέματα που αφορούν 
τη διγλωσσία και τον πολυπολιτισμό, καθώς και άλλα 
προϊόντα έρευνας και πρακτικής 



Δράσεις 
 Η ιστοσελίδα μας www.polydromo.gr  

 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ερευνητικών πρότζεκτ 
και εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 Τα επιμορφωτικά σεμινάρια 

 Τα παιδικά εργαστήρια  

 Η ενημέρωση σε σχολεία και άλλους φορείς 

 Η ενίσχυση παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής με 
μαθήματα σε εθελοντική βάση  

 Η προβολή διαφόρων πολιτισμικών-γλωσσικών 
ομάδων με τη συμμετοχή της ομάδας σε κοινωνικές και 
επιστημονικές δράσεις 

 

http://www.polydromo.gr/
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«Σταυροδρόμι Γλώσσών και 
Πολιτισμών» 

    

Το Συνέδριο «Σταυροδρόμο Γλωσσών  

και πολιτισμών»που οργανώνεται  

 

σε τακτική βάση στην Παιδωγωγική Σχολή  

του ΑΠΘ  στηρίζει  ένα  διαρκή διάλογο  

και εστιάζει στα θέματα Δι/Πολυγλωσσίας 
 



Συνέδριο Σταυροδρόμι  γλωσσών και πολιτισμών: 

μαθαίνοντας εκτός σχολείου – Απρίλιος 2011 

www.polydromo.gr 



Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ, 18-19 Μαΐου 2012 

Σταυροδρόμι γλωσσών και πολιτισμών: ελληνο-αλβανική επαφή 

Crossroad of languages and cultures: Greek-Albanian contact 

stavrodromiglwsswn.auth.gr 



Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ, 30 & 31  Μαΐου 2014  

stavrodromiglwsswn.auth.gr  
www.polydromo.gr 

Crossroad of languages and cultures: Issues of “Bi/Multilingualism, 

Translanguaging and Language Policies in Education” 



Κοινωνικές εκδηλώσεις 



Σύνδεση με την κοινωνία 



Δράση 
• Παίζουμε κουκλοθέατρο και οργανώνουμε 

θεατροπαιδαγωγικές προτάσεις 

• Αναδεικνύουμε πολυαισθητικά, τον πλούτο των ‘άλλων’ 
πολιτισμών που γίνονται δικοί μας 

• Συνεργαζόμαστε με ομάδες που έχουν κοινό όραμα και 
ενδιαφέροντα 

• Απευθυνόμαστε σε όλους και όλες, σε όλες τις ηλικίες, 
στην οικογένεια, τον/την εκπαιδευτικό, την κοινωνία 



Διάδραση 
• Ακούμε και προσπαθούμε να κατανοήσουμε την 

πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι 
συνάδελφοι/ισσες εκπαιδευτικοί 

• Συνδέουμε τις δικές μας θεωρητικές και άλλες 
ανησυχίες με αυτές των συνεργατών/ιδών μας στο 
εξωτερικό 

• Συνεργαζόμαστε με κοινότητες της διασποράς και 
τροφοδοτούμε τη σκέψη μας με ‘μεταναστευτικά’ 
βιώματα 



Δράση και διάδραση 
 Συνδημιουργούμε πολυγλωσσικές εφαρμογές για την 

οικογένεια και το σχολείο 

 Δημοσιεύουμε τα κείμενα ταύτισης των παιδιών για να 
μάθουμε από αυτά 

 Συνδημιουργούμε δίγλωσσα/πολύγλωσσα βιβλία που 
ανοίγουν δρόμους στη σκέψη μας 

 Φωτίζουμε νέες πτυχές της διάδρασης ανάμεσα στην 
οικογένεια και το σχολείο 



 
 

 



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  2012 

 
 

 

www.polydromo.gr 

 
"Τα παιδιά και οι γλώσσες του κόσμου "  " Children and their languages in the 

world "  "Fëmijët dhe gjuhët e botës“  "дети и языки мира"      
 "les enfants et leurs langues dans le monde"   االوالد ولغات العالم  



 
HMΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013 

“Έθιμα του κόσμου” 

“Customs of the world” 



“Παιχνίδια του κόσμου” 

“Games of the world” 



“Οι γλώσσες του σ΄αγαπώ” 

“The languages of I love you” 



Ημερολόγιο “Πολύδρομο” 2016  
«Διαβάζοντας τοίχους, χτίζοντας γέφυρες» 





“ 

ΠΟΛΥ.ΣΤ.ΕΚ.Ι 
ΠΟΛΥδρομο ΣΤαυροδρόμι ΕΚπαιδευτικής 

δημΙουργίας 

ΠΟΛΥ.ΣΤ.ΕΚ.Ι. 



ΠΟΛΥ.ΣΤ.ΕΚ.Ι 
 
   Η ομάδα και το πολυγλωσσικό περιοδικό 'Πολύδρομο' 

από το Νοέμβριο του 2013 απέκτησε το δικό του χώρο 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το 

   ΠΟΛΥδρομο ΣΤαυροδρόμι ΕΚπαιδευτικής δημΙουργίας, 
ένα ΣΤ.ΕΚ.Ι. για ερευνητές/τριες, εκπαιδευτικούς, 
γονείς και παιδιά που θα φιλοξενεί τη δημιουργικότητα 
όλων των μελών του. Το ΠΟΛΥ.ΣΤ.ΕΚ.Ι είναι ένας 
χώρος δημιουργικής αναζήτησης και ενασχόλησης με 
τα θέματα του πολυπολιτισμού και της 
δι/πολυγλωσσίας, στην εκπαίδευση και την κοινωνία.  

