8η Ψηφιακή Γιορτή Πολυγλωσσίας
Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα SLYMS ERASMUS+ YOUTH
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δια του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης
της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, σε συνεργασία με τη Δημοτική Εταιρία
Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας, σας προσκαλούν να συμμετέχετε στην
8η Γιορτή Πολυγλωσσίας, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Ερευνητικού Προγράμματος ERASMUS+ YOUTH SLYMS (Κοινωνικοπολιτισμική
Μάθηση για τους Νέους σε Κοινωνίες με Κινητικότητα).
Οι Γιορτές Πολυγλωσσίας 2020 διευρύνοντας τους ορίζοντες ανθεκτικότητας των
πόλεων μέσα από δράσεις πολιτισμικής καινοτομίας και επικοινωνίας, ενημερώνουν
ότι η 8η Γιορτή Πολυγλωσσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία προγραμματίζεται
για όλo το έτος 2020 με ψηφιακά συναπαντήματα, θα πλαισιώσει την εκπαίδευση,
την τέχνη και την επιστήμη μέσω της ζωντανής ροής των καναλιών της, των
τηλεσυναντήσεων και των ραδιοφωνικών εκπομπών.
Ειδικότερα, η 8η Γιορτή Πολυγλωσσίας προγραμματίζει ψηφιακά την επαφή της με
τις αλλόγλωσσες κοινότητες, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους θεσμούς και
τους πολίτες, επιδιώκοντας να αποτελεί όχι μόνον πόλο έλξης όλων των πολιτών,
αλλά κι ένα εργαστήριο συνύπαρξης κι έναν χώρο γέννησης ακόμη περισσότερων
συνεργειών.
Στο παραπάνω πλαίσιο, οι διαδικτυακές δράσεις θα πραγματοποιηθούν από
τους Φορείς, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τους πολίτες που δήλωσαν ή που θα
δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για όλο το 2020. Το
πρόγραμμα παραμένει ανοικτό και θα εμπλουτίζεται έως το μήνα Δεκέμβριο
του 2021.

Στις ψηφιακές δράσεις περιλαμβάνονται:
Νοέμβριος 2020
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 Ώρα: 18:00 διάρκεια 1 ώρα
Αναπλ. Καθηγητής Γιάννης Πεχτελίδης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – SLYMS
Erasmus+ YOUTH
Τίτλος Δράσης: Για μία Εκπαίδευση των Κοινών εντός και πέρα των «Τειχών»
Υπεύθυνος: Γιάννης Πεχτελίδης
Παρουσίαση βιβλίου και Συζήτηση για τα κοινά. Συμμετέχουν Αλέξανδρος
Κιουπκιολής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής φιλοσοφίας, Α.Π.Θ., Δομινίκη
Βαγιάτη, Παιδαγωγός, Αλέκος Πανταζής, Υποψ. διδάκτορας, TalTech, Estonia.
Στέλιος Πανταζίδης, Υποψ. διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγική
Ομάδα Μικρού Δέντρου.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/nSDcdsBTpnVBuAoh7
Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, πατήστε εδώ:
https://authgr.zoom.us/j/93114573567?pwd=M2V4V3A4T0syQ1NjY1FHWmVUMEtF
Zz09
Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020 Ώρα: 19:00 διάρκεια 2 ώρες και μισή
Πολιτιστικός - Πνευματικός Σύλλογος "ΚΟΡΑΗΣ"
Τίτλος Δράσης: Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ αφιερωμένο στην Ειρήνη,
Μέρος Α’
Υπεύθυνος: Στράτος Τσίχλας
Μουσική Εκδήλωση
Το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ, μετά τη επιτυχή διοργάνωση 10
Φεστιβάλς, διοργανώνει το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 19.00,
στο πλαίσιο της 8ης Γιορτής Πολυγλωσσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Παγκόσμιο
Ψηφιακό Φεστιβάλ Χορωδιών. Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν περισσότερες από 50
χορωδίες από 30 χώρες και των 5 ηπείρων. Θα ακουστούν όλα τα είδη μουσικής.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/YjbKoGDvfY3uhCUKA
Πρεμιέρα Youtube: https://youtu.be/jy3TlGJRMBA
Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020 Ώρα: 19:00 διάρκεια 2 ώρες και μισή
Πολιτιστικός - Πνευματικός Σύλλογος "ΚΟΡΑΗΣ"
Τίτλος Δράσης: Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ αφιερωμένο στην Ειρήνη
Μέρος Β’

