
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

                               9ε Φεθηαθή Γηνξηή Πνιπγιωζζίαο 

Δπξσπατθό Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα SLYMS ERASMUS+ YOUTH   
 

Ο Γήκνο Θεζζαινλίθεο δηα ηνπ Σκήκαηνο Πξνγξακκάησλ θαη Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο ηεο Γηεύζπλζεο Παηδείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεκνηηθή Δηαηξία 
Πιεξνθόξεζεο Θεάκαηνο θαη Δπηθνηλσλίαο, ζαο πξνζθαινύλ λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ 
9ε Φεθηαθή Γηνξηή Πνιπγισζζίαο, ε νπνία εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνύ 
Δξεπλεηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ERASMUS+ YOUTH SLYMS (Κνηλσληθνπνιηηηζκηθή 
Μάζεζε γηα ηνπο Νένπο ζε Κνηλσλίεο κε Κηλεηηθόηεηα). 

Οη Γηνξηέο Πνιπγιωζζίαο 2021 δηεπξύλνληαο ηνπο νξίδνληεο αλζεθηηθόηεηαο 
ησλ πόιεσλ κέζα από δξάζεηο πνιηηηζκηθήο θαηλνηνκίαο θαη επηθνηλσλίαο, 
ελεκεξώλνπλ όηη ε 9ε Γηνξηή Πνιπγισζζίαο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, ε νπνία 
πξνγξακκαηίδεηαη γηα ηηο 11-12-13/6 2021 κε ςεθηαθά ζπλαπαληήκαηα, ζα 
πιαηζηώζεη ηελ εθπαίδεπζε, ηελ ηέρλε θαη ηελ επηζηήκε κέζσ ηεο δσληαλήο ξνήο ησλ 
θαλαιηώλ ηεο, ησλ ηειεζπλαληήζεσλ θαη ησλ ξαδηνθσληθώλ εθπνκπώλ. 
   Δηδηθόηεξα, ε 9ε Γηνξηή Πνιπγισζζίαο πξνγξακκαηίδεη ςεθηαθά ηελ επαθή 
ηεο κε ηηο αιιόγισζζεο θνηλόηεηεο, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο γνλείο, ηνπο ζεζκνύο 
θαη ηνπο πνιίηεο, επηδηώθνληαο λα απνηειεί, όρη κόλνλ πόιν έιμεο όισλ ησλ 
πνιηηώλ, αιιά θη έλα εξγαζηήξην ζπλύπαξμεο θη έλαλ ρώξν γέλλεζεο αθόκε 
πεξηζζόηεξσλ ζπλεξγεηώλ. 

Οη δηαδηθηπαθέο δξάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηηο 11-12-13/6/2021 κέζσ 

ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ZOOM ζηνλ ππεξζύλδεζκν 

https://authgr.zoom.us/j/9592788744?pwd=N0s1VWttNTFNV1dtNDBVTDFWQ3pldz09  

  θαη κε  ηαπηόρξνλε κεηάδνζε ζε live streaming ζην θαλάιη ησλ Γηνξηώλ 

Πνιπγισζζίαο ζην  

https://www.youtube.com/channel/UCrIGiF4XTwbUIRWFyBcyUVg  . 

Γηα ηελ πξόζθιεζε παηήζηε εδώ: 
Γηα ηηο ςεθηαθέο δξάζεηο(αλαιπηηθό πξόγξακκα) παηήζηε εδώ: 
Γηα ηελ αλαθνίλσζε ζηα αγγιηθά παηήζηε εδώ: 
Γηα ην spot παηήζηε εδώ:  
 

https://authgr.zoom.us/j/9592788744?pwd=N0s1VWttNTFNV1dtNDBVTDFWQ3pldz09
https://www.youtube.com/channel/UCrIGiF4XTwbUIRWFyBcyUVg


 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Για πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηε Γξ Αξγπξώ 
Μνπκηδίδνπ, επηζηεκνληθή ζπλεξγάηε  Πνιπγισζζίαο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ 
SLYMS ζην ηει. 6942525050, κε ηελ Μαξθέιια Σζίρια, Γηαρεηξηζηή Πξνγξάκκαηνο 
SLYMS ζην ηει. 6948177565, κε ηελ Άληα Φσηνπνύινπ, Πξντζηακέλε Γηεύζπλζεο 
Παηδείαο ζην ηει. 6946040396 θαη κε ηελ Εσή Σζνπαλίδνπ, ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο 
Πξνγξακκάησλ & Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζην ηει 2313318666.  
 

 

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 9εο Φεθηαθήο Γηνξηήο Πνιπγιωζζίαο 

 

Παξαζθεπή 11 Ινπλίνπ 

 

Παξαζθεπή 11 Ινπλίνπ   Ώξα 11:30 δηάξθεηα κηζή ώξα 

Έλαξμε-Υαηξεηηζκνί 

Κσλζηαληίλνο Εέξβαο-Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο 

Ησάλλα Κνζκνπνύινπ-Αληηδήκαξρνο Παηδείαο  

Ησάλλεο Κεζζόπνπινο-Γεληθόο Γηεπζπληήο ΓΔΠΘΔ  

Αξγπξώ Μνπκηδίδνπ-Δπηζηεκνληθή πλεξγάηεο Πνιπγισζζίαο ηεο Οκάδαο Έξγνπ 

SLYMS  

 

Παξαζθεπή 11 Ινπλίνπ   Ώξα 12:00 δηάξθεηα 1 ώξα θαη κηζή 

Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ 

Σίηινο Γξάζεο: Θεκαηηθή Ξελάγεζε ζηε Μόληκε Έθζεζε 

Τπεύζπλνο: Αλαζηάζηνο ηλάθνο  

Πεξηγξαθή: Σα επηιεγκέλα εθζέκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιπγισζζία ησλ θαηνίθσλ 

ηεο πόιεο από ηελ επνρή ηεο Ύζηεξεο Αξραηόηεηαο έσο ηε λεόηεξε επνρή. 

