Αναλυτικό Πρόγραμμα 9ης Ψηφιακής Γιορτής Πολυγλωσσίας
Παρασκευή 11 Ιουνίου
Παρασκευή 11 Ιουνίου Ώρα 11:30 διάρκεια μισή ώρα
Έναρξη-Χαιρετισμοί
Κωνσταντίνος Ζέρβας-Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Ιωάννα Κοσμοπούλου-Αντιδήμαρχος Παιδείας
Ιωάννης Κεσσόπουλος-Γενικός Διευθυντής ΔΕΠΘΕ
Αργυρώ Μουμτζίδου-Επιστημονική Συνεργάτης Πολυγλωσσίας της Ομάδας Έργου
SLYMS
Παρασκευή 11 Ιουνίου Ώρα 12:00 διάρκεια 1 ώρα και μισή
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Τίτλος Δράσης: Θεματική Ξενάγηση στη Μόνιμη Έκθεση
Υπεύθυνος: Αναστάσιος Σινάκος
Περιγραφή: Τα επιλεγμένα εκθέματα σχετίζονται με την πολυγλωσσία των κατοίκων
της πόλης από την εποχή της Ύστερης Αρχαιότητας έως τη νεότερη εποχή.
Δια Ζώσης Ξενάγηση μικρής Ομάδας.
Παρασκευή 11 Ιουνίου Ώρα 13:00 διάρκεια 30 λεπτά
2ο Λύκειο Πυλαίας/1ο Γυμνάσιο Πανοράματος
Τίτλος Δράσης: Οι Λαιστρυγόνες της Ιθάκης την εποχή του COVID
Υπεύθυνες: Χοχλιούρου Ελπίς, Λία Βαρμπομπίτη
Περιγραφή: Η δημιουργία του podcast: "Oι Λαιστρυγόνες της Ιθάκης την εποχή
COVID", αφορά δράση που σχετίζεται με τον πολύγλωσσο αφηγηματικό λόγο
μαθητών του 2ου Λυκείου Πυλαίας και του 1ου Γυμνασίου Πανοράματος που
προέρχονται από ποικίλα περιβάλλοντα και βρίσκουν πεδίο αναφοράς το ποίημα του
Καβάφη, «Ιθάκη». Η συζήτηση που θα ακολουθήσει δεν θα περιοριστεί στην
ακουστική δυναμική των διαφορετικών γλωσσών αλλά στην ανάλυση των
σύγχρονων Λαιστρυγόνων την περίοδο COVID 19 που διανύουμε. Σκοπός της
συγκεκριμένης συμμετοχής είναι να αναδείξει της κοινές αγωνίες και σκέψεις
ανθρώπων – μαθητών και όχι μόνο που δεν μοιράζονται την ίδια γλώσσα καταγωγής
και παράλληλα να ενδυναμώσει το στοιχείο εμπιστοσύνης που αφορά τα μέλη μιας
κοινότητας.
Παρασκευή 11 Ιουνίου Ώρα 16:45 διάρκεια 15 λεπτά
Christine Alavoine

Τίτλος Δράσης: Faire l'Autobiographie de nos prochains. Sensibiliser les travailleurs
de rue.
Υπεύθυνη: Christine Alavoine
Περιγραφή: Πρόκειται για τη θεραπευτική μεθοδολογία της αφήγησης προσωπικών
ιστοριών. Η μέθοδος έρχεται από τον Καναδά και βρίσκει εύφορο έδαφος στη Γαλλία.