Υπεύθυνος: Στράτος Τσίχλας
Μουσική Εκδήλωση
Το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ μετά τη επιτυχή διοργάνωση 10
Φεστιβάλ, διοργανώνει το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 19.00, στο
πλαίσιο της 8ης Γιορτής Πολυγλωσσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Παγκόσμιο
Ψηφιακό Φεστιβάλ Χορωδιών. Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν περισσότερες από 50
χορωδίες από 30 χώρες και των 5 ηπείρων. Θα ακουστούν όλα τα είδη μουσικής.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/YjbKoGDvfY3uhCUKA
Πρεμιέρα Youtube: https://youtu.be/liaLkhlRvDw
Δεκέμβριος 2020
Δεκέμβριος 2020 - Ιανουάριος 2021
Ψηφιακή Εικαστική Έκθεση
Ιστορική Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης
Έκθεση καταξιωμένων Ελλήνων καλλιτεχνών του 20ου αιώνα
ArtForum Gallery-Παντελής Τσάτσης
Επιμέλεια Ψηφιακής Έκθεσης: Μαρκέλλα-Ελπίδα Τσίχλα
Ιστορικός Τέχνης-Μουσειολόγος
Δείτε την έκθεση:
https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/3159571/%CE%B9%CF%83%CF%8
4%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF
%83-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%83
Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα: 12:00 διάρκεια 2 ώρες
Societΰ Dante Alighieri di Salonicco
Τίτλος Δράσης: Απολλωνίς: σεμινάριο παρουσίασης των γλωσσικών πόρων και της
χρήσης τους
Υπεύθυνος: Ηλίας Σπυριδωνίδης
Εισηγήσεις - συζητήσεις
Πρόκειται για σεμινάριο, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς και
ειδικότερα σε καθηγητές ξένων γλωσσών (ιταλικών, αγγλικών, γαλλικών,
γερμανικών, κ,α). Το σεμινάριο έχει στόχο την παρουσίαση των γλωσσικών πόρων
του προγράμματος Απολλωνίς και της χρήσης τους από εκπαιδευτικούς και φοιτητές
- μαθητές.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/8Vgu9QKZksErRrJT9

https://authgr.zoom.us/j/98446242114

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020
Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Ώρα: 18:00 διάρκεια 1 ώρα
Τίτλος Δράσης: Το ταξίδι της Άννας: 4 κούκλες, 4 ταξίδια!
Υπεύθυνη: Ειρήνη Κουτσούδη
Παρουσίαση: Βίντεο - Ιστορία
Τέσσερις κούκλες από τέσσερις διαφορετικές ήπειροι (Αφρική, Αμερική, Ασία,
Ωκεανία) ταξιδεύουν με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια αυτού
του ταξιδιού, μας καλωσορίζουν στη γλώσσα τους, μας ξεναγούν σε κάποια από τα
σημαντικότερα μνημεία τους και μας δείχνουν τους παραδοσιακούς χορούς και τα
παιχνίδια τους. ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Δεν μπορούν να συνεννοηθούν οι κούκλες μεταξύ
τους, δεν μιλούν την ίδια γλώσσα... Η λύση του προβλήματος είναι να βρουν άλλους
τρόπους επικοινωνίας. Ο τρόπος είναι ένας, το παιχνίδι.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/raMpAsA7DvgMWEAf6
https://authgr.zoom.us/j/92449578745

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα: 19:00 διάρκεια 2 ώρες
Παιδαγωγική Ομάδα «Το Σκασιαρχείο»
Τίτλος Δράσης: Δράσεις της παιδαγωγικής Freinet σε ένα πολυγλωσσικό σχολείο.
Μαθαίνοντας μαζί!
Υπεύθυνη: Μαρία Καντούρου, Σοφία Λάχλου, Χαράλαμπος Μπαλτάς
Παρουσιάσεις - Επιμορφώσεις
Παρουσίαση δράσεων όπως η εφημερίδα, η αλληλογραφία και τα ελεύθερα κείμενα
για την προώθηση προς όλες και όλους του ανοιχτού σχολείου, του σχολείου της
συνύπαρξης, αξιοποιώντας τις διαφορετικές ταυτότητες, τις γλώσσες και τις
κουλτούρες των παιδιών.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/QcK6WCXo6pVgRtpv8
https://authgr.zoom.us/j/92523436609

