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Σημείωση: Κατά πάγια πολιτική του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει καταβληθεί 
προσπάθεια να συνταχθεί το παρόν βιβλίο περιλήψεων με όσο το δυνατόν πιο συμπεριληπτικό 
λόγο. Οι λεκτικές διατυπώσεις που πραγματώνουν αυτήν την πολιτική σε κάθε περίληψη 
αντανακλούν τις γλωσσικές προτιμήσεις των συγγραφέων της. 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. 
Μαρίτας Παπαρούση  

 

 

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, το ΠΤΔΕ του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει επιστημονικό Συνέδριο με θέμα 
«Αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών και Εκπαίδευση».  

Δεν πρόκειται για ακόμη ένα συνέδριο διερεύνησης μιας από τις πλέον 
τραυματικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας του 20ου αιώνα, αλλά για μία 
ευκαιρία ανάδειξης διαστάσεων που παρουσιάζει το προσφυγικό και 
μεταναστευτικό ζήτημα τόσο σε διαχρονικό όσο και σε συγχρονικό επίπεδο.  

Το συνέδριό μας αποσκοπεί στη διεξαγωγή ενός διεπιστημονικού διαλόγου 
μέσω του οποίου εξετάζονται τα θέματα των βίαιων μετακινήσεων πληθυσμών, 
της προσφυγιάς, των εκτοπισμών και της μετανάστευσης στο χώρο της 
εκπαίδευσης. Τα ενδιαφέροντά μας επικεντρώνονται τόσο στις πολιτικές και 
πρακτικές διαχείρισης του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος, όσο 
και στις κοινωνικο-πολιτισμικές και ηθικές διαστάσεις αυτών των ιστορικών 
γεγονότων, στις αναπαραστάσεις, τα νοήματα και τις ιδεολογίες που συνδέονται 
με αυτές. Υπό την έννοια αυτή, οι εργασίες του συνεδρίου μπορεί να ιδωθούν 
και ως προσπάθεια ανάδειξης τρόπων αντιμετώπισης και διαχείρισης 
εκπαιδευτικών προκλήσεων και παρεμβάσεων που στηρίζουν παιδιά με 
προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

Η Πρόεδρος του ΠΤΔΕ και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής 

Καθ. Μαρίτα Παπαρούση 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ελένη Ανδρέου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Γιώργος Ανδρουλάκης, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας 
Αλεξάνδρα Ανδρούσου, Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Ευγενία Αρβανίτη, Πανεπιστήμιο Πατρών 
Αργύρης Αρχάκης, Πανεπιστήμιο Πατρών 
Σοφία Αυγητίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 
Ευγενία Βασιλάκη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Γιώργος Βλειώρας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Αναστασία Γκαϊνταρτζή, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας 
Λένα Γκανά, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Χρήστος Γκόβαρης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Μιχάλης Δαμανάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Μαρία Δασκαλάκη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης 
Βιβή Θώμου, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Μαρία Ιακώβου, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Σταυρούλα Καλδή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Βίκυ Κάντζου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 
Σπύρος Κιοσσές, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Ρούλα Κίτσιου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Μάγδα Κολοκυθά, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Νταϊάνα Κοντογιάννη, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Αχιλλέας Κωστούλας, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας 
Κώστας Μάγος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Χριστίνα Μαλιγκούδη, Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης 
Πέγκυ Μανώλη, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Μαρία Μητσιάκη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης 

Λύδια Μίτιτς, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης 

Θεοδοσία Μιχελακάκη, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Βάλια Μουσούρη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 
Άννα Μουτή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 
Γιώργος Νικολάου, Πανεπιστήμιο Πατρών 
Μαρίτα Παπαρούση, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας 
Χρήστος Παρθένης, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Νεκταρία Παλαιολόγου, Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο 
Δέσποινα Παπαδοπούλου, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Μαρία Παπαδοπούλου, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Βασίλης Παυλόπουλος, Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Αλέκα Πρέντζα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Θώμη Ρουσουλιώτη, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Κώστας Σδρόλιας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Γιώργος Σιμόπουλος, UNICEF Greece Country 

Office 
Ελένη Σκούρτου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Αντώνης Σμυρναίος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Λήδα Στεργίου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Σοφία Τσιώλη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Ρούλα Τσοκαλίδου, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Αμάντα Φιλιππάτου, Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Νίκος Χανιωτάκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Άσπα Χατζηδάκη, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ελένη Ανδρέου 
Γιώργος Ανδρουλάκης 
Ευγενία Βασιλάκη 
Γιώργος Βλειώρας 
Λεγαντής Γιαννέλος 
Χρήστος Γκόβαρης 
Μαρία Δασκαλάκη 

Σταυρούλα Καλδή 
Βασίλης Κόλλιας 
Μάγδα Κολοκυθά 
Αχιλλέας Κωστούλας 
Γεωργία Μανώλη 
Μαρίτα Παπαρούση 
Ανθούλα Ροντογιάννη 

Κώστας Σδρόλιας 
Αντώνης Σμυρναίος 
Βασιλική Τζίκα 
Τριαντάφυλλος  

Τριανταφυλλίδης 
Νίκος Χανιωτάκης 
Μαρία Χατζή
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

 Αμφιθέατρο Δημήτρης Σαράτσης 
16.00-17.00 Εγγραφές 
17.00-17.30 Τελετή έναρξης: Χαιρετισμοί 

Προσωπική μαρτυρία, Forozan MIRZADE 
17.30-18.15 Κεντρική Ομιλία Ι 

Μιχάλης ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Ιστορικές όψεις της ετερότητας: Το παράδειγμα της Ελλάδας από τις αρχές του 20ού μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα 

Συντονισμός: Χρήστος ΓΚΟΒΑΡΗΣ 

18.15-18.30 Διάλειμμα 

 
Αμφιθέατρο Δημήτρης Σαράτσης Αίθουσα Μπίλη Βέμη Αίθουσα Μανώλης Γλέζος 

Θεματική συνεδρία 1 
Συντονισμός: Κώστας ΜΑΓΟΣ 

Θεματική συνεδρία 2 
Συντονισμός: Μάγδα ΚΟΛΟΚΥΘΑ 

Θεματική συνεδρία 3 
Συντονισμός: Σταυρούλα ΚΑΛΔΗ 

18.30-18.50 Παρασκευή ΤΣΑΝΗ, Κώστας ΜΑΓΟΣ, Ουρανία 
Μαρία ΒΕΝΤΙΣΤΑ, Διαπολιτισμική Αγωγή: 
Σχεδιάζοντας, επιλέγοντας και αξιολογώντας 
εκπαιδευτικά προγράμματα 

Βικτωρία ΜΠΑΝΤΗ-ΜΑΡΚΟΥΤΗ, Λαμπρινή Μαρία 
ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑ, Challenges in the application of the 
right to Education for refugee children in Greece 
and Sweden: Theoretical promise or actual 
practice? 