Παρασκευή 11 Ιουνίου Ώρα 17:00 διάρκεια 1 ώρα
Παραμύθια και Μύθοι στου Κένταυρου τη Ράχη
Τίτλος Δράσης: Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στις αφηγήσεις παραμυθιών για
το περιβάλλον.
Υπεύθυνος: Δημήτρης Προύσαλης
Περιγραφή: Στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού, ο αφηγηματικός λόγος και
πολιτισμική ενσυναίσθηση των μαθητών συντελεί στην ανάπτυξη του γραμματισμού
και γενικότερα στη διάπλαση ενσυναίσθησης για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Παρασκευή 11 Ιουνίου Ώρα 18:00 διάρκεια 45 λεπτά
ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων-Παράρτημα Ηπείρου
Τίτλος Δράσης: Πλέγμα Τεχνών-Πλέγμα Πολιτισμών
Υπεύθυνη: Ελευθερία Τσίτου
Περιγραφή:
Διαθεματικές/Εναλλακτικές
εκπαιδευτικές
προσεγγίσεις
μέσω
πολλαπλών
μορφών
Τέχνης,
σε
πολυπολιτισμικά
περιβάλλοντα.
Θα
πραγματοποιηθούν εισηγήσεις εκπαιδευτικών-καλλιτεχνών, οι οποίοι θα μεταφέρουν
τον καθοριστικό ρόλο της Τέχνης μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδιαίτερα σε
πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Στη συνέχεια, θα γίνει παρουσίαση αποσπάσματος
από την θεατρική παράσταση «Να σου πω μια Ιστορία» που παρουσίασαν έφηβοι
που διέμεναν σε δομή προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων που
διαχειριζόταν η ΑΡΣΙΣ στα Ιωάννινα.

Παρασκευή 11 Ιουνίου Ώρα 18:45 διάρκεια 45 λεπτά
Big Bang School
Τίτλος Δράσης: Μια Βαλίτσα Γερμανικά
Υπεύθυνη: Εύα Κούτρα
Περιγραφή: Στιγμιότυπα μαθησιακών δράσεων στο Big Bang School. Η διαδρομή
μιας ιδέας. Η παρουσίαση αφορά σε γονείς κι εκπαιδευτικούς και στοχεύει στην
ανάδειξη κινήτρων στη γερμανική γλώσσα μέσα από ένα ποικίλο παιδαγωγικό υλικό.

Παρασκευή 11 Ιουνίου Ώρα 19:30 διάρκεια 45 λεπτά
Solidarity Now
Τίτλος Δράσης: Το Ραμαζάνι και οι ομοιότητες με την ελληνική κουλτούρα
Υπεύθυνη: Κική Τατσούδη
Περιγραφή: Η παρουσίαση περιλαμβάνει το ιστορικό πλαίσιο και τα έθιμα του μήνα
του Ραμαζανιού, όπως γλυκά και συνταγές, φωτογραφίες κ.λ.π.
Παρασκευή 11 Ιουνίου Ώρα 20:15 διάρκεια 1 ώρα και 15 λεπτά
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος Δράσης: Ποίηση στη Μητρική μου Γλώσσα
Υπεύθυνη: Σταυρούλα Ταβουλτζίδου
Περιγραφή: Διαδικτυακή Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Η φοιτητική
Ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανάγνωσης ποίησης στη μητρική
γλώσσα, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ποίησης διοργάνωσε διαδικτυακή
εκδήλωση, το Σάββατο 20 Μαρτίου με τίτλο “Ποίηση στη μητρική μου γλώσσα”. Στην
εκδήλωση, διαβάστηκαν ποιήματα των: Μανόλη Αναγνωστάκη, Ν.Α. Ασλάνογλου,
Χάρη Βλαβιανού, Οδυσσέα Ελύτη, Κωνσταντίνου Καβάφη, Αντώνη Κάλφα, Παντελή
Μπουκάλα, Τάσου Λειβαδίτη, Μανώλη Περοδασκαλάκη, Γιάννη Ρίτσου, Γιώργου
Σεφέρη, Ντίνου Χριστιανόπουλου, Lord Byron, Jorge Luis Borges, John Donne,
Kahlil Gibran, Nâzım Hikmet, Ismail Kadare, Octavio Paz, Marin Sorescu.

Σάββατο 12 Ιουνίου
Σάββατο 12 Ιουνίου Ώρα 11:00 διάρκεια 1 ώρα
Unión Hispano-Helena de Lengua y Cultura
Τίτλος Δράσης: Ισπανόφωνος πολιτισμός της Θεσσαλονίκης
Υπεύθυνη: Naziri Paloma Danai
Περιγραφή: Ευαισθητοποίηση του κοινού σε ζητήματα πολιτισμού και γλώσσας της
Ισπανόφωνης κοινότητας της Θεσσαλονίκης.
Σάββατο 12 Ιουνίου Ώρα 12:00 διάρκεια 1 ώρα
Με 2 Γλώσσες
Τίτλος Δράσης: Διγλωσσία: Προκλήσεις στη Μετά-Covid 19 εποχή. Τι μάθαμε από την
περιπέτεια.
Υπεύθυνη: Γεωργία Φωτιάδου