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα: 18:00 διάρκεια 1 ώρες
Παραμύθια και Μύθοι στου Κενταύρου τη Ράχη
Τίτλος Δράσης: Του κόσμου οι φωνές: Παραμύθια λαϊκά για να πορεύεσαι αντάμα…
Υπεύθυνος: Δημήτρης Προύσαλης
Εισηγήσεις-Συζητήσεις
Ο λαϊκός λόγος ως κοινωνιο-γλωσσική έκφραση και συμβολική τοποθέτηση της
κοινότητας στον κόσμο.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/KFtKYoXtxquyNVKh6

https://authgr.zoom.us/j/92523436609

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα: 17.00 διάρκεια 1ώρα
ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (παράρτημα Ηπείρου)
Τίτλος Δράσης: Πολυγλωσσία “Στο σπίτι μας”
Υπεύθυνη: Ελευθερία Τσίτου
Παρουσίαση Ταινίας Μικρού Μήκους
Ζωντανή διαδικτυακή παρουσίαση ταινίας μικρού μήκους. Η ταινία θα εστιάσει στην
καθημερινότητα ασυνόδευτων ανηλίκων (14+), διαφορετικής καταγωγής, οι οποίοι
έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τη δυσκολία αλλά και τη μαγεία της
πολυγλωσσίας. Πριν και μετά την παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σχετική
συζήτηση με τους «πρωταγωνιστές» της ταινίας αλλά και σχετική δράση.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/B51BvWDFzn3HhQQ27
https://authgr.zoom.us/j/92582901041

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα 19:00 διάρκεια 1 ώρα
Action Art/Εικαστική Δράση
Τίτλος Δράσης: Πολύγλωσση Παράσταση Αφήγησης
Υπεύθυνη : Ροδάνθη Δημητρέση
Πολύγλωσση Αφήγηση (Παράσταση)
Η Ροδάνθη Δημητρέση και φυσικοί αφηγητές από Ρωσία, Αφγανιστάν, Ιταλία, Κονγκό
θα αφηγηθούν στη μητρική τους γλώσσα παραμύθια που φώλιασαν στις καρδιές
τους και ταξίδεψαν μαζί τους. Τα παραμύθια είναι σαν τα πουλιά, ψάχνουν αυτιά για
να τα ακούσουν, καρδιές για να φωλιάσουν, και στόματα να τα αφηγηθούν και να τα
τραγουδήσουν.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/mR9GhoHavViLhDVU8
https://authgr.zoom.us/j/99059608775
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2021 Ώρα: 13.00 μμ διάρκεια : 45 λεπτών
Τίτλος Δράσης: Kamishibai (Γλωσσικές Παραγωγές Μαθητών): Voyage dans l΄
espace et le temps. Πολυγλωσσία, διασημειωτική
Υπεύθυνη: Χαρούλα Χατζημιχαήλ
Εισηγήσεις - συζητήσεις
Πρόκειται για την παρουσίαση μιας οπτικοποιημένης πολύγλωσσης ιστορίας, ενός
Kamishibai, με θέμα το 'Ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο'. Δημιουργήθηκε σε σχολική
τάξη με μαθητές που είχαν μητρική κάποια άλλη γλώσσα. Εξετάζονται εδώ, η
πολυγλωσσία, η δια-/ πολυπολιτισμικότητα και η διασημειωτική.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/3EfyJ2BkoHjpk3jN8
https://authgr.zoom.us/j/99059608775

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα: 17:00 διάρκεια 1 ώρα και μισή
OMILIA
Τίτλος Δράσης: Προφορική Εξάσκηση στα Γερμανικά
Υπεύθυνος: Αλέξανδρος Τζανέτος
Διαδραστικά Πολυγλωσσικά Εργαστήρια
Στόχος των εργαστηρίων είναι η επικοινωνιακή διδασκαλία της ξένης γλώσσας με
ομαδικές εργασίες και συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένα θέματα και ανάλογα με την
ηλικία και το επίπεδο της γλωσσομάθειας.
Από το 2019 δημιουργούμε ομάδες (μικρές μέχρι 4-6 άτομα) ατόμων, οι οποίες
μαθαίνουν ή ήδη έμαθαν παλαιότερα, μία ξένη γλώσσα. Με συντονισμό και
αντίστοιχη προετοιμασία του θέματος, όπως και με τη χρήση πολυμέσων γίνεται
εξάσκηση σε λεξιλόγιο καθώς και στην επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/dmfudgCSWuPhWcve7
https://authgr.zoom.us/j/95971665846