Γηα Εώζεο Ξελάγεζε κηθξήο Οκάδαο. 

 

Παξαζθεπή 11 Ινπλίνπ   Ώξα 13:00 δηάξθεηα 30 ιεπηά 

2ν Λύθεην Ππιαίαο/1ν Γπκλάζην Παλνξάκαηνο 

Σίηινο Γξάζεο: Οη Λαηζηξπγόλεο ηεο Ιζάθεο ηελ επνρή ηνπ COVID 

Τπεύζπλεο: Υνριηνύξνπ Διπίο, Λία Βαξκπνκπίηε 

Πεξηγξαθή: Ζ δεκηνπξγία ηνπ podcast: "Oη Λαηζηξπγόλεο ηεο Ηζάθεο ηελ επνρή 

COVID", αθνξά δξάζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πνιύγισζζν αθεγεκαηηθό ιόγν 

καζεηώλ ηνπ 2νπ Λπθείνπ Ππιαίαο θαη ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Παλνξάκαηνο πνπ 

πξνέξρνληαη από πνηθίια πεξηβάιινληα θαη βξίζθνπλ πεδίν αλαθνξάο ην πνίεκα ηνπ 

Καβάθε, «Ηζάθε». Ζ ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη δελ ζα πεξηνξηζηεί ζηελ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

αθνπζηηθή δπλακηθή ησλ δηαθνξεηηθώλ γισζζώλ αιιά ζηελ αλάιπζε ησλ 

ζύγρξνλσλ Λαηζηξπγόλσλ ηελ πεξίνδν COVID 19 πνπ δηαλύνπκε. θνπόο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκκεηνρήο είλαη λα αλαδείμεη ηεο θνηλέο αγσλίεο θαη ζθέςεηο 

αλζξώπσλ – καζεηώλ θαη όρη κόλν πνπ δελ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα γιώζζα θαηαγσγήο 

θαη παξάιιεια λα ελδπλακώζεη ην ζηνηρείν εκπηζηνζύλεο πνπ αθνξά ηα κέιε κηαο 

θνηλόηεηαο. 

 

Παξαζθεπή 11 Ινπλίνπ  Ώξα 16:45 δηάξθεηα 15 ιεπηά 

Christine Alavoine 

Σίηινο Γξάζεο: Faire l'Autobiographie de nos prochains. Sensibiliser les travailleurs 

de rue. 

Τπεύζπλε: Christine Alavoine 

Πεξηγξαθή: Πξόθεηηαη γηα ηε ζεξαπεπηηθή κεζνδνινγία ηεο αθήγεζεο πξνζσπηθώλ 

ηζηνξηώλ. Ζ κέζνδνο έξρεηαη από ηνλ Καλαδά θαη βξίζθεη εύθνξν έδαθνο ζηε Γαιιία. 

 

 

Παξαζθεπή 11 Ινπλίνπ   Ώξα 17:00 δηάξθεηα 1 ώξα 

Παξακύζηα θαη Μύζνη ζηνπ Κέληαπξνπ ηε Ράρε 

Σίηινο Γξάζεο: Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο αθεγήζεηο παξακπζηώλ γηα 

ην πεξηβάιινλ. 

Τπεύζπλνο: Γεκήηξεο Πξνύζαιεο 

Πεξηγξαθή: ην πιαίζην ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ, ν αθεγεκαηηθόο ιόγνο θαη 

πνιηηηζκηθή ελζπλαίζζεζε ησλ καζεηώλ ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνύ 

θαη γεληθόηεξα ζηε δηάπιαζε ελζπλαίζζεζεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν. 

 

 

Παξαζθεπή 11 Ινπλίνπ   Ώξα 18:00 δηάξθεηα 45 ιεπηά 

ΑΡΙ-Κνηλωληθή Οξγάλωζε Τπνζηήξημεο Νέωλ-Παξάξηεκα Ηπείξνπ 

Σίηινο Γξάζεο: Πιέγκα Σερλώλ-Πιέγκα Πνιηηηζκώλ 

Τπεύζπλε: Διεπζεξία Σζίηνπ   

Πεξηγξαθή: Γηαζεκαηηθέο/Δλαιιαθηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο κέζσ 

πνιιαπιώλ κνξθώλ Σέρλεο, ζε πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Θα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ εηζεγήζεηο εθπαηδεπηηθώλ-θαιιηηερλώλ, νη νπνίνη ζα κεηαθέξνπλ 

ηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν ηεο Σέρλεο κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηδηαίηεξα ζε 

πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη παξνπζίαζε απνζπάζκαηνο 

από ηελ ζεαηξηθή παξάζηαζε «Να ζνπ πσ κηα Ηζηνξία» πνπ παξνπζίαζαλ έθεβνη 

πνπ δηέκελαλ ζε δνκή πξνζσξηλήο θηινμελίαο αζπλόδεπησλ αλειίθσλ πνπ 

δηαρεηξηδόηαλ ε ΑΡΗ ζηα Ησάλληλα. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Παξαζθεπή 11 Ινπλίνπ   Ώξα 18:45 δηάξθεηα 45 ιεπηά 

