
   

Κύκλοι εμιναπίων ζηο ΠΟΛΤΣΕΚΙ ηηρ ομάδαρ “Πολύδπομο” 

Μάπηιορ 2015 
 

 

Δ Θεμαηική ενόηηηα: Διαπολιηιζμικόηηηα, επιζηήμη και διάδραζη  
 

ΠΡΟΟΥΗ!!! 
Σο ζεμινάπιο ηηρ Πέμπηηρ 26/2/15 γίνεηαι εξ’ αναβολήρ ζηιρ 26/3/15. Δείηε παπακάηω: 

 

 Πέμπηη 5/3/15, 6-9 κκ (4 δηδαθηηθές ώρες) 

Μαρία Γθέθα «Κοηλφληθές αλαπαραζηάζεης: Γιώζζα θαη Ποιηηηζκός» 

Τν ζεκηλάξην ζα δώζεη έκθαζε ζηελ θαηαλόεζε θαη επεμήγεζε ησλ θνηλσληθώλ αλαπαξαζηάζεσλ 

θαη ζηελ εκβάζπλζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ θνηλσληθώλ αλαπαξαζηάζεσλ, γιώζζαο θαη πνιηηηζκνύ. Ο 

ζηόρνο ηνπ είλαη δηηηόο: πξώηνλ λα εμεγεζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά, ε δνκή, ε ιεηηνπξγία ησλ 

θνηλσληθώλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ν ξόινο ηεο γιώζζαο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ζηε 

δηακόξθσζή ηνπο, θαη δεύηεξνλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζεσξία ησλ θνηλσληθώλ αλαπαξαζηάζεσλ σο 

ζεσξεηηθό εξεπλεηηθό εξγαιείν ζηε κειέηε ηεο  δηδαθηηθήο ηεο πνιπγισζζίαο θαη ησλ πνιύγισζζσλ 

πεξηβαιιόλησλ.  

 

 Πέμπηη 19/3/15, 6-9 κκ (4 δηδαθηηθές ώρες) 

Φαλή έρογιοσ, Άλλα Λέηζη, Ειέλε Γέληδε «Δεκηοσργώ θαη καζαίλφ θσζηθές επηζηήκες κε 

υεθηαθές αθεγήζεης slowmation» 

Γηα πνιιά ρξόληα δηδάζθνπκε ηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζε παηδηά δηαθόξσλ 

ειηθηώλ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη ζηε ζπλέρεηα αμηνινγνύκε κε δηάθνξεο κεζόδνπο ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαηαιήγνληαο ιίγν σο πνιύ όιεο ηηο θνξέο ζηα ίδηα απνγνεηεπηηθά 

απνηειέζκαηα. Οη αθεξεκέλεο έλλνηεο είλαη δύζθνιν λα ηηο δηαρεηξηζηνύλ ελήιηθεο εηδηθνί πόζν 

κάιηζηα καζεηέο θαη καζήηξηεο. Με ην βησκαηηθό ζεκηλάξην «Δεκηνπξγώ θαη καζαίλσ θπζηθέο 

επηζηήκεο κε ςεθηαθέο αθεγήζεηο slowmation» πξνηείλνπκε κηα άιιε αληηκεηώπηζε ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κέζα από ηελ ηέρλε θαη ηηο αθεγήζεηο. Οη αθεξεκέλεο έλλνηεο εληαγκέλεο ζε 

δεκηνπξγηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα γίλνληαη αληηθείκελα ηξηζδηάζηαησλ θαηαζθεπώλ από ηα 

παηδηά θαη ζηε ζπλέρεηα νη θαηαζθεπέο απηέο πξσηαγσληζηνύλ ζε ςεθηαθέο αθεγήζεηο πνπ ηα ίδηα ηα 

παηδηά αλαπηύζζνπλ. Μέζα από απηή ηε δηαδηθαζία ην αθεξεκέλν απνθηά ζρήκα, κνξθή θαη λόεκα 

γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο. Σηα πιαίζηα ελόο βησκαηηθνύ ζεκηλαξίνπ γηα εθπαηδεπηηθνύο νη 

θπζηθέο επηζηήκεο αληηκεησπίδνληαη κέζα ζε έλα δεκηνπξγηθό πεξηβάιινλ κάζεζεο κε ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνύο ζήκεξα. 