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα: 18:00 διάρκεια 2 ώρες
ΑΡΣΙΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
Τίτλος Δράσης: Πολιτισμικός διάλογος μέσα από τις γλώσσες των προσφύγων και
των μεταναστών
Υπεύθυνος: Κώστας Κεκελιάδης
Συζήτηση με θέματα ένταξης και διαχείρισης της πολυγλωσσίας στο σύγχρονο
σχολείο.
1. Εκπαίδευση και σχολική διαρροή των ανήλικων προσφυγόπουλων που ζουν σε
ξενώνες φιλοξενίας και διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης. Εισήγηση: Ξενώνας
φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ΑΡΣΙΣ Πυλαία
2. Η "γλώσσα" των ΜΜΕ για το προσφυγικό.
Για εγγραφή στην εκδήλωση πατήστε εδώ: https://forms.gle/dN3EXKj7TcgKdGf19
https://authgr.zoom.us/j/95244361170

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα: 18:00 Διάρκεια 45 λεπτά
Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Τίτλος Δράσης: Επιτρα-παίζουμε για τη Θεσσαλονίκη πολυγλωσσικά
Υπεύθυνη: Ευθυμία Δάμτση (Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας)
Διαδραστικά Πολυγλωσσικά εργαστήρια
Ένα χειροποίητο διαθεματικό και πολυγλωσσικό επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο
δημιουργήθηκε για την ανάδειξη και τη γνωριμία με την πόλη της Θεσσαλονίκης από
τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας και με τη συμβολή του

εκπαιδευτικού προσωπικού. Το παιγνίδι περιμένει να το γνωρίσετε από κοντά, να
παίξετε και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας για μία πόλη με έντονο πολυπολιτισμικό
χαρακτήρα.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/Kw1Fr2fTTMprAqfe9
https://authgr.zoom.us/j/93462906848

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα: 19:00 διάρκεια 1 ώρα
Nataraja Πολιτιστικός Σύλλογος Αιγυπτιακών, Ινδικών και Τσιγγάνικων χορών
Τίτλος Δράσης: Ο Χορός των Ρομά
Υπεύθυνη: Ανθή Καμαριώτη
Χορός
Στο εργαστήριο θα παρουσιάσουμε την έρευνα που πραγματοποιήσαμε όσον αφορά
στην ιστορία και τις αναφορές σε αυτούς τους χορούς. Θα μελετήσουμε τους
ρυθμούς και θα χορέψουμε πάνω σε αυτούς με βάση την θεωρία και τις ασκήσεις
που θα δοθούν.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/1SYqkHwCamKkWjdF6
https://authgr.zoom.us/j/91042619885

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα: 18:00 διάρκεια 15 λεπτά
Διαπολιτισμικό Δημοτικό Κορδελιού
Τίτλος Δράσης: Mini Mystery Dictionary - European Day of Languages
Yπεύθυνη: Χρυσούλα Νικολοπούλου
Παρουσίαση emaze πολυγλωσσικών αφισών.
H πρώτη εκπαιδευτική πρακτική αφορά στη δημιουργία ενός μικρού,
πολυπολιτισμικού, θεματικού εικονολεξικού με θέμα το «μυστήριο», ενώ η δεύτερη
μία συλλογή πολυγλωσσικών αφισών με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/dx5ap8JEWMNLzwi76
Κανάλι Youtube
Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα: 19:00 διάρκεια 2 ώρες
Γεωργιανοί της Θεσσαλονίκης
Τίτλος Δράσης: Η νέα γενιά της Πολυγλωσσίας
Υπεύθυνη: Νάτια Μαϊσουράτζε - Αναστασιάδη
Εικαστικά
Η Γεωργιανή αποστολή πήρε την πρωτοβουλία οργάνωσης μίας έκθεσης παιδικής
τέχνης με όνομα "Η νέα γενιά της πολυγλωσσίας". Σε μία δύσκολη εποχή όπως η
σημερινή, η τέχνη φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Χτίσε κι εσύ με τη σειρά σου τη
γέφυρα.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/p4Vb97EmSvF2a5459