Big Bang School 

Σίηινο Γξάζεο: Μηα Βαιίηζα Γεξκαληθά 

Τπεύζπλε: Δύα Κνύηξα  

Πεξηγξαθή: ηηγκηόηππα καζεζηαθώλ δξάζεσλ ζην Big Bang School. Ζ δηαδξνκή 

κηαο ηδέαο. Ζ παξνπζίαζε αθνξά ζε γνλείο θη εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηνρεύεη ζηελ 

αλάδεημε θηλήηξσλ ζηε γεξκαληθή γιώζζα κέζα από έλα πνηθίιν παηδαγσγηθό πιηθό.  

 

Παξαζθεπή 11 Ινπλίνπ   Ώξα 19:30 δηάξθεηα 45 ιεπηά 

Solidarity Now 

Σίηινο Γξάζεο: Σν Ρακαδάλη θαη νη νκνηόηεηεο κε ηελ ειιεληθή θνπιηνύξα 

Τπεύζπλε: Κηθή Σαηζνύδε  

Πεξηγξαθή: Ζ παξνπζίαζε πεξηιακβάλεη ην ηζηνξηθό πιαίζην θαη ηα έζηκα ηνπ κήλα 

ηνπ Ρακαδαληνύ, όπσο γιπθά θαη ζπληαγέο, θσηνγξαθίεο θ.ι.π. 

 

Παξαζθεπή 11 Ινπλίνπ   Ώξα 20:15 δηάξθεηα 1 ώξα θαη 15 ιεπηά 

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

Σίηινο Γξάζεο: Πνίεζε ζηε Μεηξηθή κνπ Γιώζζα 

Τπεύζπλε: ηαπξνύια Σαβνπιηδίδνπ 

Πεξηγξαθή: Γηαδηθηπαθή Δθδήισζε γηα ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα Πνίεζεο. Ζ θνηηεηηθή 

Οκάδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο αλάγλσζεο πνίεζεο ζηε κεηξηθή 

γιώζζα, κε αθνξκή ηελ παγθόζκηα εκέξα πνίεζεο δηνξγάλσζε δηαδηθηπαθή 

εθδήισζε, ην άββαην 20 Μαξηίνπ κε ηίηιν “Πνίεζε ζηε κεηξηθή κνπ γιώζζα”. ηελ 

εθδήισζε, δηαβάζηεθαλ πνηήκαηα ησλ: Μαλόιε Αλαγλσζηάθε, Ν.Α. Αζιάλνγινπ, 

Υάξε Βιαβηαλνύ, Οδπζζέα Διύηε, Κσλζηαληίλνπ Καβάθε, Αληώλε Κάιθα, Παληειή 

Μπνπθάια, Σάζνπ Λεηβαδίηε, Μαλώιε Πεξνδαζθαιάθε, Γηάλλε Ρίηζνπ, Γηώξγνπ 

εθέξε, Νηίλνπ Υξηζηηαλόπνπινπ, Lord Byron, Jorge Luis Borges, John Donne, 

Kahlil Gibran, Nâzım Hikmet, Ismail Kadare, Octavio Paz, Marin Sorescu. 

 

 

Σάββατο 12 Ιοσνίοσ 

 

άββαην 12 Ινπλίνπ   Ώξα 11:00 δηάξθεηα 1 ώξα 

Unión Hispano-Helena de Lengua y Cultura 

Σίηινο Γξάζεο: Ιζπαλόθσλνο πνιηηηζκόο ηεο Θεζζαινλίθεο 

Τπεύζπλε: Naziri Paloma Danai 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Πεξηγξαθή: Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ ζε δεηήκαηα πνιηηηζκνύ θαη γιώζζαο ηεο 

Ηζπαλόθσλεο θνηλόηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 

άββαην 12 Ινπλίνπ   Ώξα 12:00 δηάξθεηα 1 ώξα 

Με 2 Γιώζζεο 

Σίηινο Γξάζεο: Γηγισζζία: Πξνθιήζεηο ζηε Μεηά-Covid 19 επνρή. Ση κάζακε από ηελ 

πεξηπέηεηα.  

Τπεύζπλε: Γεσξγία Φσηηάδνπ 

Πεξηγξαθή: πδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο θαη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίζακε 

ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηελ επνρή ηνπ Covid 19. Ση ζα αιιάμνπκε θαη ηη ζα 

αλαζεσξήζνπκε;  

 

άββαην 12 Ινπλίνπ   Ώξα 13:00 δηάξθεηα 1 ώξα 

StarClassic Radio 

Σίηινο Γξάζεο: Eξγαιεία Με ηππηθήο θαη Άηππεο Δθπαίδεπζεο Δπάισησλ Οκάδσλ 

Νέσλ 

Τπεύζπλνη: Γεκήηξεο αββίδεο, Μαξία Καλδπιάθε, Θνδσξήο Υπηήξεο 

Πεξηγξαθή: Παξνπζίαζε ζπκκεηνρηθήο εθπνκπήο Νέσλ ελ θηλήζεη. Σν πξόγξακκα 

πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε εθπνκπήο, ζρεδηαζκέλεο θαη πξαγκαηνπνηεκέλεο 

από αζπλόδεπηνπο αλήιηθνπο πξόζθπγεο πνπ δηακέλνπλ ζηηο Γνκέο „‟Αζθαιείο 

Εώλεο-Safe Zones” ηεο ΑΡΗ-Κνηλσληθή Οξγάλσζε Τπνζηήξημεο Νέσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην δηαδηθηπαθό ξαδηόθσλν StarClassic Radio.  