 

 Πέμπηη 26/3/15, 6-9 κκ (4 δηδαθηηθές ώρες) 

Νίθος Καιαχηδίδες «Εργαζηήρη ζθελογραθίας ζτοιηθώλ παραζηάζεφλ θαη εθδειώζεφλ»  

Τν εξγαζηήξη ζθελνγξαθίαο ζρνιηθώλ παξαζηάζεσλ θαη εθδειώζεσλ, δηεξεπλά ηηο εθαξκνγέο ηεο 

ζθελνγξαθίαο, ηεο ελδπκαηνινγίαο θαη ηνπ θσηηζκνύ ζε κηα ζρνιηθή παξαζηαηηθή δξάζε κέζα ζε 

ζρνιηθέο αίζνπζεο ή ρώξνπο ζρνιηθώλ δξάζεσλ. Σθνπόο ηνπ είλαη λα δώζεη ηδέεο, ιύζεηο θαη γλώζεηο 

γηα ηελ δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ κε θζελά πιηθά θαη ηελ εθκεηάιιεπζε όισλ ησλ πιηθώλ πνπ κπνξεί 

λα ππάξρνπλ παληνύ, βάδνληαο ηαπηόρξνλα ηνπο καζεηέο ζε κηα δηαδξαζηηθή δεκηνπξγηθή ζπλζήθε. 

 

 

 

 

 



   

Β΄ Κύκλος Επιζηημονικός Κύκλος/Εμβάθσνζης 

 
 ΠΡΟΟΥΗ!!! 
Σο ζεμινάπιο ηος αββάηος 28/2/15 γίνεηαι εξ’ αναβολήρ ηο άββαηο 14/3/15 

 

 άββαηο 7/3/15, 5-9κκ (6 δηδαθηηθές ώρες) 

οθία Γαβρηειίδοσ «Η ηασηόηεηα θαη ηο δηαβαηήρηο ηοσ Πηλόθηο»  

Τν ζεκηλάξην εμεηάδεη ην πην πνιπκεηαθξαζκέλν βηβιίν (κεηά ηε Βίβιν θαη ην Κνξάλη), 

ηνλ  “Πηλόθην”. Χσξίδεηαη ζε δύν ελόηεηεο. Σηελ πξώηε ζα επηθεληξσζεί ζηηο ηζηνξηθνθνηλσληθέο 

ζπλζήθεο γέλλεζεο ηνπ έξγνπ, ζηα λνήκαηα, ηα ζέκαηα θαη ηηο ηδενινγίεο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

θνηλσλία ηνπ, θαζώο θαη ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο θηγνύξαο ηνπ Πηλόθην πνπ ηνλ θαηέζηεζαλ ηόζν 

θαιόηπρν κπζνπιαζηηθό πξόζσπν, ώζηε λα απνηειεί θνκκάηη ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο. Σηε δεύηεξε ζα 

ζρνιηαζηνύλ νη  δηαζθεπέο ηνπ έξγνπ θαη νη πξνζαξκνγέο πνπ ππέζηε θαηά ηε κεηάθξαζή ηνπ ζε άιια 

γισζζηθά ζπζηήκαηα. Σην πιαίζην απηό ζα ζπδεηεζεί ε επηθνηλσληαθή δύλακε ηνπ ήξσα Πηλόθην θαη 

ε επειημία ηνπ λα θεύγεη από ην ζηαηηθό θείκελν θαη λα κεηαπεδά ζε άιιεο κνξθέο ηέρλεο θαη 

έθθξαζεο (δηαθήκηζε, γεινηνγξαθία, θηλεκαηνγξάθνο, ζέαηξν, δσγξαθηθή, γιππηηθή θ.ιπ.). 

 

• άββαηο 14/3/15, 5-9 κκ (6 δηδαθηηθές ώρες)  

 Ρούια Σζοθαιίδοσ & Εύε Κοκπηάδοσ «Ζεηήκαηα δηαγιφζζηθόηεηας θαη θείκελα ηασηόηεηας»  

Πέξα από ηε δηγισζζία, ε πξόθιεζε ηεο δηαγισζζηθόηεηαο (translanguaging) εληόο θη εθηόο ηάμεο. 

Η ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα - έλαο ρώξνο ζπλερνύο δηαπξαγκάηεπζεο θαη αλακέηξεζεο κε ηελ 

εηεξόηεηα. Οη πνιιαπιέο ππαγσγέο καο θαη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο αλάδεημεο ηεο ηαπηόηεηαο.  

Κείκελα ηαπηόηεηαο θαη αθεγεκαηηθά επεηζόδηα. 