Χριστίνα ΝΟΜΙΚΟΥ, Η πρόσληψη της ετερότητας 
μέσα από τις απόψεις των δασκάλων των ΔΥΕΠ 

18.50-19.10 Παρασκευή ΤΣΑΝΗ, Ασυνόδευτα παιδιά στον 
Ευρωπαϊκό χώρο: Ένα φαινόμενο που 
επαναλαμβάνεται 

Γιώργος ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, Μαρία ΙΑΤΡΟΥ, 
Κρατικές εκπαιδευτικές πολιτικές για παιδιά 
μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα 1990-
2020 

Δημήτρης ΖΑΧΟΣ, Λορέτα ΜΟΥΤΣΑ, Προσλήψεις 
της διαφορετικότητας, αναλυτικό πρόγραμμα και 
διαπολιτισμικές πρακτικές: Η περίπτωση ενός 
διαπολιτισμικού σχολείου 

19.10-19.30 Αθανάσιος ΒΕΡΔΗΣ, Δύο αυτοεθνογραφίες για 
την Ουκρανία 

Themistoklis GOGAS, Intracommunal 
discriminations against refugee women in Greece 
and its impact upon education 

Θεοδοσία ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ, Από τη διαπολιτισμική 
ευαισθητοποίηση στη βιωματική μάθηση: 
Αναστοχασμός φοιτητών σε θέματα 
Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής 

 

 Αμφιθέατρο Δημήτρης Σαράτσης 
19.30-20.15 Κεντρική Ομιλία ΙΙ 

Ελένη ΣΚΟΥΡΤΟΥ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Συμπεριληπτική θεωρία: Οι εκπαιδευτικοί και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν στις νέες, μεταβαλλόμενες συνθήκες 

Συντονισμός: Γιώργος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 
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ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
 

 
Αμφιθέατρο Δημήτρης Σαράτσης Αίθουσα Μπίλη Βέμη Αίθουσα Μανώλης Γλέζος 

Θεματική συνεδρία 4 
Συντονισμός: Πέγκυ ΜΑΝΩΛΗ 

Θεματική συνεδρία 5 
Συντονισμός: Μαρίτα ΠΑΠΑΡΟΥΣΗ 

Θεματική συνεδρία 6 
Συντονισμός: Ευγενία ΒΑΣΙΛΑΚΗ 

09.00-09.20 Δέσποινα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Γιώτα ΓΑΤΣΗ, 
Γερακίνη ΔΟΥΚΑ, Αθηνά ΝΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, 
Πολυγλωσσικές δραστηριότητες: Σχεδιασμός και 
υλοποίηση 

Δώρα ΜΕΝΤΗ, Λογοτεχνικές αποτυπώσεις 
παιδικών τραυμάτων από την προσφυγιά και τις 
μετακινήσεις στη δεκαετία του ’40 

Διονύσης ΓΟΥΒΙΑΣ, Μαριάνθη ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ, 
Αργυρώ ΝΤΙΛΙΟΥ, Ελένη ΣΚΟΥΡΤΟΥ, Βασιλεία 
ΚΟΥΡΤΗ-ΚΑΖΟΥΛΛΗ, Ανθεκτικότητα, 
Μεταμόρφωση ή Ενδυνάμωση; Καλές πρακτικές 
μη-τυπικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για 
πρόσφυγες στην Ελλάδα 

09.20-09.40 Γιώτα ΓΑΤΣΗ, Γιώργος ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, 
Εκπαιδευτικά Εργαλεία Ενδυνάμωσης με εστίαση 
στις πολυγλωσσικές ταυτότητες 

Ιωάννης ΣΚΟΥΡΗΣ, Η διπλή πραγμάτωση της 
πληγής στη Γαλήνη του Ηλ. Βενέζη 

Σωτηρία ΚΑΛΜΠΕΝΗ, Ευγενία ΒΑΣΙΛΑΚΗ, Ελένη 
ΓΚΑΝΑ, Η αφήγηση ως εργαλείο ανασυγκρότησης 
της προσφυγικής εμπειρίας νεαρών κρατούμενων 
μαθητών 

09.40-10.00 Ελευθερία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Η ανατροφοδότηση 
στον προφορικό λόγο σε μαθητές που 
διδάσκονται τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Το 
παράδειγμα μίας Β’ τάξης Δημοτικού 

Μαριάννα ΜΙΣΙΟΥ, Διαμάντη 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Μεταναστευτικές ροές και 
πολιτικές: Όψεις του ραγισμένου προσώπου της 
Ευρώπης στο δημοσιογραφικό κόμικς «La 
Fissure» 

Μαίρη ΣΤΥΛΙΔΗ, Αικατερίνη ΚΑΤΣΙΑΝΑ, 
Κωνσταντίνος ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Θεραπεία τέχνης και 
διαπολιτισμική εργοθεραπεία: Αντιμετώπιση των 
συμπτωμάτων τραύματος 

10.00-10.20 Γιώργος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, Γιώργος ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, 
Ταχύρρυθμα Προγράμματα Μάθησης για 
μαθητές με προσφυγική εμπειρία στο Γυμνάσιο: 
Η ελληνική εμπειρία 

Μαρίτα ΠΑΠΑΡΟΥΣΗ, Παρελθόν, μνήμη, εαυτός 
στη μετα-μεταναστευτική λογοτεχνία: Η 
περίπτωση του Χρήστου Αρμάντο Γκέζου 

Μυρτώ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ, Μαγδαληνή ΒΙΤΣΟΥ, 
Εφαρμοσμένο δράμα σε πολυγλωσσικά 
περιβάλλοντα: Δημιουργώντας συνέργειες, 
αποκαλύπτοντας ταυτότητες 

10.20-10.40 Πέγκυ ΜΑΝΩΛΗ, Γλωσσική επίγνωση: Εφαρμογή 
μιας διδακτικής προσέγγισης για μια εκπαίδευση 
χωρίς αποκλεισμούς 

Έλενα ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ, Λογοτεχνία και πολιτική 
πράξη: Η περίπτωση του Κούρδου πρόσφυγα 
Behrouz Boochani 

Βασιλική ΤΖΙΚΑ, Σταυρούλα ΚΑΛΔΗ, Χρήστος 
ΓΚΟΒΑΡΗΣ, Κωνσταντίνα ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ, Μαθητές 
με ή χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο και 
διαθεματικές/οριζόντιες δεξιότητες δια βίου 
μάθησης 

10.40-11.00 Μαριαρένα ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ, Γιώργος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, 
Η γλώσσα καταγωγής των μεταναστών/τριών 
μαθητών/τριών ως δικαίωμα … έξω από το 
σχολείο 

Αλέξανδρος ΤΣΑΓΚΑΛΑΣ, Γιούγκερμαν: Ο λόγος 
του χρήματος σε μια ιστορία προσαρμογής 

Διονυσία ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, Η γεφύρωση της 
πολιτισμικής απόστασης ανάμεσα στην 
οικογένεια και το νηπιαγωγείο 
 

 
11.00-11.30 Διάλειμμα 
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Αμφιθέατρο Δημήτρης Σαράτσης Αίθουσα Μπίλη Βέμη Αίθουσα Μανώλης Γλέζος 
Θεματικό Συμπόσιο 1 

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Θεματική συνεδρία 7 
Συντονισμός: Γιώργος ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 