https://authgr.zoom.us/j/93006859133

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα: 18:00 διάρκεια 1 ώρα
Big Bang School
Τίτλος Δράσης: Εκπαίδευση σε Ζητήματα Πολυγλωσσίας στο σύγχρονο σχολείο
Παραδειγματικές δράσεις στο Big Bang School και στο Σχολείο της Φύσης
Υπεύθυνη: Δρ Αργυρώ Μουμτζίδου
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/87WVCKohD34LK6UP7
https://authgr.zoom.us/j/92632651015

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα: 18:00 διάρκεια 2 ώρες
Τίτλος Δράσης: Η Ποντιακή Διάλεκτος
Υπεύθυνος: Αλέκος Σπανίδης
Φιλόλογος
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/JNQeWiwQwvdadM5j7
https://authgr.zoom.us/j/91807696767

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα: 18:00 διάρκεια 1 ώρα και μισή
Τίτλος Δράσης: Εκπαίδευση σε ζητήματα Πολυγλωσσίας στο σύγχρονο σχολείο
Υπεύθυνη: Δρ Αργυρώ Μουμτζίδου
Για εγγραφή στην εκδήλωση πατήστε εδώ: https://forms.gle/catbA6gaGY94jc2MA
https://authgr.zoom.us/j/98190041594

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα: 20.00 διάρκεια 1ώρα
Nataraja Πολιτιστικός Σύλλογος Αιγυπτιακών, Ινδικών και Τσιγγάνικων χορών
Τίτλος Δράσης: Επικοινωνία μέσα από τον ανατολίτικο χορό
Υπεύθυνη: Ανθή Καμαριώτη
Χορός
Στο εργαστήριο θα παρουσιάσουμε την έρευνα που πραγματοποιήσαμε όσον αφορά
στην ιστορία καθώς και στις κατά τόπους αναφορές σε αυτούς τους χορούς. Θα
μελετήσουμε τους ρυθμούς και θα χορέψουμε πάνω σε αυτούς με βάση τη θεωρία
και τις ασκήσεις που θα σας δοθούν.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/qme4RvVezoaRcFmD7
https://authgr.zoom.us/j/97995697144

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα 19:00 διάρκεια 1 ώρα
Μαρκέλλα Τσίχλα - Ευτυχία Μουράτη
Τίτλος Δράσης: Webinar-Ανοικτή Γραμμή με τα Μνημεία της πόλης: Μελέτη
Περίπτωσης Casa Bianca
Υπεύθυνη: Μαρκέλλα Τσίχλα

Παρουσιάσεις - Επιμορφώσεις
Ανοικτή Γραμμή με τα Μνημεία της Πόλης: Μελέτη Περίπτωσης Casa BiancaΔημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης. Μία Μουσειοπαιδαγωγική Προσέγγιση
Μαρκέλλα Τσίχλα Ιστορικός Τέχνης - Μουσειολόγος, Ευτυχία Μουράτη ΑρχαιολόγοςΜουσειολόγος.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/ALqbNaL6dyhkUNZy6
https://authgr.zoom.us/j/95989813776

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα: 18:00 διάρκεια 2 ώρες
Εργαστήριο Γλωσσολογίας, Α.Π.Θ.
Τίτλος Δράσης: Συζητώντας για την πολυγλωσσ(ολογ)ία
Υπεύθυνη: Παπαδοπούλου Δέσποινα
Εισηγήσεις - συζητήσεις
Παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας
Α.Π.Θ. σε σχέση με την πολυγλωσσία (δίγλωσση ανάπτυξη, γλωσσοδιδακτικές
προσεγγίσεις κ.λπ.).
Διοργάνωση επιμορφώσεων σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε
μαθητές με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/HjWT9urPoy8EpZBi8
https://authgr.zoom.us/j/92902547596