 

Δίνονηαι βεβαιώζεις παρακολούθηζης για κάθε κύκλο ή για κάθε ζεμινάριο τωριζηά  

 

Μπορείηε λα ελεκερφζείηε θαη λα δειώζεηε ηε ζσκκεηοτή ζας ζηοσς ζεκηλαρηαθούς θύθιοσς θαη 

όιες ηης άιιες εθδειώζεης κας καθημεπινά 6-9 μμ ζηην Ιοςζηινιανού 3, 2ορ όποθορ (πάνω από 

ηο Καθωδείο, είζοδορ μέζα από ηο Καθωδείο) και ζηο ηηλέθωνο 2310 222191 καθώρ και ζηο 

polydromo@polydromo.gr.  

  

Για κάθε ζεμιναπιακή ζςνάνηηζη θα ππέπει να ενημεπώζεηε και να δηλώζεηε ηη ζςμμεηοσή 

ζαρ έωρ δύο μέπερ ππιν ηη ζςγκεκπιμένη ζςνάνηηζη. Παπακαλείζηε να ενημεπώζεηε κ νέος 

και για ηα ζεμινάπια πος πήπαν αναβολή. 

 

Τα ζεκηλάξηα έρνπλ κηθξή ζπλδξνκή (Πέκπηε, 10 επξώ θαη 5 γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο „Πνιύδξνκν‟, 

Σάββαην 20 επξώ θαη 10 γηα κέιε ηεο νκάδαο „Πνιύδξνκν‟) 

 

 
 
 
 
Ακολουθοφν βιογραφικά σημειώματα των διδασκόντων/ουσών 
 
 
 
 
 
 



   

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 
Σοφία Γαβριηλίδου 
Επίκουρθ κακθγιτρια του Σμιματοσ Επιςτθμϊν Προςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ τθσ Παιδαγωγικισ 
του Α.Π.Θ. με αντικείμενο τθ υγκριτικι Παιδικι Λογοτεχνία. Σο ερευνθτικό, ςυγγραφικό και διδακτικό τθσ 
ζργο επικεντρϊνεται ςε ηθτιματα που ςυνδζονται με τθ διαπολιτιςμικι διάςταςθ τθσ παιδικισ 
λογοτεχνίασ.  Οι δθμοςιεφςεισ τθσ  περιλαμβάνουν μελζτεσ ςε ελλθνικά και ξζνα περιοδικά, ςε Πρακτικά 
ςυνεδρίων, ςε ςυλλογικοφσ τόμουσ, κακϊσ και τα βιβλία “Pinocchio in Grecia” (Armando Editore, 2004), 
“Σο δφςκολο επάγγελμα του κλαςικοφ ιρωα” (University Studio Press, 2008) και “Φλυαρία και 
Λακωνικότθτα ςτουσ τίτλουσ των βιβλίων  για παιδιά” (Ηυγόσ, 2013). Είναι εκπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα του 
κρατικοφ Ιδρφματοσ-Κζντρου Μελετϊν Fondazione Nazionale ‘Carlo Collodi’-Pescia, ςυντονίςτρια ςτθν 
Ελλάδα του διεκνοφσ δικτφου “Studies on Humour”,  ιδρυτικό μζλοσ τθσ επιςτθμονικισ και τθσ ςυντακτικισ 
ομάδασ τθσ περιοδικισ ζκδοςθσ για τθ Διγλωςςία και τον Πολυπολιτιςμό ςτθν Εκπαίδευςθ και τθν 
Κοινωνία “Πολφδρομο/Polydromo” κακϊσ και του ωματείου “Διαβάηοντασ … μεγαλϊνω” και μζλοσ του Δ. 
. τθσ ΟΜΕΡ Θεςςαλονίκθσ. 
 