Θεματική συνεδρία 8 
Συντονισμός: Κωνσταντίνος ΣΔΡΟΛΙΑΣ 

11.30-11.50 Ελένη ΜΟΤΣΙΟΥ, Οπτικές μελλοντικών 
εκπαιδευτικών για τη γλωσσική διαχείριση των 
πολύγλωσσων μαθητών και μαθητριών με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο 

Γιώργος ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, Χρήστος ΠΑΡΘΕΝΗΣ, 
Κριτική αποτίμηση πολιτικών και πρακτικών για 
την εκπαίδευση προσφύγων μαθητών/τριών 

Βασίλης ΦΟΥΚΑΣ, Μνήμες από τη σχολική 
εκπαίδευση των προσφύγων του 1922: Ο ‘λόγος’ 
των μαθητών και των μαθητριών 

11.50-12.10 Ευανθία ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ, Ευαγγελία 
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ, «Ασφαλή» περιβάλλοντα και 
γλωσσική εκμάθηση για γυναίκες με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο 

Μαρία ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, Αντιγόνη Άλμπα 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Σχολική κοινωνικοποίηση 
προσφύγων μαθητών: Αντιλήψεις των καθηγητών 
τους 

Κωνσταντίνος ΣΔΡΟΛΙΑΣ, «Αποτυπώματα» των 
αναγκαστικών μετακινήσεων πληθυσμών στα 
σχολικά εγχειρίδια μαθηματικών της 
στοιχειώδους εκπαίδευσης 

12.10-12.30 Παναγιώτα ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ, Διδακτικές πρακτικές στη 
γλωσσική εκπαίδευση προσφύγων: Οπτικές 
πεπειραμένων εκπαιδευτικών στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Μαρία ΡΟΥΣΣΗ, Ευτυχία ΔΑΜΑΣΚΟΥ, Τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά κείμενα «μιλούν» για την 
εκπαίδευση των παιδιών από μεταναστευτικό και 
προσφυγικό περιβάλλον 

Λάμπρος ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, Αντώνης ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ, 
Μετακινήσεις παιδιών στον ελληνικό Εμφύλιο 
Πόλεμο - Το «Παιδομάζωμα» - Μια διδακτική 
προσέγγιση 

12.30-12.50 Σοφία ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, Σοφία ΤΣΙΩΛΗ, Οι διαδρομές 
των Αφγανών εφήβων προσφύγων/-ισσών στην 
τυπική γλωσσική εκπαίδευση 

Αικατερίνη ΚΑΤΣΙΑΝΑ, Μαίρη ΣΤΥΛΙΔΗ, 
Κωνσταντίνος ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κοινοτική εργοθεραπεία 
σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο: 
Συμπερίληψη στην εκπαίδευση 

Μενέλαος ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, Φωτίζοντας πτυχές 
του «Άλλου» στην εκπαίδευση: Παιδαγωγικοί 
μετασχηματισμοί στην τοπική ιστορία της 
Θράκης 

12.50-13.10 Αχιλλέας ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ, Συζήτηση Άννα ΜΟΥΤΗ, Χριστίνα ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗ, 
Γραμματισμός και δεύτερη γλώσσα για ενήλικες 
πρόσφυγες και μετανάστες και ο Οδηγός 
LASLLIAM 

Αλεξάνδρα ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ, Λάμπρος 
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, Προσεγγίζοντας τον Άλλο μέσα 
από την τέχνη στη διδακτική της Ιστορίας 

 
13.10-15.30 Μεσημεριανό Διάλειμμα 

 

 Αμφιθέατρο Δημήτρης Σαράτσης 
15.30-16.15 Κεντρική Ομιλία ΙΙΙ 

Αργύρης ΑΡΧΑΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών 
Ιχνηλατώντας τη διείσδυση του ρατσισμού σε ένα σώμα αντιρατσιστικών κειμένων για προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς 

Συντονισμός: Μαρίτα ΠΑΠΑΡΟΥΣΗ 
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ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
 

 

Αμφιθέατρο Δημήτρης Σαράτσης Αίθουσα Μπίλη Βέμη Αίθουσα Μανώλης Γλέζος Αίθουσα ΣΑΚΕ 
Θεματικό Συμπόσιο 2 

ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ: Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Θεματική συνεδρία 9 
Συντονισμός: Χρήστος ΓΚΟΒΑΡΗΣ 

Θεματική συνεδρία 10 
Συντονισμός: Μαρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

Θεματικό Συμπόσιο 3 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΟΥ 

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

16.20-16.40 Αντώνης ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ, Για μια 
παιδαγωγική του μυστηρίου στο 
αδιέξοδο του αναπτυξιακού 
μοντερνισμού 

Αλεξάνδρα ΠΟΛΙΤΑΚΗ, Το καθεστώς 
της πληθυσμιακής μετακίνησης 
σήμερα στη σχέση κράτος-
υποκείμενο μετακίνησης 

Μαρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Φωτεινή 
ΛΥΤΡΙΒΗ, Διδασκαλία δεύτερης ή 
πρώτης γλώσσας; Εκπαιδεύοντας 
παιδιά με προσφυγική ή 
μεταναστευτική εμπειρία 

Αμάντα ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ, Το πρόγραμμα 
Child Guarantee και η δράση 
Bottleneck Analysis  for Inclusive 
Education για μαθητές/ριες με 
προσφυγική/μεταναστευτική 
εμπειρία: Μεθοδολογία, προκλήσεις 
και αποτελέσματα 

16.40-17.00 Βασίλης ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ, 
Προκλήσεις εκ των έσω στο 
παράδειγμα του μοντερνισμού: Το 
παράδειγμα της Νανοτεχνολογίας 

Χάρης ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ, Ανθρώπινα 
δικαιώματα και μετανάστευση: 
Rawls και φιλελεύθερος 
κοσμοπολιτισμός περί διεθνούς 
δικαίου 

Ειρήνη ΡΑΧΜΑΝΙΔΗ, 
Επαναπροσδιορίζοντας την 
εκπαίδευση στη δεύτερη γλώσσα σε 
μαθητές-πρόσφυγες μέσω της 
διαγλωσσικότητας 

Απόστολος ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ, 
Η συνεργασία με τη διεύθυνση στο 
πεδίο της συμπερίληψης, σε 
σχολικές μονάδες με προσφυγική 
εμπειρία  

17.00-17.20 Κωνσταντίνος ΖΑΧΟΣ, Από την 
καταναλωτική νεωτερικότητα στην 
οικειότητα της οικολογίας: Μια 
θεραπευτική προοπτική στην Έξοδο 
από τη Νεωτερικότητα 

Χρήστος ΓΚΟΒΑΡΗΣ, Πολιτισμική 
αναγνώριση: Η οπτική της 
διϋποκειμενικής αναγνώρισης 

Παναγιώτης ΨΩΜΟΣ, ‘Language on 
the Go’ mobile app: Design, 
development & evaluation 

Ειρήνη ΠΑΘΙΑΚΗ, Παιδαγωγικές 
παρεμβάσεις σε 5 σχολεία της 
Αττικής: Μορφές συνεργασίας 
μεταξύ ερευνητών/τριών πεδίου και 
σχολικών μονάδων. Εμπόδια, 
διδάγματα και προτάσεις 