 

άββαην 12 Ινπλίνπ   Ώξα 14:00 δηάξθεηα 45 ιεπηά 

Goethe-Institut Thessaloniki 

Σίηινο Γξάζεο: Η πνιπγισζζία θαη νη γισζζηθέο βηνγξαθίεο ζην κάζεκα ησλ μέλσλ 

γισζζώλ. 

Τπεύζπλνη: Αλαζηαζία Παπαλαθιή, σηήξεο ηακπνπιήο 

Πεξηγξαθή: Λόγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο, έλαο απμαλόκελνο 

αξηζκόο αλζξώπσλ δεη ζε κηα ρώξα δηαθνξεηηθή από ηε ρώξα θαηαγσγήο ηνπ. Χο 

απνηέιεζκα, ζπλππάξρνπλ ζε κία θνηλσλία, αιιά θαη ζηελ εθπαίδεπζε πνιιέο 

γιώζζεο. Οξηζκέλεο θνηλσλίεο είλαη παξαδνζηαθά πνιύγισζζεο, π.ρ. πνιιέο 

αθξηθαληθέο ρώξεο ή ε Ηλδία. Πνιιέο γιώζζεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά δίπια-δίπια 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή: ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν θαη ζηελ εξγαζία, 

ζε δηνηθεηηθό ή ζξεζθεπηηθό πιαίζην. Έηζη θαη νη καζεηέο ζαο κπνξνύλ επίζεο λα 

κηινύλ πνιιέο γιώζζεο, είηε ιόγσ θαηαγσγήο ηνπο ή ιόγσ νηθνγελεηαθνύ 

πεξηβάιινληνο, είηε δηόηη έρνπλ ήδε κάζεη κία μέλε γιώζζα ζην ζρνιείν. Οη 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

γισζζηθέο απηέο δεμηόηεηεο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ 

ηάμε γηα ηελ εθκάζεζε πεξαηηέξσ γισζζώλ. 

 

άββαην 12 Ινπλίνπ   Ώξα 17:00 δηάξθεηα 30 ιεπηά 

Φξόζω Βπδνβίηνπ 

Σίηινο Γξάζεο: Δπαηζζεηνπνίεζε ζηε Γιώζζα ησλ Υίληη (Ιλδηθή Γιώζζα) 

Τπεύζπλε: Φξόζσ Βπδνβίηνπ  

Πεξηγξαθή: Ζ γιώζζα ησλ Υίληη παξνπζηάδεη εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ ηόζν γηα ηα ίρλε 

ησλ ειιεληθώλ ιέμεσλ, όζν θαη γηα ηνλ πνιπγισζζηθό ηεο ραξαθηήξα. Ζ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην αιθάβεην θαη ηε ινγηθή ηεο γιώζζαο 

απνηειεί αθύπληζε ζηελ Πνιπγισζζία. 

 

άββαην 12 Ινπλίνπ   Ώξα 17:30 δηάξθεηα 30 ιεπηά  

ρνιείν Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο 

Σίηινο Γξάζεο: Άγλσζηεο ηζηνξίεο πίζσ από γλσζηέο παξνηκίεο: εκβαζύλνληαο ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα θαη θνπιηνύξα 

Τπεύζπλε: Μαίξε Μαξγαξώλε 

Πεξηγξαθή: Δκβάζπλζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη θνπιηνύξα κέζα από πηπρέο ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ησλ αλζξώπσλ ηεο. 

 

άββαην 12 Ινπλίνπ   Ώξα 18:00 δηάξθεηα 1 ώξα 

Όκηινο γηα ηελ UNESCO Νέωλ Θεζζαινλίθεο 

Σίηινο Γξάζεο: MeetMe brings us Together 

Τπεύζπλνη: ηέθαλνο Καηζνύιεο, ηεθαλία Μπνύξε 

Πεξηγξαθή: ην πιαίζην ηεο δξάζεο ζα παξνπζηαζηνύλ ηα πξνγξάκκαηα: α) Meet 

Me, ην νπνίν πξνζθέξεη: πιηθό γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζε 

αξαβόθσλν πιεζπζκό, δσξεάλ δηδαζθαιία κε εζεινληέο θαη πξόζβαζε ζε πιηθό 

θαηάιιειν πξνο αμηνπνίεζε ζε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη β) TOGETHER ην νπνίν 

έρεη ζαλ θύξην ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζθύγσλ ζηελ δηαδηθαζία έληαμεο ηνπο 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη απνηειεί έλα εγρείξεκα εηαίξσλ από ηελ Ηηαιία, 

ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Διιάδα. 

 

άββαην 12 Ινπλίνπ   Ώξα 19:00 δηάξθεηα 45 ιεπηά 

Revma & Aid 

Σίηινο Γξάζεο: Γύν παξακύζηα γηα έλα ηζαληίξη 

Τπεύζπλεο: Γεσξγία Καιπαδίδνπ, Οπξαλία Ράπηε   

Πεξηγξαθή: Ζ δξάζε έρεη ζηόρν ηελ πξνώζεζε ηεο ηζηγγάληθεο γιώζζαο αιιά θαη 

ηεο πξνώζεζεο ηεο ζύγρξνλεο ηζηγγάληθεο ινγνηερλίαο, θαζώο ε δξάζε αθνξά 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

παξακύζηα πνπ είλαη γξακκέλα ζηελ επνρή καο από ηελ ππεύζπλε ηνπ θνξέα 

ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο, Γεσξγία Καιπαδίδνπ. 