Μαρία Γκέκα 
Απόφοιτοσ του τμιματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ χολισ 
Θεςςαλονίκθσ. Ωσ υπότροφοσ του κλθροδοτιματοσ Βαρϊνου Βζλλιου πραγματοποίθςε τισ μεταπτυχιακζσ 
τθσ ςπουδζσ ςτθν Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales ςτο Παρίςι, ςτο χϊρο τθσ Κοινωνικισ 
Ψυχολογίασ. Δίδαξε ςε Πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ (Université d’Amiens, Université de Reims, Université 
de Rennes) και του εςωτερικοφ (Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ, Σμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ 
Παιδαγωγικισ χολισ τθσ Φλϊρινασ, Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, Σμιμα Ψυχολογίασ) και εργάςτθκε ωσ 
ερευνιτρια ςε αναγνωριςμζνα ερευνθτικά κζντρα τθσ Γαλλίασ *Institut National de Recherche sur les 
Transports et leur Sécurité (INRETS), EDF-Recherche & Développement, Laboratoire de Design Cognitif 
(LDC)+. Από το 2010 είναι Λζκτορασ Κοινωνικισ Ψυχολογίασ ςτο Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 
ςτο Σμιμα Επιςτθμϊν Προςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ.  
Σο πεδίο διδαςκαλίασ και ζρευνασ τθσ κ. Γκζκα επικεντρϊνεται ςε κζματα κοινωνικϊν αναπαραςτάςεων, 
αξιϊν, εκπαίδευςθσ και ταυτότθτασ. Αςχολείται τα τελευταία χρόνια με το ρόλο του εκπαιδευτικοφ ςτο 
ςφγχρονο ςχολείο και τθν ευαιςκθτοποίθςθ για τθ διαχείριςθ πολυμορφίασ ιδαιτεροτιτων του μακθτικοφ 
πλθκυςμοφ. 

 
Νίκοσ Καλαϊτζίδησ 
Γεννικθκε ςτθ Θεςςαλονίκθ το 1979 οποφ ςποφδαςε ςκθνογραφία και ενδυματολογία. Είναι 
ιδρυτικό μζλοσ τθσ ζνωςθσ Theatreurope, μζλοσ του OISTAT (Παγκόςμιοσ Oργανιςμόσ 
κθνογράφων και Σεχνικϊν Θεάτρου) και μζλοσ του Ελλθνικοφ Κζντρου του Διεκνοφσ Ινςτιτοφτου 
Θεάτρου τθσ UNESCO. Από το 2004 μζχρι και ςιμερα ζχει ςχεδιάςει τα ςκθνικά και τα κοςτοφμια 
για 60 περίπου ζργα κεάτρου και χοροφ, 10 κινθματογραφικζσ ταινίεσ μικροφ και μεγάλου 
μικουσ, διαφθμιςτικά spots και ωσ ενδυματολόγοσ ςτθν ΕΡΣ3 και ςτο Ράδιο Αρβφλα. Ωσ 
διακοςμθτισ ςχεδιάηει και καταςκευάηει βιτρίνεσ καταςτθμάτων.  Ζχει ςυμμετάςχει ςε εκκζςεισ 
παρουςιάηοντασ δουλείεσ του ςτο Scenofest 2007 (Πράγα, Σςεχία) και ςτο World Stage Design 
2009 (εοφλ, Νότια Κορζα) ενϊ ςυνεργάηεται με διάφορουσ καλλιτζχνεσ ςε Ελλάδα και εξωτερικό 
για εικαςτικά Projects. 
 
Εφη Κομπιάδου 
Νθπιαγωγόσ, υποψιφια διδακτόριςςα Σ.Ε.Π.Α.Ε. Α.Π.Θ., κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν από το 
Διαπανεπιςτθμιακό – Διατμθματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγικι τθσ 
ζνταξθσ: ζνα ςχολείο για όλουσ» με κατεφκυνςθ: «Ψυχοπαιδαγωγικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ 
πολυπολιτιςμικότθτασ». Εργάηεται ςε δθμόςιο νθπιαγωγείο και ζχει 16ετι διδακτικι εμπειρία. Είναι 
υπεφκυνθ εκπαιδευτικϊν δράςεων και εκδθλϊςεων τθσ ομάδασ Πολφδρομο/Polydromo. 
 
 



   