17.20-17.40 Ελένη ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΑΚΗ, Αντώνης 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ, Από την πρόοδο της 
νεωτερικότητας σε έναν υλικό 
ασκητισμό: Αφηγήσεις ανθρώπων 
προς και μακριά από τη 
νεωτερικότητα 

Σωτηρία ΣΚΑΡΒΕΛΗ, Rawls και 
κοσμοπολιτική δικαιοσύνη: Η 
περίπτωση της μετανάστευσης 

 Στέλλα ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ, «Μετά το 
Γυμνάσιο τι;»: Εκπαιδευτική και 
κοινωνική συμπερίληψη 
μαθητών/ριών δευτεροβάθμιας με 
προσφυγική εμπειρία 
Γιώργος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, Συζήτηση 

 
17.40-18.00 Διάλειμμα  
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ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
 

 

Αμφιθέατρο Δημήτρης Σαράτσης Αίθουσα Μπίλη Βέμη Αίθουσα Μανώλης Γλέζος 
Θεματικό Συμπόσιο 2 (συνέχεια) 

ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ: Η 
ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Θεματική συνεδρία 11 
Συντονισμός: Μαρία ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 

Θεματική συνεδρία 12 
Συντονισμός: Γιώργος ΒΛΕΙΩΡΑΣ 

18.00-18.20 Βασίλης ΚΟΛΛΙΑΣ, Αναγκαστικές μεταναστεύσεις 
αντικειμένων 

Κώστας ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ, Μικρασιατική 
καταστροφή, πρόσφυγες και Μεγάλη Ιδέα: Όταν 
ο κοσμοπολιτισμός έρχεται στο σπίτι σου 

Παρασκευή ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, 
Συμβουλευτική μαθητών με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο: Άνισες σχέσεις και μαθησιακές 
δυσκολίες 

18.20-18.40 Γιώργος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Συζήτηση Georgia Konstantia KARAGIANNI, Sotirios RIZAS, 
Recognition of prior knowledge in 
refugees/migrants 

Αντωνία ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γιώργος ΒΛΕΙΩΡΑΣ, 
Ψυχολογική προσαρμογή Σύριων μαθητών με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο στο σχολείο της 
χώρας υποδοχής 

18.40-19.00  Ιωάννης ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Οι Ρωμιοί Τσιγγάνοι της 
Μικρασίας: Από τους δρόμους της «αναγκαστικής 
μετακίνησης» στις προσφυγουπόλεις της Αθήνας. 
Η περίπτωσης της Αγίας Βαρβάρας, μια άγνωστη 
κοινωνική ιστορία εγκατάστασης 

Νικόλαος ΤΣΟΥΡΗΣ, Αλλόγλωσσοι μαθητές και 
μαθησιακές δυσκολίες 

 
 

 Αμφιθέατρο Δημήτρης Σαράτσης 
19.15-20.00 Κεντρική Ομιλία ΙV 

Λήδα ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Η απούσα παρουσία του πρόσφυγα και το αποτύπωμά της στην εκπαιδευτική (προ)οπτική 

Συντονισμός: Ευγενία ΒΑΣΙΛΑΚΗ 
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ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
 

 
Αμφιθέατρο Δημήτρης Σαράτσης Αίθουσα Μπίλη Βέμη Αίθουσα Μανώλης Γλέζος 

Θεματική συνεδρία 13 
Συντονισμός: Ρούλα ΤΣΟΚΑΛΙΔΟΥ 

Θεματική συνεδρία 14 
Συντονισμός: Αχιλλέας ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 

Θεματική συνεδρία 15 
Συντονισμός: Αντώνης ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ 

10.00-10.20 Εύη ΚΟΜΠΙΑΔΟΥ, Ρούλα ΤΣΟΚΑΛΙΔΟΥ, Η χρήση 
των κειμένων ταυτότητας στην υποδοχή και 
αποδοχή του Άλλου. Διδακτικές πρακτικές 

Μαρία ΔΡΟΛΙΑ, Ειρήνη ΣΗΦΑΚΗ, Μιχαήλ 
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ψηφιακές τεχνολογίες και 
εκπαίδευση προσφύγων για τη διδασκαλία Φυσικών 
Επιστημών 

Ελένη ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΑΚΗ, Δεκάξι ώρες με τα 
πόδια... Μνήμες προσφυγιάς, ζωές παιδιών 
σε επισφάλεια 

10.20-10.40 Μουράτ ΙΣΣΙ, Η εκπαίδευση της κουρδικής 
μητρικής γλώσσας στην Ελλάδα 

Ιωάννης ΜΑΚΡΟΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, Η διδασκαλία της 
Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές με προσφυγικό και 
μεταναστευτικό υπόβαθρο και η βελτίωση της 
διδασκαλίας με τη χρήση υπολογιστή και κινητού 
τηλεφώνου 

Σάββας ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ, 1914: Το προοίμιο 
του μεγάλου ξεριζωμού 

10.40-11.00 Γεωργία ΦΩΤΙΑΔΟΥ, Αλεξάνδρα ΠΡΕΝΤΖΑ, 
Σταματία ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρίνα 
ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ, Ετερότητα και πολυγλωσσία 
στην τάξη: Δεδομένα αναφορικά με τις 
πεποιθήσεις, στάσεις και πρακτικές των 
εκπαιδευτικών μετά την επιμόρφωση 

Anastasia GKAINTARTZI, Silvia MELO-PFEIFER, 
Linguistic landscapes for language awareness, social 
justice and plurilingual education: The LoCALL project 

Δέσποινα ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ, Παυλίνα 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Παιδαγωγικός λόγος για 
ένα δημοκρατικό σχολείο την περίοδο του 
μεσοπολέμου 

11.00-11.20 Ρούλα ΚΙΤΣΙΟΥ, Σοφία ΤΣΙΩΛΗ, Γιώργος 
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, Χρηματοδοτήσεις και λογοκρισία 
στην εκπαίδευση προσφύγων/ισσών: Μια κριτική 
αναστοχαστική προσέγγιση 

Νίκος ΡΟΥΜΠΗΣ, «Μικρασία, χαίρε», ο εγκάρδιος 
(από)χαιρετισμός του Ηλία Βενέζη στην πατρική του 
γη 

Πασχάλης ΔΗΜΟΥ, Παναγιώτης ΣΑΠΙΔΗΣ, Η 
εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων 
στη Νέα Ιωνία Βόλου και η εκπαίδευσή τους 

 
11.20-11.40 Διάλειμμα 

 
 Αμφιθέατρο Δημήτρης Σαράτσης 

11.45-12.30 Κεντρική Ομιλία V 
Σοφία ΑΥΓΗΤΙΔΟΥ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Η συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων στο σχολείο: Ζητήματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και διαμόρφωσης εκπαιδευτικών πολιτικών  
Συντονισμός: Νίκος ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ 

12.30-13.30 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
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ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ 
 

Κεντρική Ομιλία Ι 
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου (17.30 – 18.15) 

Αμφιθέατρο Δημήτρης Σαράτσης 

Ιστορικές όψεις της ετερότητας:  
Το παράδειγμα της Ελλάδας από τις αρχές του 20ού μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα 

Μιχάλης ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ 

Μετά από την αποσαφήνιση βασικών εννοιών: ταυτότητα, ετερότητα, ομοιότητα, διαφορά, 
ατομικότητα και υποκειμενικότητα, αυτονομία, αυτοπροσδιορισμός και αναγνώριση, ο εισηγητής 
επιχειρεί, μέσα από μακροαναλύσεις, να σκιαγραφήσει τις εκφάνσεις της ετερότητας και την 
αντιμετώπισή τους από την ελληνική κοινωνία και πολιτεία, σε διάφορες ιστορικές περιόδους. Αυτό 
επιχειρείται μέσα από τη μελέτη συγκεκριμένων ομάδων διαφορετικών από την κυρίαρχη ελληνική 
ομάδα ως προς συγκεκριμένα συνθετικά στοιχεία της ταυτότητάς τους και σε συνάρτηση με την 
εκπαίδευσή τους.  