 

άββαην 12 Ινπλίνπ   Ώξα 19:45 δηάξθεηα 15 ιεπηά 

Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ 

Σίηινο Γξάζεο: Σα Μπζηηθά ησλ Υάξηηλσλ Δηθόλσλ 

Τπεύζπλνο: Αλαζηάζηνο Αλησλάξαο   

Πεξηγξαθή: Πξνβνιή Βίληεν γηα ηηο Υάξηηλεο Βπδαληηλέο Δηθόλεο.  

 

 

άββαην 12 Ινπλίνπ   Ώξα 20:00 δηάξθεηα 15 ιεπηά 

6ν Γηαπνιηηηζκηθό Γεκνηηθό ρνιείν Διεπζεξίνπ Κνξδειηνύ 

Σίηινο Γξάζεο: "Τπάξρεη ιύζε" - Λέκε ΟΥΙ ζηνλ εθθνβηζκό κε stop motion animation 

Τπεύζπλνη: Διέλε Γειεκπέε, Ζιέθηξα Καξαθαηζάλε, ηέξγηνο Παπαδόπνπινο   

Πεξηγξαθή: Ζ δξάζε πινπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμ απνζηάζεσο ζύγρξνλεο 

εθπαίδεπζεο ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην - Απξίιην 2021 κε ππεύζπλε εθπαηδεπηηθό ηελ 

θα Γειεκπέε Διέλε (εθπ. Πιεξνθνξηθήο). ηόρνο ηεο δξάζεο ήηαλ, αθελόο, ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζην ζέκα ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη 

αθεηέξνπ, ε ελίζρπζε ηνπ νπηηθναθνπζηηθνύ γξακκαηηζκνύ ηνπο, κέζα από ηε 

δεκηνπξγία νπηηθώλ ελλνηώλ θαη κελπκάησλ. Λόγσ ηνπ πνιππνιηηηζκηθνύ ραξαθηήξα 

ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ησλ αμηώλ πνπ πξνσζνύληαη ζε απηό ε πξνβνιή ηνπ βίληεν 

ζπλνδεύεηαη από ηε δπλαηόηεηα επηινγήο ππόηηηισλ ζηα Διιεληθά, ζηα Αιβαληθά, 

Ρσζηθά, Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη Γεξκαληθά. 

 

άββαην 12 Ινπλίνπ   Ώξα 20:15 δηάξθεηα 15 ιεπηά 

6ν Γηαπνιηηηζκηθό Γεκνηηθό ρνιείν Διεπζεξίνπ Κνξδειηνύ 

Σίηινο Γξάζεο: Μηα Ιζάθε Α ζύγρξνλε 

Τπεύζπλνη: Υξπζνύια Νηθνινπνύινπ, Φίιηππνο Γθνύηδνο, ηέξγηνο Παπαδόπνπινο  

Πεξηγξαθή: Έλαο ζηόρνο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο κέζα ζην ηδηαίηεξν ζρνιηθό 

πεξηβάιινλ πνπ δνπιεύνπκε θαη δνύκε θέηνο (δάζθαινη θαη καζεηέο) απνηειεί ε 

ππόδεημε ελόο αηζηόδνμνπ κελύκαηνο ηνπ ζρνιείνπ καο ζηελ θνηλσλία. Μέζα από ηε 

ινγνηερλία θαη ηηο ηέρλεο νη καζεηέο πξνζπάζεζαλ κε ζύγρξνλν ηξόπν, εκβάζπλαλ 

θαη εξεύλεζαλ ζε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά επίπεδα ην πνίεκα Ηζάθε ηνπ πνηεηή 

Κσλζηαληίλνπ Καβάθε δεκηνπξγώληαο κηα γέθπξα κε ην δηαρξνληθό λόεκα ηνπ θαη 

ηνλ πινύην ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ! Ζ επηινγή ηεο απαγγειίαο ηνπ πνηήκαηνο Ηζάθε 

ζηα αγγιηθά είλαη ζπκβνιηθή. πκβνιίδεη ηελ πνιπγισζζηθή θύζε ηνπ 

δηαπνιηηηζκηθνύ ζρνιείνπ καο αιιά θαη ηελ παγθνζκηόηεηα ηνπ ινγνηερληθνύ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

κελύκαηνο, αλεμαξηήησο γιώζζαο. Σν video πεξηιακβάλεη ππόηηηινπο ζε 8 γιώζζεο 

παξέρνληαο ηελ δπλαηόηεηα πνιπγισζζηθήο αλάγλσζεο. 

 

 

άββαην 12 Ινπλίνπ   Ώξα 20:30 δηάξθεηα 30 ιεπηά 

Action Art/Δηθαζηηθή Γξάζε 

Σίηινο Γξάζεο: Σν ηαμίδη ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο ζηηο ρώξεο ηνπ θόζκνπ 

Τπεύζπλε: Ρνδάλζε Γεκεηξέζε 

Πεξηγξαθή: Οη παξαιιαγέο επηηξέπνπλ ηε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ησλ 

πνιηηηζκώλ, απνθαιύπηνληαο ηηο ζπλαληήζεηο ησλ αλζξώπσλ, ησλ πνιηηηζκώλ ηνπο 

θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο.  