Περιγραφή: Συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε
στο χώρο της εκπαίδευσης κατά την εποχή του Covid 19. Τι θα αλλάξουμε και τι θα
αναθεωρήσουμε;
Σάββατο 12 Ιουνίου Ώρα 13:00 διάρκεια 1 ώρα
StarClassic Radio
Τίτλος Δράσης: Eργαλεία Μη τυπικής και Άτυπης Εκπαίδευσης Ευάλωτων Ομάδων
Νέων
Υπεύθυνοι: Δημήτρης Σαββίδης, Μαρία Κανδυλάκη, Θοδωρής Χυτήρης
Περιγραφή: Παρουσίαση συμμετοχικής εκπομπής Νέων εν κινήσει. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει την παρουσίαση εκπομπής, σχεδιασμένης και πραγματοποιημένης
από ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες που διαμένουν στις Δομές ‘’Ασφαλείς
Ζώνες-Safe Zones” της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων σε
συνεργασία με το διαδικτυακό ραδιόφωνο StarClassic Radio.
Σάββατο 12 Ιουνίου Ώρα 14:00 διάρκεια 45 λεπτά
Goethe-Institut Thessaloniki
Τίτλος Δράσης: Η πολυγλωσσία και οι γλωσσικές βιογραφίες στο μάθημα των ξένων
γλωσσών.
Υπεύθυνοι: Αναστασία Παπανακλή, Σωτήρης Σταμπουλής
Περιγραφή: Λόγω της παγκοσμιοποίησης και της μετανάστευσης, ένας αυξανόμενος
αριθμός ανθρώπων ζει σε μια χώρα διαφορετική από τη χώρα καταγωγής του. Ως
αποτέλεσμα, συνυπάρχουν σε μία κοινωνία, αλλά και στην εκπαίδευση πολλές
γλώσσες. Ορισμένες κοινωνίες είναι παραδοσιακά πολύγλωσσες, π.χ. πολλές
αφρικανικές χώρες ή η Ινδία. Πολλές γλώσσες χρησιμοποιούνται συχνά δίπλα-δίπλα
στην καθημερινή ζωή: στην οικογένεια και στο σπίτι, στο σχολείο και στην εργασία,
σε διοικητικό ή θρησκευτικό πλαίσιο. Έτσι και οι μαθητές σας μπορούν επίσης να
μιλούν πολλές γλώσσες, είτε λόγω καταγωγής τους ή λόγω οικογενειακού
περιβάλλοντος, είτε διότι έχουν ήδη μάθει μία ξένη γλώσσα στο σχολείο. Οι
γλωσσικές αυτές δεξιότητες μπορούν να αξιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν στην
τάξη για την εκμάθηση περαιτέρω γλωσσών.
Σάββατο 12 Ιουνίου Ώρα 17:00 διάρκεια 30 λεπτά
Φρόσω Βυζοβίτου
Τίτλος Δράσης: Ευαισθητοποίηση στη Γλώσσα των Χίντι (Ινδική Γλώσσα)
Υπεύθυνη: Φρόσω Βυζοβίτου
Περιγραφή: Η γλώσσα των Χίντι παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον τόσο για τα ίχνη
των ελληνικών λέξεων, όσο και για τον πολυγλωσσικό της χαρακτήρα. Η

ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στο αλφάβητο και τη λογική της γλώσσας
αποτελεί αφύπνιση στην Πολυγλωσσία.
Σάββατο 12 Ιουνίου Ώρα 17:30 διάρκεια 30 λεπτά
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Τίτλος Δράσης: Άγνωστες ιστορίες πίσω από γνωστές παροιμίες: εμβαθύνοντας στην
ελληνική γλώσσα και κουλτούρα
Υπεύθυνη: Μαίρη Μαργαρώνη
Περιγραφή: Εμβάθυνση στην ελληνική γλώσσα και κουλτούρα μέσα από πτυχές της
ελληνικής κοινωνίας και των ανθρώπων της.
Σάββατο 12 Ιουνίου Ώρα 18:00 διάρκεια 1 ώρα
Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης
Τίτλος Δράσης: MeetMe brings us Together
Υπεύθυνοι: Στέφανος Κατσούλης, Στεφανία Μπούρη
Περιγραφή: Στο πλαίσιο της δράσης θα παρουσιαστούν τα προγράμματα: α) Meet
Me, το οποίο προσφέρει: υλικό για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε
αραβόφωνο πληθυσμό, δωρεάν διδασκαλία με εθελοντές και πρόσβαση σε υλικό
κατάλληλο προς αξιοποίηση σε εκπαιδευτικές δράσεις και β) TOGETHER το οποίο
έχει σαν κύριο στόχο την υποστήριξη των προσφύγων στην διαδικασία ένταξης τους
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και αποτελεί ένα εγχείρημα εταίρων από την Ιταλία,
την Πορτογαλία και την Ελλάδα.
Σάββατο 12 Ιουνίου Ώρα 19:00 διάρκεια 45 λεπτά
Revma & Aid
Τίτλος Δράσης: Δύο παραμύθια για ένα τσαντίρι
Υπεύθυνες: Γεωργία Καλπαζίδου, Ουρανία Ράπτη
Περιγραφή: Η δράση έχει στόχο την προώθηση της τσιγγάνικης γλώσσας αλλά και
της προώθησης της σύγχρονης τσιγγάνικης λογοτεχνίας, καθώς η δράση αφορά
παραμύθια που είναι γραμμένα στην εποχή μας από την υπεύθυνη του φορέα
τσιγγάνικης καταγωγής, Γεωργία Καλπαζίδου.
Σάββατο 12 Ιουνίου Ώρα 19:45 διάρκεια 15 λεπτά
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Τίτλος Δράσης: Τα Μυστικά των Χάρτινων Εικόνων
Υπεύθυνος: Αναστάσιος Αντωνάρας
Περιγραφή: Προβολή Βίντεο για τις Χάρτινες Βυζαντινές Εικόνες.

Σάββατο 12 Ιουνίου Ώρα 20:00 διάρκεια 15 λεπτά
6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού
Τίτλος Δράσης: "Υπάρχει λύση" - Λέμε ΟΧΙ στον εκφοβισμό με stop motion animation
Υπεύθυνοι: Ελένη Δελημπέη, Ηλέκτρα Καρακατσάνη, Στέργιος Παπαδόπουλος
Περιγραφή: Η δράση υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως σύγχρονης
εκπαίδευσης τους μήνες Φεβρουάριο - Απρίλιο 2021 με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την
κα Δελημπέη Ελένη (εκπ. Πληροφορικής). Στόχος της δράσης ήταν, αφενός, η
ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών στο θέμα της σχολικής βίας και
αφετέρου, η ενίσχυση του οπτικοακουστικού γραμματισμού τους, μέσα από τη
δημιουργία οπτικών εννοιών και μηνυμάτων. Λόγω του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα
του σχολείου, αλλά και των αξιών που προωθούνται σε αυτό η προβολή του βίντεο
συνοδεύεται από τη δυνατότητα επιλογής υπότιτλων στα Ελληνικά, στα Αλβανικά,
Ρωσικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.
Σάββατο 12 Ιουνίου Ώρα 20:15 διάρκεια 15 λεπτά
6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού
Τίτλος Δράσης: Μια Ιθάκη Α σύγχρονη
Υπεύθυνοι: Χρυσούλα Νικολοπούλου, Φίλιππος Γκούτζος, Στέργιος Παπαδόπουλος
Περιγραφή: Ένας στόχος αυτής της προσπάθειας μέσα στο ιδιαίτερο σχολικό
περιβάλλον που δουλεύουμε και ζούμε φέτος (δάσκαλοι και μαθητές) αποτελεί η
υπόδειξη ενός αισιόδοξου μηνύματος του σχολείου μας στην κοινωνία. Μέσα από τη
λογοτεχνία και τις τέχνες οι μαθητές προσπάθησαν με σύγχρονο τρόπο, εμβάθυναν
και ερεύνησαν σε διαφορετικά γνωστικά επίπεδα το ποίημα Ιθάκη του ποιητή
Κωνσταντίνου Καβάφη δημιουργώντας μια γέφυρα με το διαχρονικό νόημα του και
τον πλούτο των συναισθημάτων του! Η επιλογή της απαγγελίας του ποιήματος Ιθάκη
στα αγγλικά είναι συμβολική. Συμβολίζει την πολυγλωσσική φύση του
διαπολιτισμικού σχολείου μας αλλά και την παγκοσμιότητα του λογοτεχνικού
μηνύματος, ανεξαρτήτως γλώσσας. Το video περιλαμβάνει υπότιτλους σε 8 γλώσσες
παρέχοντας την δυνατότητα πολυγλωσσικής ανάγνωσης.