 



“ 

ΠΟΛΥ.ΣΤ.ΕΚ.Ι 







ΠΟΛΥ.ΣΤ.ΕΚ.Ι  
αφήγηση παραμυθιών 



Εργαστήρια - ΠΟΛΥ.ΣΤ.ΕΚ.Ι  



“ 

 
 
ΠΟΛΥ.ΣΤ.ΕΚ.Ι  
παρουσίαση βιβλίων 

 



Αφιερώματα  
σε γλώσσες και πολιτισμούς 



Εργαστήρια γλωσσών 



Μαθήματα ελληνικών ως 
δε’υτερης σε μετανάστες/τριες 

 



Εκδηλώσεις-δράσεις εκτός 
 



Γιορτές - εξωστρέφεια 

 



www.polydromo.gr 



www.polydromo.gr 



 
 

 

www.polydromo.gr 

Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Αλβανία 4-5/4/2014 



Ερευνητικά ζητήματα 
Ο περιορισμός των στερεοτυπικών προσεγγίσεων για τις 

επιμέρους εθνοτικές ομάδες 

Μέσα από τη γνωριμία μας με διαφορετικές κοινότητες 
που ζουν στην Ελλάδα 

• Διαδραστικές προσεγγίσεις/εργαστήρια: Αλβανικά, 
Ρώσικα, Τουρκικά και Αραβικά εργαστήρια, 
συναντήσεις για τη Ρομανές, την Ελληνική ως δεύτερη 

Μέσα από τη σύνδεσή μας με την ελληνόφωνη διασπορά 
(όπως αυτή της Αυστραλίας) και τα ζητήματα που 
προκύπτουν και μας οδηγούν στο να εκτιμήσουμε τις 
διασπορές των άλλων στη δική μας κοινωνία. 

• Διαδικτυακές συνομιλίες με εκπροσώπους της 
διασποράς 

• Δημοσίευση άρθρων που αφορούν την ελληνόφωνη 
διασπορά 

 



Ερευνητικά ζητήματα 
    Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών μέσα από καινοτόμες 

προσεγγίσεις 
  Aνάδειξη μεταναστευτικών θεμάτων 
    Συνδημιουργία πολυγλωσσικών εφαρμογών  

  πολυγλωσσικό λεξικό 
  δί/πολύγλωσσα βιβλία 

 

Η συνεργασία της ομάδας Πολύδρομο με ειδικούς και 
φορείς από τη Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία και Καναδά 
οδήγησε στη δημιουγία διαδικτυακού υλικού με 
θεωρητικά και εφαρμοσμένα παραδείγματα για όλους/ες 
τους/τις εκπαιδευτικούς και ερευνητές/τριες, μέσω της 
πλατφόρμας του ECML 

 (http://moodle.community.ecml.at/) 
 

 
 



Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 

 
• http://www.polydromo.gr/dialogos/index.html 

 Υλικό που αφορά εκπαιδευτικά ζητήματα για γονείς, 
μεταφρασμένο στα αγγλικά, ρωσικά, αλβανικά και 
αραβικά 

 

• http://www.polydromo.gr/goneis.html 

 Συμβουλές και ιδέες για την ενίσχυση της παιδικής 
διγλωσσίας για γονείς 

 

• http://www.polydromo.gr/httpdocs/files/Kids/ellinoalv
aniko/O-eautos-mou_leg.swf 

 Ελληνο-αλβανικό λεξικό για παιδιά 

http://www.polydromo.gr/dialogos/index.html
http://www.polydromo.gr/goneis.html
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Project και δράσεις στην πόλη 
και στο εξωτερικό 
 Πόσες γλώσσες, πόσες κουλτούρες και πόσες 

διαφορετικότητες γίνονται "φωνές" στους δρόμους και 
τις γειτονιές της πόλη μας;  

 Το demo του καταπληκτικού πρότζεκτ "Thessaloniki: 
Voices of Divercity" που ετοιμάζει η Νάστα Παρασκευά 
με το Πολύδρομο και σε συνεργασία με το κοινό 
Ελληνο-Γαλλικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, 
ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ 

 https://www.youtube.com/watch?v=TgG-22OYPEo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TgG-22OYPEo
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“Πολύδρομο” παράρτημα  
Το «παράρτημα “΄Πολύδρομο Σουηδίας” 
στην Στοκχόλμη 
ως έναν τρόπο να έρθουμε σε επαφή  
και να δημιουργήσουμε έναν επιστημονικό διάλογο διάδρασης 
με ακαδημαικούς  και εκπαιδευτικούς της διασπορικής 

κοινότητας 
 

 Να ανταλλάξουμε γνώσεις και εμπειρίες με τον κόσμο της πολύγλωσσης 
σουηδικής κοινότητας 

 Να παρουσιάσουμε τις απόψεις και τις εμπειρίες των διαφορετικών 
κοινοτήτων 

 Να βρούμε κοινές προσεγγίσεις και θέματα που μπορούν να κάνουν πιο 
πλούσιες και τις δύο πλευρές 
 



Κάπως έτσι το φανταστήκαμε… 
και τελικά είναι! 