 

 άββαην 12 Ινπλίνπ    Ώξα 21:00 δηάξθεηα 45 ιεπηά 

Έιελα Ακπαηδή  

Σίηινο Γξάζεο: Η Πνιπγισζζία ηεο Θεζζαινλίθεο: Γέθπξεο θαη θξάγκαηα 

Τπεύζπλε:Έιελα Ακπαηδή 

Πεξηγξαθή: Οη γιώζζεο είλαη νπζηαζηηθό εξγαιείν επηθνηλσλίαο κεηαμύ αλζξώπσλ, 

αιιά ηαπηόρξνλα ππνδειώλνπλ εζλόηεηα. ηελ πνιπηάξαρε επνρή ησλ βαιθαληθώλ 

πνιέκσλ, νη γιώζζεο δεκηνύξγεζαλ θξάγκαηα θαη ερζξνπξαμίεο.  Ζ δηάιεμε ζα 

δώζεη κεξηθά παξαδείγκαηα θαη ζα ζπδεηήζεη ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο απηήο ηεο 

αλζξώπηλεο ηάζεο γηα γισζζηθό δηαρσξηζκό.  

 

 

Κπξηαθή 13 Ινπλίνπ 

 

Κπξηαθή 13 Ινπλίνπ   Ώξα 11:30 δηάξθεηα 30 ιεπηά 

Πνιηηηζηηθή Οκάδα Νέωλ Αγίνπ Αληωλίνπ 

Σίηινο Γξάζεο: Οη δξάζεηο ησλ Νέσλ Αγίνπ Αλησλίνπ 

Τπεύζπλνο: Γηώξγνο Μειηζζίδεο 

Πεξηγξαθή: Οη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ Νέσλ θαη ησλ παιαηόηεξσλ θαηνίθσλ 

ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ γηα ηνλ γισζζηθό πνιηηηζκό ησλ ηξηώλ γισζζηθώλ θνηλνηήησλ 

ηνπ ρσξηνύ αιιά θαη γεληθόηεξα, ε ζπκπεξηιεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο θνηλόηεηαο γηα 

ηνπο Νένπο. 

 

Κπξηαθή 13 Ινπλίνπ   Ώξα 12:00 δηάξθεηα 45 ιεπηά 

Big Bang School 

Σίηινο Γξάζεο: Πνιπγισζζηθέο εθπνκπέο ζην πιαίζην ηεο πνιπθσλίαο ηνπ ρνιείνπ. 

Τπεύζπλνο: Νίθνο Παπαδόπνπινο  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Πεξηγξαθή: Σα ζρνιεία Big Bang School θαη ρνιεηό ηεο Φύζεο παξαθνινπζνύλ ηελ 

πνιπγισζζία κέζα από ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηώλ. Αλαδεηθλύνπλ ηελ πνιπθσλία ηεο 

θύζεο θαζώο θαη ηνλ θνηλσληθό πινπξαιηζκό ζε εξγαιεία γλσζηηθήο θαη 

επηθνηλσληαθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ. 

 

Κπξηαθή 13 Ινπλίνπ   Ώξα 12:45  δηάξθεηα 30 ιεπηά 

30ν ΓΤΜΝΑΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

Σίηινο Γξάζεο: „Όςεηο ησλ ρσξώλ καζεηώλ 

Τπεύζπλνη: Γηακαληίδεο Βάηνο, Παλδέξε Αιεμάλδξα, Απνζηνιίδνπ Μαξία  

Πεξηγξαθή: Σξαγνύδη από καζεηή κε θαηαγσγή από ην Αθγαληζηάλ, πξνβνιή βίληεν 

από ην Αθγαληζηάλ. Γεκηνπξγία θνιάδ κε ζεκαίεο από ηηο ρώξεο θαηαγσγήο ησλ 

καζεηώλ θαη δσγξαθηθή κε δηάθνξα ζέκαηα. 

 

Κπξηαθή 13 Ινπλίνπ   Ώξα 13:15  δηάξθεηα 45 ιεπηά 

Διιελν-Ιλδηθή εηαηξία πνιηηηζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Σίηινο Γξάζεο: Δμέιημε ησλ Ιλδηθώλ Γισζζώλ 

Τπεύζπλνο: Γεκήηξεο Βαζηιεηάδεο 

Πεξηγξαθή: Παξνπζίαζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε δεηήκαηα 

γισζζώλ θαη πνιηηηζκώλ. 

 

Κπξηαθή 13 Ινπλίνπ   Ώξα 14:00 δηάξθεηα 1 ώξα 

Γηώξγνο Σζηηηξίδεο 

Σίηινο Γξάζεο: Πνιππνιηηηζκηθή Θεζζαινλίθε 

Τπεύζπλνο: Γηώξγνο Σζηηηξίδεο 

Πεξηγξαθή: Ζ Θεζζαινλίθε, πεγή πινπξαιηζκνύ, πνιπθσλίαο, πνιπγισζζίαο θαη 

δηαπνιηηηζκηθήο ελζπλαίζζεζεο. 