Σάββατο 12 Ιουνίου Ώρα 20:30 διάρκεια 30 λεπτά
Action Art/Εικαστική Δράση
Τίτλος Δράσης: Το ταξίδι της Κοκκινοσκουφίτσας στις χώρες του κόσμου
Υπεύθυνη: Ροδάνθη Δημητρέση

Περιγραφή: Οι παραλλαγές επιτρέπουν τη διαπολιτισμική προσέγγιση των
πολιτισμών, αποκαλύπτοντας τις συναντήσεις των ανθρώπων, των πολιτισμών τους
και την αλληλεπίδρασή τους.
Σάββατο 12 Ιουνίου Ώρα 21:00 διάρκεια 45 λεπτά
Έλενα Αμπατζή
Τίτλος Δράσης: Η Πολυγλωσσία της Θεσσαλονίκης: Γέφυρες και φράγματα
Υπεύθυνη:Έλενα Αμπατζή
Περιγραφή: Οι γλώσσες είναι ουσιαστικό εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων,
αλλά ταυτόχρονα υποδηλώνουν εθνότητα. Στην πολυτάραχη εποχή των βαλκανικών
πολέμων, οι γλώσσες δημιούργησαν φράγματα και εχθροπραξίες. Η διάλεξη θα
δώσει μερικά παραδείγματα και θα συζητήσει τρόπους αντιμετώπισης αυτής της
ανθρώπινης τάσης για γλωσσικό διαχωρισμό.

Κυριακή 13 Ιουνίου
Κυριακή 13 Ιουνίου Ώρα 11:30 διάρκεια 30 λεπτά
Πολιτιστική Ομάδα Νέων Αγίου Αντωνίου
Τίτλος Δράσης: Οι δράσεις των Νέων Αγίου Αντωνίου
Υπεύθυνος: Γιώργος Μελισσίδης
Περιγραφή: Οι δράσεις ευαισθητοποίησης των Νέων και των παλαιότερων κατοίκων
του Αγίου Αντωνίου για τον γλωσσικό πολιτισμό των τριών γλωσσικών κοινοτήτων
του χωριού αλλά και γενικότερα, η συμπεριληπτική προσέγγιση της κοινότητας για
τους Νέους.
Κυριακή 13 Ιουνίου Ώρα 12:00 διάρκεια 45 λεπτά
Big Bang School
Τίτλος Δράσης: Πολυγλωσσικές εκπομπές στο πλαίσιο της πολυφωνίας του Σχολείου.
Υπεύθυνη: Αργυρώ Μουμτζίδου
Περιγραφή: Τα σχολεία Big Bang School και Σχολειό της Φύσης παρακολουθούν την
πολυγλωσσία μέσα από τις εμπειρίες των παιδιών. Αναδεικνύουν την πολυφωνία της
φύσης καθώς και τον κοινωνικό πλουραλισμό σε εργαλεία γνωστικής και
επικοινωνιακής ανάπτυξης του παιδιού.
Κυριακή 13 Ιουνίου Ώρα 12:45 διάρκεια 30 λεπτά
30ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τίτλος Δράσης: ‘Όψεις των χωρών μαθητών
Υπεύθυνοι: Διαμαντίδης Βάιος, Πανδέρη Αλεξάνδρα, Αποστολίδου Μαρία