 Η πρώτη ομάδα είναι οι «ξενόφωνοι ομογενείς» και οι «ξενόφωνοι άλλοι», μετά τους βαλκανικούς 
πολέμους και την επέκταση της ελληνικής επικράτειας. 

 Ακολουθούν οι «ελληνόφωνοι ομογενείς πρόσφυγες» και οι «ξενόφωνοι ομογενείς πρόσφυγες» 
μετά την Μικρασιατική Καταστροφή.  

 Οι παλιννοστούντες ή μεταναστεύοντες ομογενείς στις δεκαετίες 1970 και 1980 αποτελούν την 
τρίτη ομάδα των διαφορετικών, κυρίως ως προς τη γλώσσα.  

 Οι αλλοεθνείς μετανάστες συγκροτούν, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, την ομάδα που 
οδηγεί σε δημογραφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές στην Ελλάδα και που ουσιαστικά 
ενεργοποιεί και την μεταπολεμική ελληνική Παιδαγωγική.  

 Οι πρόσφυγες, ιδιαίτερα της τελευταίας δεκαετίας, θέτουν πολιτική, κοινωνία και επιστήμη 
μπροστά σε νέες προκλήσεις.  

Κύριο μέλημα του εισηγητή είναι να σκιαγραφήσει τη διαχείριση/αντιμετώπιση της ετερότητας από 
το φορέα της και, προπάντων, από την κυρίαρχη ομάδα και να αναδείξει τις κοινές κατηγορίες που 
αναδύονται μέσα από την ανάλυση των παραπάνω ομάδων και περιόδων.  

 

Σύντομο βιογραφικό του M. Δαμανάκη 
Ο Μιχάλης Δαμανάκης είναι Ομότιμος Καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης και ιδρυτής του «Εργαστηρίου Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών» (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ). 
Μετά την αποφοίτησή του από την Π.Α. Ηρακλείου (1968) σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας 
Παιδαγωγική, Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία και Ιστορία, αποκτώντας τους τίτλους Magister Artium (1975) 
και Διδακτορικό Φιλοσοφίας (1977). Μεταξύ 1979 και 1985 εργάστηκε στα Πανεπιστήμια Mainz και 
Essen Γερμανίας και από το 1985 μέχρι το 1994 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ενώ την άνοιξη του 1994 
μετακλήθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κατά την περίοδο 1996-1999 
ήταν Διευθυντής του Π.Ε.Κ. Ηρακλείου, ενώ από το 1999 μέχρι το 2004 ήταν Αντιπρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης είναι ιδρυτής και διευθυντής της σειράς «Διαπολιτισμική 
Παιδαγωγική», στις Εκδόσεις Gutenberg. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη 
Μετανάστευση, στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και στις Θεωρίες Αγωγής και Κοινωνικοποίησης, 
στη Δίγλωσση Εκπαίδευση και προπάντων στη Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση.  
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Κεντρική Ομιλία ΙΙ 
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου (19.30 – 20.45) 

Αμφιθέατρο Δημήτρης Σαράτσης 

Συμπεριληπτική θεωρία: Οι εκπαιδευτικοί και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν στις νέες, 
μεταβαλλόμενες συνθήκες 

Ελένη ΣΚΟΥΡΤΟΥ 

Κάθε προσφυγοποίηση ανθρώπων φέρνει ανακατατάξεις τόσο στις ζωές τους όσο και στις κοινωνίες 
στις οποίες προσφεύγουν. 

Είμαστε σε μια τέτοια κοινωνία όπου προσφεύγουν μαζικά άνθρωποι.  

Οι θεσμοί της κοινωνίας μας αναγκάζονται να ανταποκριθούν, να βρουν λύσεις σε επείγοντα και 
μακροχρόνια ζητήματα που προκύπτουν. Όμως, οι θεσμοί έχουν τον δικό τους χρόνο που διαστέλλεται 
πιο πολύ από τον διαθέσιμο χρόνο των ανθρώπων. Έτσι, η προσαρμογή των θεσμών παίρνει χρόνο 
από αυτόν που δεν έχουν οι άνθρωποι όταν βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη. 

Την καθυστερημένη ανταπόκριση των θεσμών εξισορροπούν οι άνθρωποι που τους κατοικούν και τους 
ζωντανεύουν. Στην περίπτωση του θεσμού της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί προηγούνται του 
σχολείου, ανταποκρίνονται πιο άμεσα (ακόμα και όταν έχουν τους φόβους τους) και με τις επιλογές 
και τις πρακτικές τους προσπαθούν να βρουν τρόπους να διδάξουν τα παιδιά με προσφυγικό 
υπόβαθρο.  

Στην Ελλάδα έχουμε συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση γλωσσικής 
πολυμορφίας, καθώς και σχετικά υλικά (βλ. π.χ. προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ & ΕΣΠΑ για την εκπαίδευση 
παιδιών από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, παιδιών από κοινότητες Ρομά, παιδιών με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο). Αυτό θα διευκόλυνε πολύ τα πράγματα, αν η ιστορία επαναλαμβανόταν 
και η κάθε νέα κατάσταση ήταν ίδια με την προηγούμενη. Προφανώς, πολλά υλικά που έχουν 
δημιουργηθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων, αλλά και εκτός αυτών, είναι πολύ χρήσιμα, οι 
εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τους μια βασική εργαλειοθήκη για να πορευτούν. Αυτό που χρήζει 
συνεχούς διερεύνησης είναι, κατά τη γνώμη μου, η χρησιμότητα των θεωρητικών εργαλείων. Ποια 
εργαλεία και πώς μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη γλωσσική/πολιτισμική πολυμορφία της σχολικής 
μας τάξης; Ποια εργαλεία εφαρμόζουμε, όταν σχεδιάζουμε και υλοποιούμε παρεμβάσεις; Ποια 
εργαλεία μπορούν να επεκταθούν, να αλληλοσυμπληρωθούν και ποια θα έπρεπε να αποσυρθούν; Πώς 
αποφεύγουμε τις διχοτομήσεις και πώς ενισχύουμε τη συμπερίληψη διαφορετικών εργαλείων και, εν 
τέλει, πώς, ό,τι επιλέγουμε, υποστηρίζει τη συνύπαρξη και αλληλοκατανόηση και όχι τη διαιώνιση 
ανθεκτικών στερεοτύπων; 