 

Κπξηαθή 13 Ινπλίνπ   Ώξα 17:00 δηάξθεηα 45 ιεπηά 

Ship for World Youth Alumni Association Greece 

Σίηινο Γξάζεο: Πώο ε Ιαπσλία δεκηνπξγεί έλζεξκνπο θίινπο ηεο θνπιηνύξαο ηεο 

κέζα από ιέμεηο 

Τπεύζπλεο: Αλησλία Μαξθνβίηε, Μαξία ακαξά  

Πεξηγξαθή: Γηαηί νη πεξηζζόηεξεο ηαπσληθέο πνιεκηθέο ηέρλεο ιήγνπλ ζε -do; Ση 

ζεκαίλεη karaoke; ε απηή ηελ παξνπζίαζε ζα απαληεζνύλ ηα παξαπάλσ θαη πνιιά 

άιια εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Ηαπσληθή γιώζζα. Ζ Ηαπσλία είλαη έλα από 

ηα πην ζεκαληηθά παξαδείγκαηα ρσξώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πνιπδηάζηαηα ηελ 

πνιηηηζηηθή δηπισκαηία γηα ηε δηάδνζε ηεο θνπιηνύξαο ηνπο. Οη παξνπζηάζηξηεο 

ζπκκεηείραλ γηα 1.5 κήλα ζην Ship for World Youth ζηελ Ηαπσλία πνπ δηνξγαλώλεηαη 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

επί 32 ρξόληα από ηελ θπβέξλεζε ηεο Ηαπσλίαο κε ζπκκεηέρνληεο από θάζε ήπεηξν 

θαη γλώκνλα ηελ εγεηηθόηεηα θαη πνιπγισζζία. Ζ ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε ζα 

πεξηιακβάλεη: θαγεηό, πνπ-θνπιηνύξα, πνιεκηθέο ηέρλεο θαη παηρλίδηα, θπζηθά 

θαηλόκελα, ηαπσληθνί ηξόπνη, ηειεηή ηνπ ηζαγηνύ, νλνκαηνπνηία θηι. Όια απηά 

ληπκέλα κε εξκελεία ηαπσληθήο θνπιηνύξαο. 

 

Κπξηαθή 13 Ινπλίνπ   Ώξα 17:45 δηάξθεηα 35 ιεπηά  

Ars Narrandi e. V. … wenn Worte wandern  

Σίηινο Γξάζεο: Πνιπγισζζία ζηνλ απέξαλην θόζκν ηεο αθήγεζεο. 

                         Polyglossie in der grenzenlosen Welt der Geschichten. 

                         Polyglossy in the limitless world of stories.  

Τπεύζπλεο: Heike Göttlicher, Odile Néri-Kaiser 

 

 

Κπξηαθή 13 Ινπλίνπ  ΄Χξα 18:20 δηάξθεηα 40 ιεπηά 

Σδέθπ Μπελκαγηόξ 

Σίηινο Γξάζεο: Μαζαίλνληαο εβξαηντζπαληθά ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο-Αλαβίσζε κηαο γιώζζαο εθεί όπνπ θάπνηε αθαλίζηεθε 

Τπεύζπλνο: Σδέθπ Μπελκαγηόξ 

Πεξηγξαθή: ΟΗ θνηηεηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο ηνπ ΑΠΘ ζα 

παξνπζηάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθκάζεζε ησλ 

εβξαηντζπαληθώλ, αθνύ πξώηα ν ππεύζπλνο θαζεγεηήο επεμεγήζεη ηε δεκηνπξγία, 

ηε ρξήζε θαη ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο εβξαηντζπαληθήο γιώζζαο.  

 
 

Κπξηαθή 13 Ινπλίνπ   Ώξα 19:00  δηάξθεηα 45 ιεπηά  

Goethe-Institut Thessaloniki 

Σίηινο Γξάζεο: Σερλεηή λνεκνζύλε θαη δηδαζθαιία 

Τπεύζπλνη:  Αλαζηαζία Παπαλαθιή, σηήξεο ηακπνπιήο 

Πεξηγξαθή: Σν πεδίν ηεο Tερλεηήο Nνεκνζύλεο είλαη κεγάιν, δηεηζδύεη ζε όιν θαη 

πεξηζζόηεξνπο ηνκείο ηεο δσήο καο θαη είλαη ζρεδόλ αδηαπέξαζην γηα ηνπο κε 

εηδήκνλεο. Καη απνηειεί επίζεο κηα κεγάιε πξόθιεζε γηα ηελ εθκάζεζε θαη ηε 

δηδαζθαιία γισζζώλ. Οη αιγόξηζκνη ήδε θαζνξίδνπλ θαη αιιάδνπλ ηε δσή καο θαη 

ηελ θαζεκεξηλή καο δσή ζήκεξα. Πώο κπνξνύκε λα ηνπο ζέζνπκε ζηελ ππεξεζία 

ηεο θνηλσλίαο; Πνηεο επθαηξίεο αιιά θαη πνηνύο θηλδύλνπο πξνζθέξνπλ ζηε 

δηδαζθαιία, εηδηθά όζνλ αθνξά ηελ εθκάζεζε γισζζώλ; 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Κπξηαθή 13 Ινπλίνπ   Ώξα 19:45  δηάξθεηα 15 ιεπηά 

Σίηινο Γξάζεο: Αρμένικος Πολιτιστικός Σύλλογος Hamaskayn 

Υνξόο-Μαγλεηνζθνπεκέλε  

Τπεύζπλε: Αλαίη Καξανγιαληάλ  

Πεξηγξαθή: Γύν παξαδνζηαθνύο αξκεληθνύο ρνξνύο από ηνλ Υνξεπηηθή Οκάδα ηνπ 

πιιόγνπ καο, "Μαζίο". 