Περιγραφή: Τραγούδι από μαθητή με καταγωγή από το Αφγανιστάν, προβολή βίντεο
από το Αφγανιστάν. Δημιουργία κολάζ με σημαίες από τις χώρες καταγωγής των
μαθητών και ζωγραφική με διάφορα θέματα.
Κυριακή 13 Ιουνίου Ώρα 13:15 διάρκεια 45 λεπτά
Ελληνο-Ινδική εταιρία πολιτισμού και ανάπτυξης
Τίτλος Δράσης: Εξέλιξη των Ινδικών Γλωσσών
Υπεύθυνος: Δημήτρης Βασιλειάδης
Περιγραφή: Παρουσίαση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων σε ζητήματα
γλωσσών και πολιτισμών.
Κυριακή 13 Ιουνίου Ώρα 14:00 διάρκεια 1 ώρα
Γιώργος Τσιτιρίδης
Τίτλος Δράσης: Πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος: Γιώργος Τσιτιρίδης
Περιγραφή: Η Θεσσαλονίκη, πηγή πλουραλισμού, πολυφωνίας, πολυγλωσσίας και
διαπολιτισμικής ενσυναίσθησης.
Κυριακή 13 Ιουνίου Ώρα 17:00 διάρκεια 45 λεπτά
Ship for World Youth Alumni Association Greece
Τίτλος Δράσης: Πώς η Ιαπωνία δημιουργεί ένθερμους φίλους της κουλτούρας της
μέσα από λέξεις
Υπεύθυνες: Αντωνία Μαρκοβίτη, Μαρία Σαμαρά
Περιγραφή: Γιατί οι περισσότερες ιαπωνικές πολεμικές τέχνες λήγουν σε -do; Τι
σημαίνει karaoke; Σε αυτή την παρουσίαση θα απαντηθούν τα παραπάνω και πολλά
άλλα ερωτήματα που σχετίζονται με την Ιαπωνική γλώσσα. Η Ιαπωνία είναι ένα από
τα πιο σημαντικά παραδείγματα χωρών που χρησιμοποιούν πολυδιάστατα την
πολιτιστική διπλωματία για τη διάδοση της κουλτούρας τους. Οι παρουσιάστριες
συμμετείχαν για 1.5 μήνα στο Ship for World Youth στην Ιαπωνία που διοργανώνεται
επί 32 χρόνια από την κυβέρνηση της Ιαπωνίας με συμμετέχοντες από κάθε ήπειρο
και γνώμονα την ηγετικότητα και πολυγλωσσία. Η συγκεκριμένη παρουσίαση θα
περιλαμβάνει: φαγητό, ποπ-κουλτούρα, πολεμικές τέχνες και παιχνίδια, φυσικά
φαινόμενα, ιαπωνικοί τρόποι, τελετή του τσαγιού, ονοματοποιία κτλ. Όλα αυτά
ντυμένα με ερμηνεία ιαπωνικής κουλτούρας.
Κυριακή 13 Ιουνίου Ώρα 17:45 διάρκεια 35 λεπτά
Ars Narrandi e. V. … wenn Worte wandern

Τίτλος Δράσης: Πολυγλωσσία στον απέραντο κόσμο της αφήγησης.
Polyglossie in der grenzenlosen Welt der Geschichten.
Polyglossy in the limitless world of stories.
Υπεύθυνες: Heike Göttlicher, Odile Néri-Kaiser

Κυριακή 13 Ιουνίου ΄Ωρα 18:20 διάρκεια 40 λεπτά
Τζέκυ Μπενμαγιόρ
Τίτλος Δράσης: Μαθαίνοντας εβραιοϊσπανικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης-Αναβίωση μιας γλώσσας εκεί όπου κάποτε αφανίστηκε
Υπεύθυνος: Τζέκυ Μπενμαγιόρ
Περιγραφή: ΟΙ φοιτητές του εργαστηρίου του Τμήματος Ιστορίας του ΑΠΘ θα
παρουσιάσουν τις δικές τους εμπειρίες σχετικά με την εκμάθηση των
εβραιοϊσπανικών, αφού πρώτα ο υπεύθυνος καθηγητής επεξηγήσει τη δημιουργία,
τη χρήση και τη σημερινή κατάσταση της εβραιοϊσπανικής γλώσσας.
Κυριακή 13 Ιουνίου Ώρα 19:00 διάρκεια 45 λεπτά
Goethe-Institut Thessaloniki
Τίτλος Δράσης: Τεχνητή νοημοσύνη και διδασκαλία
Υπεύθυνοι: Αναστασία Παπανακλή, Σωτήρης Σταμπουλής
Περιγραφή: Το πεδίο της Tεχνητής Nοημοσύνης είναι μεγάλο, διεισδύει σε όλο και
περισσότερους τομείς της ζωής μας και είναι σχεδόν αδιαπέραστο για τους μη
ειδήμονες. Και αποτελεί επίσης μια μεγάλη πρόκληση για την εκμάθηση και τη
διδασκαλία γλωσσών. Οι αλγόριθμοι ήδη καθορίζουν και αλλάζουν τη ζωή μας και
την καθημερινή μας ζωή σήμερα. Πώς μπορούμε να τους θέσουμε στην υπηρεσία
της κοινωνίας; Ποιες ευκαιρίες αλλά και ποιούς κινδύνους προσφέρουν στη
διδασκαλία, ειδικά όσον αφορά την εκμάθηση γλωσσών;
Κυριακή 13 Ιουνίου Ώρα 19:45 διάρκεια 15 λεπτά
Τίτλος Δράσης: Αρμένικος Πολιτιστικός Σύλλογος Hamaskayn
Χορός-Μαγνητοσκοπημένη
Υπεύθυνη: Αναίτ Καραογλανιάν
Περιγραφή: Δύο παραδοσιακούς αρμενικούς χορούς από τον Χορευτική Ομάδα του
Συλλόγου μας, "Μασίς".