Σύντομο βιογραφικό της Ε. Σκούρτου 
Η Ελένη Σκούρτου είναι Ομότιμη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη δημιουργία νοήματος, τις 
σχέσεις διγλωσσίας και μάθησης, τη διδασκαλία μέσω μίας δεύτερης γλώσσας, τον γραμματισμό, τους 
πολυγραμματισμούς. Ως προς τη διγλωσσία/δεύτερη γλώσσα και τη δημιουργία νοήματος, η Ελένη 
Σκούρτου εστιάζει στην έρευνα και στην εκπαιδευτική παρέμβαση σε παιδιά με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο, σε παιδιά Ρομά και σε παιδιά και ενήλικες πρόσφυγες, στη δημιουργία νοήματος σε 
πολυγλωσσικά περιβάλλοντα. Ως προς τον γραμματισμό και τη δημιουργία νοήματος, η Ελένη 
Σκούρτου εστιάζει στις εμπειρίες γραμματισμού με διαφορετικά κειμενικά είδη και στις πολλαπλές 
(επανα)νοηματοδοτήσεις πολιτισμικά εμβληματικών κειμένων.  
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Κεντρική Ομιλία ΙΙΙ 
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου (15.30 – 16.15) 

Αμφιθέατρο Δημήτρης Σαράτσης 

Ιχνηλατώντας τη διείσδυση του ρατσισμού σε ένα σώμα αντιρατσιστικών κειμένων για 
προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς 

Αργύρης ΑΡΧΑΚΗΣ 

Οι προσφυγικές και μεταναστευτικές μετακινήσεις προς τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο οδήγησαν σε 
ποικίλες στάσεις που κυμαίνονται από αλληλέγγυες έως ξενοφοβικές και ρατσιστικές προς τους/τις 
μετανάστες/τριες και τους/τις πρόσφυγες/ισσες. Στο πλαίσιο αυτό, επιδίωξή μας είναι να 
αποκαλύψουμε ότι οι ρατσιστικές αντιλήψεις πολύ συχνά πλέον, αναδύονται και στον (φαινομενικά) 
αντιρατσιστικό λόγο, ο οποίος, καταλήγει να απηχεί ανισότητες, να τις συγκαλύπτει και να τις 
αναπαράγει. Στόχος της ανακοίνωσής μας είναι να παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο 
διαμορφώσαμε ένα σώμα ελληνικών αντιρατσιστικών κειμένων προκειμένου να διερευνήσουμε αν και 
σε ποιο βαθμό εμφιλοχωρούν σε αυτό ρατσιστικές απόψεις και αντιλήψεις. Καταλήξαμε στην 
καταχώρηση 830 κειμένων ή κειμενικών αποσπασμάτων που προέρχονται από 41 διαφορετικές πηγές 
και αριθμούν περίπου 500 χιλιάδες λέξεις. Αξιοποιώντας εργαλεία από τον χώρο της Κριτικής 
Ανάλυσης Λόγου, διαπιστώσαμε ότι οι ρατσιστικές θέσεις παρεισφρέουν στα αντιρατσιστικά κείμενα 
μέσω δύο βασικών οδών, της διάκρισης [discrimination] και της αφομοίωσης [assimilation], 
διαμορφώνοντας το φαινόμενο του ρευστού ρατσισμού (Weaver, 2016). 

Weaver, S. (2016). The rhetoric of racist humour: US, UK and global race joking. Routledge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σύντομο βιογραφικό του Α. Αρχάκη 
Ο Αργύρης Αρχάκης είναι Καθηγητής Ανάλυσης Λόγου και Κοινωνιογλωσσολογίας στο Τμήμα 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου διδάσκει από το 1997. Τα πρόσφατα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα εντοπίζονται κυρίως σε ζητήματα σχέσης λόγου και μετανάστευσης, κριτικού 
γραμματισμού, αφηγηματικών κατασκευών ταυτοτήτων, πολιτικού λόγου. Άρθρα και βιβλία του έχουν 
δημοσιευτεί από έγκριτους διεθνείς και εγχώριους οίκους. Πρόσφατα εκδόθηκε το βιβλίο του Από τον 
εθνικό στον μετα-εθνικό λόγο: Μεταναστευτικές ταυτότητες και κριτική εκπαίδευση 
(Πατάκης 2020). Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού έργου TRACE 
«Ανιχνεύοντας τον ρατσισμό στον αντιρατσιστικό λόγο: Μια κριτική προσέγγιση στον 
ευρωπαϊκό δημόσιο λόγο για τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση» (TRACE/HFRI-
FM17-42, ΕΛΙΔΕΚ 2019-2022). H προσωπική του ιστοσελίδα είναι 
http://philology.upatras.gr/teachers/archakis-argiris/  

Ιστοσελίδα  
Α. Αρχάκη 
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Κεντρική Ομιλία ΙV 
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου (19.15 – 20.00) 

Αμφιθέατρο Δημήτρης Σαράτσης 

Η απούσα παρουσία του πρόσφυγα και το αποτύπωμά της στην εκπαιδευτική (προ)οπτική 
Λήδα ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

Όλοι γνωρίζουν, λίγο ως πολύ, την αυξανόμενη παρουσία προσφύγων, αν όχι έτσι όπως εξελίσσεται 
σε παγκόσμιο επίπεδο, τουλάχιστον όπως αναπαρίσταται στην (υπερ)τοπική σφαίρα τους. 
Προσφυγική κρίση, το προσφυγικό (ζήτημα), προσφυγικές ροές, εκφράσεις πολυσυναντούμενες στον 
δημόσιο λόγο. Το ανθρώπινο στοιχείο μοιάζει να απουσιάζει από περιγραφές όπως οι παραπάνω. Ποια 
είναι η πραγματική υπόσταση αυτής της παρουσίας; Μήπως το ρίζωμά της συντίθεται από μια 
υπόκωφα ισχυρή απουσία, αυτή του πρόσφυγα ως προσώπου, ως σώματος, ως de facto δικαιώματος 
ύπαρξης, ατομικής, κοινωνικής, πολιτικής; Όταν απουσιάζουν οι προθέσεις κοινωνικής συνύπαρξης με 
τους λεγόμενους «ευάλωτους» όπως πρόσφυγες και μετανάστες και οι θεσμοί εμποτίζονται όλο και 
πιο βαθιά με τα προτάγματα του φιλελευθερισμού, όταν ευνοείται η σταδιακή εδραίωση της 
προσέγγισής τους ως «ανθρώπινων αποβλήτων» που απομακρύνονται σε ετεροτοπίες-χωματερές, 
πώς θα μπορούσε η εκπαίδευση να αντανακλά μια ριζικά διαφορετική αντίληψη; Μπορεί, ωστόσο, να 
αναδυθεί κάποιου είδους ελπίδα από μια άλλης υφής εκπαιδευτική διεργασία; Αυτός είναι σε αδρές 
γραμμές ο προβληματισμός που επιχειρείται να διατυπωθεί σε αυτή την ομιλία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύντομο βιογραφικό της Λ. Στεργίου 
Η Λήδα Στεργίου σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στην Αθήνα και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της 
σπουδές στο Παρίσι, στο πεδίο της Διδακτικής Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Σήμερα 
είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διαπολιτισμικής Αγωγής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθύνει το «Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και 
Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής» του ίδιου Τμήματος. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται 
στις παιδαγωγικές και κοινωνικές προϋποθέσεις της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, στη διδακτική της 
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και στην εκπαίδευση παιδιών προσφυγικής προέλευσης. Έχει 
συνεργαστεί για τη δημιουργία εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού σχετικών με την εκπαίδευση 
προσφύγων και συμμετέχει σε αντίστοιχα επιμορφωτικά προγράμματα και δράσεις. Σε συνεργασία με 
τον Γιώργο Σιμόπουλο εξέδωσαν το 2019 το βιβλίο με τίτλο «Μετά το κοντέινερ. Διαπολιτισμική ματιά 
στην εκπαίδευση προσφύγων» (Gutenberg).  
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Κεντρική Ομιλία V 
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου (11.45 – 12.30) 