 

 

Κπξηαθή 13 Ινπλίνπ  Ώξα 20:00 δηάξθεηα 45 ιεπηά   

Goethe-Institut Thessaloniki 

Σίηινο Γξάζεο: Γιώζζα, παηξίδα θαη πνιπγισζζία 

Τπεύζπλνη: Αλαζηαζία Παπαλαθιή, σηήξεο ηακπνπιήο  

Πεξηγξαθή: Πξνζθαινύκε θνξείο, εθπξνζώπνπο θαη εθπαηδεπηέο θάζε γισζζηθήο 

θνηλόηεηαο ζε κηα παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ¨Homeland” θαη ζε κηα αλνηρηή ζπδήηεζε 

γηα δξάζεηο πνπ κπνξνύκε λα δηεμάγνπκε καδί ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ, ησλ Γηνξηώλ 

Πνιπγισζζίαο, ηεο Δπξσπατθήο Ζκέξαο Γισζζώλ. Σν HomeLand απνηειεί 

εθζεζηαθή παξάζεζε κίαο ζπιινγήο δεηγκάησλ ρώκαηνο (Land), ην νπνίν 

πξνζθέξνπλ νη ζπκκεηέρνληεο από ρώξνπο πνπ ζεσξνύλ σο ρώξν 

θαηαγσγήο/παηξίδα (Home). Σα δείγκαηα ρώκαηνο παθηώλνληαη θαη εγθηβσηίδνληαη 

σο κόληκα εθζέκαηα ζηηο εζνρέο ηνπ ηνίρνπ πνπ ρσξίδεη ην Goethe-Institut 

Thessaloniki από ην Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, θαη 

εθηίζεληαη ςεθηαθά ζηελ ηζηνζειίδα www.artecitya-homeland.gr. 

 

Κπξηαθή 13 Ινπλίνπ   Ώξα 20:45 δηάξθεηα 15 ιεπηά 

ΔΝΧΗ ΑΛΒΑΝΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ ΚΑΙ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΔΛΛΑΓΟ 

΄΄Σν Φωο ηεο Γλώζεο΄΄ 

Σίηινο Γξάζεο: Ιζηνξία ηεο Αιβαληθήο Γιώζζαο 

Τπεύζπλνη: Φσηεηλή ηέρνπ, Πύξξν ηίθα, Μαξία Γεξβίζε 

Πεξηγξαθή: Δηζήγεζε ζε δύν γιώζζεο (Αιβαληθά-Διιεληθά) 

 

Κπξηαθή 13 Ινπλίνπ   Ώξα 21:00 δηάξθεηα 1 ώξα 

Pesë Forume Shqiptare në Thessaloniki / Πέληε Αιβαληθά Φόξνπκ Μεηαλαζηώλ 

Σίηινο Γξάζεο: Υαηξεηηζκνί, εηζήγεζε, παηδηθή παξάζηαζε, ρνξόο. 

Τπεύζπλε: Majlinda Cano 

Πεξηγξαθή: Ζ πξνζπάζεηα ησλ Αιβαλώλ κεηαλαζηώλ λα δηαηεξήζνπλ, λα 

κειεηήζνπλ θαη λα δηδάμνπλ ζηε λεόηεξε γεληά ηε κεηξηθή ηνπο γιώζζα. Γηαηήξεζε 

ησλ Αιβαληθώλ ιανγξαθηθώλ παξαδόζεσλ, ήζε θαη έζηκα. 

http://www.artecitya-homeland.gr/


 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ηηο εθδειώζεηο θαη ζα θάλνπλ εγγξαθή 

ζα ιάβνπλ βεβαίσζε ζπκκεηνρήο. 

 

Οη ππεύζπλνη δξάζεσλ ζα αλαξηήζνπλ εθπαηδεπηηθό πιηθό ζην απνζεηήξην 

Παηδαγσγηθνύ Τιηθνύ ηεο 9εο Γηνξηήο Πνιπγισζζίαο ζην Καλάιη ησλ Γηνξηώλ ζην 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrIGiF4XTwbUIRWFyBcyUVg   

Σηο ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ησλ Γηνξηώλ Πνιπγισζζίαο, αθνύηε ζην: 

https://starclassic.gr/  θαη 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUzslO3o8LSog4FX8tq1V46Zi1wYlWG3W 

 

 

ΤΝΣΔΛΔΣΔ 

Αληηδήκαξρνο Παηδείαο: Γξ Ησάλλα Κνζκνπνύινπ 

Αλαπιεξώηξηα Γηεπζύληξηα Γ/λζεο Παηδείαο: Γηακάλησ Φσηνπνύινπ 

Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλε: Γξ Αξγπξώ Μνπκηδίδνπ 

Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο: Γξ Ησάλλεο Κόδαξεο 

Γηαρείξηζε Πξνγξάκκαηνο SLYMS: Μαξθέιια-Διπίδα Σζίρια 

Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε: Εσή Σζνπαλίδνπ 

Οκάδα Έξγνπ SLYMS: Λάδαξνο Παλαγησηίδεο 

Γεληθόο Γηεπζπληήο ΓΔΠΘΔ: Ησάλλεο Κεζζόπνπινο 

https://www.youtube.com/channel/UCrIGiF4XTwbUIRWFyBcyUVg
https://starclassic.gr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUzslO3o8LSog4FX8tq1V46Zi1wYlWG3W