Φανθ Σέρογλου 
Θ Φανι ζρογλου είναι επίκουρθ κακθγιτρια ςτο Παιδαγωγικό Σμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ 
Παιδαγωγικισ χολισ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ. Είναι φυςικόσ με διδακτορικό ςτθ 
διδακτικι των φυςικϊν επιςτθμϊν και μεταδιδακτορικό ςτθν εκπαίδευςθ εκπαιδευτικϊν ςτο γραμματιςμό 
ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ. το Παιδαγωγικό Σμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ διδάςκει μακιματα όπωσ: " 
Διδακτικι των φυςικϊν επιςτθμϊν: "Φυςικζσ επιςτιμεσ για τθν εκπαίδευςθ του πολίτθ", "Φυςικζσ 
επιςτιμεσ και πολιτιςμόσ ςτθν εκπαίδευςθ" και "Οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ των φυςικϊν επιςτθμϊν: Από 
τθ κεωρία ςτθν πράξθ".  Από το 2003 ζχει δθμιουργιςει τθν ερευνθτικι ομάδα ΑΣΛΑ (ATLAS - A Teaching 
and Learning Approach for Science) και μαηί με τουσ ςυνεργάτεσ τθσ (ςιμερα θ ομάδα ΑΣΛΑ αποτελείται 
από περιςςότερουσ από 30 ερευνθτζσ και εκπαιδευτικοφσ) ζχουν πάρει μζροσ ςε μια ςειρά από ελλθνικά 
και διεκνι ερευνθτικά ζργα (The MAP prOject, STeT, IPP και το HIPST)  και επιμορφωτικά ςεμινάρια 
εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τον ςχεδιαςμό δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία των φυςικϊν επιςτθμϊν και 
τθν ανάπτυξθ θλεκτρονικοφ και πολυμεςικοφ διδακτικοφ υλικοφ. Οι απόψεισ τθσ Φανισ ζρογλου για τθ 
διδαςκαλία των φυςικϊν επιςτθμϊν αποτυπϊνονται ςτο βιβλίο τθσ με τίτλο: «Φυςικζσ επιςτιμεσ για τθν 
εκπαίδευςθ του πολίτθ» (Εκδόςεισ Επίκεντρο, 2007). 
Θ Άννα Λζτςι και θ Ελζνθ Γζντηθ είναι απόφοιτεσ του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ 
Παιδαγωγικισ χολισ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, μεταπτυχιακζσ φοιτιτριεσ ςτο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν του ιδίου Σμιματοσ και μζλθ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ ΑΣΛΑ από το 
2013.  
 

E-mail επηθοηλφλίας θαη ειεθηροληθές δηεσζύλζεης γηα ηζηοζειίδα έρογιοσ θαη ΑΣΛΑ: 

e-mail: seroglou@eled.auth.gr 

http://users.auth.gr/seroglou 

http://atlaswiki.wikifoundry.com 
 
Ροφλα Τςοκαλίδου 
Απόφοιτθ του Αγγλικοφ Σμιματοσ τθσ Φιλοςοφικισ χολισ του ΑΠΘ (1989), με διδακτορικό ςτθ 
Γλωςςολογία από το Παν/μιο Monash τθσ Αυςτραλίασ (1994) και ειδίκευςθ ςτθν κοινωνιογλωςςολογία και 
τθν επαφι των γλωςςϊν (εναλλαγι κωδίκων και φφλο).  Ζχει διδάξει αγγλικά ςτο Παν/μιο Khon Kaen τθσ 
Σαχλάνδθσ (1989), γλωςςολογία, κοινωνιογλωςςολογία, διγλωςςία και διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ ςτα 
Παν/μια Deakin και Monash τθσ Αυςτραλίασ (1993-1995), ζχει εργαςτεί ωσ επιςτθμονικι ςυνεργάτιδα ςτο 
Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ (1996-2001).  Από το 2001 είναι διοριςμζνο μζλοσ ΔΕΠ ςτο ΠΣΔΕ του Παν/μιου 
Θεςςαλίασ και από το 2006 ςτο ΣΕΠΑΕ του ΑΠΘ, όπου διδάςκει ωσ αναπλθρϊτρια κακθγιτρια ςε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο κοινωνιογλωςςολογία, γενικι γλωςςολογία και διγλωςςία και 
εκπαίδευςθ. Είναι υπεφκυνθ του Κοινοφ Ελλθνογαλλικοφ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν 
«Διδακτικι τθσ πολυγλωςςίασ και γλωςςικισ πολιτικισ». Οι δθμοςιεφςεισ και τα επιςτθμονικά τθσ 
ενδιαφζροντα αφοροφν τα κζματα τθσ επαφισ των γλωςςϊν, τθσ κοινωνιογλωςςολογίασ, τθσ γλϊςςασ και 
του φφλου, τθσ γλϊςςασ και τθσ εκνότθτασ και γενικότερα ηθτιματα αξιοποίθςθσ τθσ γλωςςικισ 
ετερογζνειασ ςτο ςχολείο.  Από το 2009 είναι επιςτθμονικι υπεφκυνθ του πολυγλωςςικοφ περιοδικοφ 
Πολφδρομο/Polydromo για τθ διγλωςςία και τον πολυπολιτιςμό ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κοινωνία και 
ςυντονίηει τθν ομϊνυμθ διαπανεπιςτθμιακι ομάδα που επιχειρεί να ςυνδζςει τθν ακαδθμαϊκι ζρευνα για 
τθ διγλωςςία με τθν ευρφτερθ κοινωνία.  
 

 

 