Αμφιθέατρο Δημήτρης Σαράτσης 

Η συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων στο σχολείο:  
Ζητήματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και διαμόρφωσης εκπαιδευτικών πολιτικών 

Σοφία ΑΥΓΗΤΙΔΟΥ 

Η συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση δεν αποτελεί απλώς ένα δικαίωμα των 
παιδιών σύμφωνα με τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού που έχει υπογράψει η χώρα μας αλλά 
και απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή και την ευημερία της πολιτείας. Η υποστήριξη 
των παιδιών προσφύγων στο σχολείο προϋποθέτει την υποστήριξη των εκπαιδευτικών μέσω 
κατάλληλης επιμόρφωσης. Στο πρώτο μέρος της ομιλίας μου αντλώ από μια αναστοχαστική και 
διερευνητική προσέγγιση της εμπειρίας μου ως επιμορφώτριας εκπαιδευτικών για να εντοπίσω τους 
πιθανούς αλλά απαραίτητους μετασχηματισμούς της εκπαιδευτικής σκέψης και πρακτικής με σκοπό 
τη διευκόλυνση της συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης των παιδιών προσφύγων στο σχολείο. 
Η εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων επηρεάζεται όμως και από μια σειρά δομικών παραγόντων 
συμπεριλαμβανόμενης της συστημικής υποστήριξης της εκπαίδευσής τους με πόρους και νομοθετικές 
ρυθμίσεις αλλά και τη διαμόρφωση ευρύτερων πολιτικών που επηρεάζουν τη ζωή των παιδιών και των 
οικογενειών τους. Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας μου χρησιμοποιώ λοιπόν ενδεικτικά παραδείγματα 
διαφορετικών πολιτικών με θετικές ή αρνητικές συνέπειες για τη συμπερίληψη των παιδιών 
προσφύγων στην εκπαίδευση. Τέλος, παρουσιάζονται προτάσεις για τον επόμενο σχεδιασμό της 
εκπαιδευτικής πολιτικής με βάση τις προσεγγίσεις της συμμετοχικής έρευνας-δράσης και του 
δημοκρατικού σχολείου.  

 

 

 

Σύντομο Βιογραφικό της Σ. Αυγητίδου 
Η Σοφία Αυγητίδου (D.Phil. Sussex) είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ. 
με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική – Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών». Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με 
τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών σε διαφορετικά εκπαιδευτικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα και τις 
στρατηγικές ενίσχυσης ενός κλίματος αποδοχής στο σχολείο, την αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών και την εκπαιδευτική έρευνα-δράση. Έχει μεγάλη επιμορφωτική εμπειρία με πιο 
πρόσφατες την συμμετοχή της στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων 
Μαθητών» και στο πρόγραμμα «Teach4Integration» που αφορά στην υποστήριξη της εκπαίδευσης των 
παιδιών προσφύγων. Οι δημοσιεύσεις της εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στην υποστήριξη μιας 
συνεργατικής και συμμετοχικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών ως ερευνητών και 
αναστοχαζόμενων επαγγελματιών. Αυτή την περίοδο είναι επιστημονικά υπεύθυνη του 
προγράμματος VOICE (http://voice.web.auth.gr/el). Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του 
Ελληνικού Παρατηρητηρίου για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Ε.ΠΑΔΙ.Π.Ε). 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο https://www.edlit.auth.gr/avgitidou/  

Ιστοσελίδα  
Σ. Αυγητίδου 
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ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ 

Θεματικό Συμπόσιο 1 
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου (11.30 – 13.10) 

Αμφιθέατρο Δημήτρης Σαράτσης 

Όψεις της γλωσσικής εκπαίδευσης ατόμων με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο 
Συντονισμός συζήτησης: Αχιλλέας ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 

Οπτικές μελλοντικών εκπαιδευτικών για τη γλωσσική διαχείριση  
των πολύγλωσσων μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

Ελένη ΜΟΤΣΙΟΥ 

Επίσημα μονόγλωσσο αλλά πραγματικά πολυγλωσσικό στη σύστασή του, το ελληνικό σχολείο είναι 
μια από τις κοινότητες στις οποίες οι μαθητές/τριες από ποικίλα μεταναστευτικά πλαίσια εκτίθενται 
κυρίως στην ελληνική γλώσσα, η οποία αποτελεί πολλές φορές τη δεύτερη, τρίτη κ.ά. γλώσσα τους. 
Στο εσωτερικό της κοινότητας αυτής, το ιδεολογικό υπόβαθρο και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών 
αλλά και των οικογενειών των πολύγλωσσων παιδιών καθορίζουν τόσο το μέλλον της πολύγλωσσης 
ανάπτυξής τους όσο και τη σχολική τους μάθηση και επιτυχία (Gkaintartzi et al., 2014∙ Γρίβα & 
Στάμου, 2014∙ Lanza, 2007∙ Moin et al., 2013∙ Σκούρτου, 2011∙ Τσοκαλίδου, 2005 κ.ά.). Στην παρούσα 
έρευνα, τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/τριες παιδαγωγικού τμήματος διατυπώνουν γραπτά τις οπτικές 
τους από τη θέση των μελλοντικών εκπαιδευτικών απαντώντας σε ερωτήματα που τους τίθενται για: 
(α) τον ρόλο τους και (β) το ρόλο της οικογένειας στην ανάπτυξη και διατήρηση του 
πολυγλωσσικού προφίλ των μαθητών/τριων, αλλά και στη γενικότερη σχολική πορεία των παιδιών. 
Τα δεδομένα, που προέκυψαν από τα παραχθέντα κείμενα, αναλύθηκαν θεματικά ανά άξονα/
ερώτημα, με στόχο τη δημιουργία κατηγοριών, μετά από την κωδικοποίηση των απαντήσεων. 
Καταγράφονται και αναλύονται οι θεωρητικές/αναστοχαστικές τοποθετήσεις των μελλοντικών 
εκπαιδευτικών μετά το πέρας της βασικής τους εκπαίδευσης και λίγο πριν μεταβούν στην 
εκπαιδευτική πράξη, έτσι ώστε να καταγραφούν οι Λόγοι [discourses] για τη διαχείριση των 
πολύγλωσσων μαθητών/τριών που εντοπίζονται στις στάσεις που εκφράζουν. Διερευνάται επίσης ο 
βαθμός στον οποίο συνομιλεί η θεωρητική κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών με τους 
πρακτικούς στόχους που θέτουν, αλλά και η σύνδεση/συνέπεια μεταξύ των κατευθύνσεων που θα 
ακολουθούσαν οι ίδιοι/ες και παράλληλα θα προσανατόλιζαν τους γονείς. Κρίσιμο σημείο στη 
συζήτηση των αποτελεσμάτων αποτελεί ο εντοπισμός των αξόνων που χρήζουν περαιτέρω 
διαπραγμάτευσης με τους/τις μελλοντικούς/ες εκπαιδευτικούς εντός του ακαδημαϊκού χώρου. 