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα: 18:00 διάρκεια 1 ώρα
Μουσική Ομάδα Παναρμονία
Τίτλος Δράσης: Συναυλία μουσικής ομάδας
Υπεύθυνη: Πηνελόπη Διαμάντη
Παρουσίαση ελληνικών και ξένων τραγουδιών.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/ULi2Qr2ZgxKbVzpo9
Κανάλι Youtube
Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου Ώρα: 18:00 διάρκεια 2 ώρες
Action Art/Εικαστική Δράση
Τίτλος Δράσης: Καφέ Πολυγλωσσίας - Τα παραμύθια του Κόσμου κτίζουν σχέσεις
Υπεύθυνη: Ροδάνθη Δημητρέση
Καφέ πολυγλωσσίας για την ανάδειξη της οικουμενικότητας των
παραμυθιών και της σημασίας στην δημιουργία μεταξύ των ανθρώπων και των
λαών. Δίγλωσση και πολύγλωσση αφήγηση (ελληνικά, γαλλικά, ρωσικά).
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/TrFZejdWKvaFoTqQ9
https://authgr.zoom.us/j/91319193572

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα 18:00 διάρκεια 1 ώρα
Αναστάσιος Βαλμάς
Τίτλος Δράσης: Το Καραβάκι που αγαπούσε τα Χριστούγεννα
Υπεύθυνος: Αναστάσιος Βαλμάς
Στόχοι και εμπειρίες της μετάφρασης στα αγγλικά και τα ισπανικά του ελληνικού
διηγήματος "Το καραβάκι που αγαπούσε τα Χριστούγεννα".
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/BPdGsZ2qrdiPXxow7
https://authgr.zoom.us/j/96437261526

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα: 18:00 διάρκεια: 45-60΄ λεπτά
Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Τίτλος Δράσης: Ταξιδεύουμε για τη Θεσσαλονίκη Πολυγλωσσικά
Υπεύθυνη: Ευθυμία Δάμτση
Παρουσιάσεις - Επιμορφώσεις
Ένας εικονογραφημένος περιεκτικός και πολυγλωσσικός τουριστικός οδηγός που
δημιουργήθηκε για τη Θεσσαλονίκη από μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας με
τη συμβολή του εκπαιδευτικού προσωπικού, σας περιμένει να τον ανοίξετε, να τον
ξεφυλλίσετε, να ταξιδέψετε και να γνωρίσετε μία πόλη με σημαντικό πολυπολιτισμικό
χαρακτήρα.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/RjEemuAnsrNHhA7s5
https://authgr.zoom.us/j/92258017519

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου Ώρα: 18:00 διάρκεια 1 ώρα
Τίτλος Δράσης: Καφέ Πολυγλωσσίας- Αφρικανική Γαλλοφωνία και ξενόγλωσσοι
πολιτισμοί στην ενδοχώρα
Υπεύθυνη: Δρ Αργυρώ Μουμτζίδου
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/PfEnDMV8NLHzz4Yc9
https://authgr.zoom.us/j/93143574629

Τρίτη 12 Ιανουαρίου Ώρα 18:00 διάρκεια 2 ώρες και μισή
Δρ. Αργυρώ Μουμτζίδου - Βασιλική Φυτώκα
Τίτλος Δράσης: 1) Η ετυμολογία και η αισθητική των ελληνικών λέξεων μας συνδέουν
με το ανθρώπινο βήμα. Βασιλική Φυτώκα Φιλόλογος, Παραγωγός της Εκπομπής για
την Ελληνική Γλώσσα (Σημεία και Στιγμές) στο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό
StarClassic Radio 2) Στρόγγυλη Τράπεζα για την ένταξη και αντιμετώπιση της
σχολικής διαρροής την περίοδο του Covid-19
Υπεύθυνη: Δρ Αργυρώ Μουμτζίδου

Συμμετέχουν Διευθυντές Σχολείων, Εκπαιδευτικοί, Συντονιστές Εκπαίδευσης
Προσφύγων και Κοινωνικοί Επιστήμονες.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/2LwYch2GUwUJDv2J7
https://authgr.zoom.us/j/97617039489

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου Ώρα 19:00 διάρκεια 1 ώρα
Νατάσσα Μάρε Μουμτζίδου
Τίτλος Δράσης: Natassa Mare, Αυτοσχεδιασμοί για πιάνο
Υπεύθυνη: Νατάσσα Μάρε Μουμτζίδου
Η σειρά των αυτοσχεδιασμών για πιάνο αποτελούν μέρος ενός κοινού εκφραστικού
λόγου, όπου ο άνθρωπος συναντά την ολότητα του σύμπαντος.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/LbnrKbfvAhY8iGVP6
https://authgr.zoom.us/j/92679988294