Κυριακή 13 Ιουνίου Ώρα 20:00 διάρκεια 45 λεπτά
Goethe-Institut Thessaloniki

Τίτλος Δράσης: Γλώσσα, πατρίδα και πολυγλωσσία
Υπεύθυνοι: Αναστασία Παπανακλή, Σωτήρης Σταμπουλής
Περιγραφή: Προσκαλούμε φορείς, εκπροσώπους και εκπαιδευτές κάθε γλωσσικής
κοινότητας σε μια παρουσίαση του έργου ¨Homeland” και σε μια ανοιχτή συζήτηση
για δράσεις που μπορούμε να διεξάγουμε μαζί στα πλαίσια του έργου, των Γιορτών
Πολυγλωσσίας, της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών. Το HomeLand αποτελεί
εκθεσιακή παράθεση μίας συλλογής δειγμάτων χώματος (Land), το οποίο
προσφέρουν οι συμμετέχοντες από χώρους που θεωρούν ως χώρο
καταγωγής/πατρίδα (Home). Τα δείγματα χώματος πακτώνονται και εγκιβωτίζονται
ως μόνιμα εκθέματα στις εσοχές του τοίχου που χωρίζει το Goethe-Institut
Thessaloniki από το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης, και
εκτίθενται ψηφιακά στην ιστοσελίδα www.artecitya-homeland.gr.
Κυριακή 13 Ιουνίου Ώρα 20:45 διάρκεια 15 λεπτά
ΕΝΩΣΗ ΑΛΒΑΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
΄΄Το Φως της Γνώσης΄΄
Τίτλος Δράσης: Ιστορία της Αλβανικής Γλώσσας
Υπεύθυνοι: Φωτεινή Σιέχου, Πύρρο Στίκα, Μαρία Δερβίση
Περιγραφή: Εισήγηση σε δύο γλώσσες (Αλβανικά-Ελληνικά)
Κυριακή 13 Ιουνίου Ώρα 21:00 διάρκεια 1 ώρα
Pesë Forume Shqiptare në Thessaloniki / Πέντε Αλβανικά Φόρουμ Μεταναστών
Τίτλος Δράσης: Χαιρετισμοί, εισήγηση, παιδική παράσταση, χορός.
Υπεύθυνη: Majlinda Cano
Περιγραφή: Η προσπάθεια των Αλβανών μεταναστών να διατηρήσουν, να
μελετήσουν και να διδάξουν στη νεότερη γενιά τη μητρική τους γλώσσα. Διατήρηση
των Αλβανικών λαογραφικών παραδόσεων, ήθη και έθιμα.
Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και θα κάνουν εγγραφή
θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.
Οι υπεύθυνοι δράσεων θα αναρτήσουν εκπαιδευτικό υλικό στο αποθετήριο
Παιδαγωγικού Υλικού της 9ης 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

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Αντιδήμαρχος Παιδείας: Δρ Ιωάννα Κοσμοπούλου
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δ/νσης Παιδείας: Διαμάντω Φωτοπούλου
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ Αργυρώ Μουμτζίδου
Επιστημονικός Συνεργάτης: Δρ Ιωάννης Κόζαρης
Διαχείριση Προγράμματος SLYMS: Μαρκέλλα-Ελπίδα Τσίχλα
Γραμματειακή Υποστήριξη: Ζωή Τσοπανίδου
Ομάδα Έργου SLYMS: Λάζαρος Παναγιωτίδης
Γενικός Διευθυντής ΔΕΠΘΕ: Ιωάννης Κεσσόπουλος