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2020 Ώρα 19:00 διάρκεια: 1 ώρα και μισή
Action Art/Εικαστική Δράση
Τίτλος Δράσης: Συναντώντας τα παραμύθια & τις ιστορίες
Υπεύθυνη: Ροδάνθη Δημητρέση
Παρουσίαση - Εργαστήριο
Γιατί αγαπάμε τις ιστορίες; Γιατί θέλουμε να αφηγούμαστε; Ανταλλάσσουμε απόψεις
και εμπειρίες για τη σημασία της αφήγησης στη ζωή μας. Μέσα από ένα εργαστήριο
δημιουργικό ανακαλύπτουμε τη δύναμη της φαντασίας και του λόγου. Για το
εργαστήριο απαιτείται από τον κάθε συμμετέχοντα η ανοιχτή κάμερα και το
μικρόφωνο. Συμμετέχοντες: 25.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/DDnaem3avh1waytz7
https://authgr.zoom.us/j/94760336020

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2020 Ώρα 20:00 διάρκεια 1 ώρα
Κύκλος εκπομπών στο διαδικτυακό ραδιόφωνο StarClassic Radio
Η εκπομπή Θεσσαλονίκη, Πολύγλωττη Πόλις φιλοξενεί την εικαστικό και
αφηγήτρια Ροδάνθη Δημητρέση.
Τίτλος Εκπομπής: Πολυγλωσσικές αφηγήσεις
Την εκπομπή ακούτε εδώ: https://starclassic.gr/
Οι εκπομπές αναρτώνται στο αρχείο εκπομπών του σταθμού.
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2020 Ώρα: 18:00 διάρκεια: 2 ώρες και μισή
Εργαστήριο ψυχοδράματος για εκπαιδευτικούς.
Τίτλος δράσης: Το ψυχόδραμα στην εκπαίδευση
Υπεύθυνη: Ιωάννα Πετρίτση, (Εκπαιδευόμενη ψυχοδραματίστρια)

Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/aiU3XpqEdJMVNPs28
https://authgr.zoom.us/j/97020816826

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2020 Ώρα 19:00 διάρκεια 1 ώρα
Action Art/Εικαστική Δράση
Τίτλος Δράσης: Πολύγλωσση παράσταση Αφήγησης
Υπεύθυνη: Ροδάνθη Δημητρέση
Πολύγλωσση Αφήγηση (Παράσταση).
Τίτλος: Πολύγλωσση Παράσταση Αφήγησης
Η Ροδάνθη Δημητρέση και φυσικοί αφηγητές από Ρωσία, Αφγανιστάν, Ιταλία,
Κονγκό, θα αφηγηθούν στη μητρική τους γλώσσα παραμύθια που φώλιασαν στις
καρδιές τους και ταξίδεψαν μαζί τους. Τα παραμύθια είναι σαν τα πουλιά, ψάχνουν
αυτιά για να τα ακούσουν, καρδιές για να φωλιάσουν, και στόματα να τα αφηγηθούν
και να τα τραγουδήσουν.
Για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ: https://forms.gle/mR9GhoHavViLhDVU8
https://authgr.zoom.us/j/93332419730

10’ Συνάντηση με τις Γλώσσες και τους Πολιτισμούς στη σημερινή Θεσσαλονίκη
Κανάλι Youtube των Γιορτών Πολυγλωσσίας
Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και θα κάνουν
εγγραφή θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.
Όλες οι εκδηλώσεις θα μεταδοθούν σε live streaming από το Κανάλι των Γιορτών
Πολυγλωσσίας στο Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCrIGiF4XTwbUIRWFyBcyUVg
Οι υπεύθυνοι δράσεων με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων θα αναρτήσουν
εκπαιδευτικό υλικό στο αποθετήριο Παιδαγωγικού Υλικού της 8ης Γιορτής
Πολυγλωσσίας στο Κανάλι των Γιορτών στο Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCrIGiF4XTwbUIRWFyBcyUVg
Τις ραδιοφωνικές εκπομπές των Γιορτών Πολυγλωσσίας, ακούτε στο:
https://starclassic.gr/ και
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUzslO3o8LSog4FX8tq1V46Zi1wYlWG3W