Gkaintartzi, A., Chatzidaki A., & Tsokalidou, R. (2014). Albanian parents and the Greek educational context: Who 
is willing to fight for the home language? International Journal of Multilingual Research, 8(4), 291–308. 
https://10.1080/19313152.2014.953004  

Γρίβα, E. & Στάμου, A. (2014). Eρευνώντας τη διγλωσσία στο σχολικό περιβάλλον. Κυριακίδης. 
Lanza, E. (2007). Multilingualism and the family. Στο P. Auer & Li Wei (Επιμ.), Handbook of multilingualism and 

multilingual communication (σελ. 45–67). Mouton de Gruyter. 
Σκούρτου, Ε. (2011). Η διγλωσσία στο σχολείο. Gutenberg. 
Tsokalidou, R. (2005). Raising bilingual awareness in Greek primary schools. International Journal of Bilingual 

Education and Bilingualism, 8(1), 1–14. https://doi.org/10.1080/jBEB.v8.i1.pg48  
Moin, V., Scwartz, L., & Leikin, M. (2013). Immigrant parents’ lay theories of children's preschool bilingual 

development and family language ideologies. International Multilingual Research Journal, 7(2), 99–118. 
https://doi.org/10.1080/19313152.2011.651397  

https://10.0.4.56/19313152.2014.953004
https://doi.org/10.1080/jBEB.v8.i1.pg48
https://doi.org/10.1080/19313152.2011.651397
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«Ασφαλή» περιβάλλοντα και γλωσσική εκμάθηση για γυναίκες με μεταναστευτικό υπόβαθρο 
Ευανθία ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ & Ευαγγελία ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ 

Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται μελέτη περίπτωσης που εξέτασε τις δυναμικές 
επικοινωνίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια διαδικτυακών μαθημάτων ελληνικών για ενήλικες 
με μεταναστευτικό υπόβαθρο, σε ένα μη-τυπικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν τον 
Δεκέμβριο του 2021 μέσω παρατήρησης μαθημάτων και ημιδομημένων συνεντεύξεων με τις 
συμμετέχουσες μαθήτριες και την εκπαιδευτικό τους. Η παρουσίαση εστιάζει κυρίως στις πολιτισμικές 
ταυτότητες των μαθητριών και στο πώς αυτές σχετίζονται με την επικοινωνία κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος. Επίσης, εστιάζει στην πιθανή σχέση αυτής της επικοινωνίας με τη βελτίωση της γλωσσικής 
εκμάθησης. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι μαθήτριες μοιράζονταν αρκετές πτυχές της πολιτισμικής 
τους ταυτότητας, οι οποίες πήγαζαν από τους ρόλους που είχαν ως γυναίκες. Αυτό το αίσθημα 
συλλογικότητας και αλληλοκατανόησης είχε ως αποτέλεσμα την ύπαρξη πλούσιας επικοινωνίας 
ανάμεσά τους και το να είναι σε θέση να ξεπερνούν προκλήσεις που προέκυπταν κατά τη διάρκεια της 
διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Έτσι, η γλωσσική εκμάθηση προωθούνταν και οι μαθήτριες ένιωθαν 
ενθαρρυμένες και κινητοποιημένες για να συμμετέχουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι χρησιμοποιώντας την 
ελληνική γλώσσα στις καθημερινές τους συναναστροφές. Σε εκπαιδευτικό επίπεδο προκύπτει ότι η 
πολιτισμική ετερότητα των μαθητών και μαθητριών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους/τις 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι και πρέπει να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για να επιτυγχάνουν τον 
σχεδιασμό τόσο των διαδικτυακών, όσο και των διά ζώσης μαθημάτων. Τέλος, είναι χρήσιμο να 
γνωρίζουν ότι στα πλαίσια μιας διαπολιτισμικής τάξης οι γλωσσικές παρανοήσεις μπορούν να 
αποτελούν ευκαιρίες για μάθηση και πώς να τις αξιοποιούν για να αναβαθμίσουν τα προσφερόμενα 
μαθήματα. 

Διδακτικές πρακτικές στη γλωσσική εκπαίδευση προσφύγων: Οπτικές πεπειραμένων εκπαιδευτικών 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Παναγιώτα ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ 

Η παρουσίαση αυτή μελετά τις οπτικές έμπειρων φιλολόγων, οι οποίοι διδάσκουν την ελληνική 
γλώσσα σε μαθητές και μαθήτριες με προσφυγικό και/ή μεταναστευτικό υπόβαθρο στις συμβατικές 
τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο αφηγηματικός σχεδιασμός χρησιμοποιήθηκε, σε 
συνδυασμό με το θεωρητικό πλαίσιο των Stelma και Kostoulas (2021), προκειμένου να αναδειχθούν 
οι προκλήσεις, όπως τις βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη διδακτική 
τους πράξη, οι συγκεκριμένες πρακτικές τους, καθώς επίσης και οι προσδοκίες τους για το μέλλον. Τα 
ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι διδακτικές πρακτικές τείνουν να είναι περισσότερο παραδοσιακές, κάτι 
το οποίο μπορεί να αποδοθεί στην κανονιστική πίεση που ασκείται στους εκπαιδευτικούς από το 
αναλυτικό πρόγραμμα, το εξετασιοκεντρικό ήθος της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
προσδοκίες που σχετίζονται με τον ρόλο τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι κάποια παραδείγματα πιο 
στοχευμένων και δημιουργικών δραστηριοτήτων έλαβαν χώρα από τους εκπαιδευτικούς έξω από το 
πλαίσιο της συμβατικής τάξης (π.χ. κατά τη διάρκεια κενών τους ή μετά το πέρας των μαθημάτων). 
Συνολικά, τα ευρήματα μπορεί να αξιοποιηθούν για βελτίωση των μελλοντικών εκπαιδευτικών 
πρακτικών, καθώς φανερώνουν ότι οι κανονιστικές και αυτοματοποιημένες δραστηριότητες οδηγούν 
σε μεταδοτική διδασκαλία και μάθηση, ενώ από την άλλη πλευρά οι στοχευμένες σε 
μετασχηματιστική.  

Stelma, J. & Kostoulas, A. (2021). The intentional dynamics of TESOL. De Gruyter. 
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Οι διαδρομές των Αφγανών εφήβων προσφύγων/-ισσών στην τυπική γλωσσική εκπαίδευση 
Σοφία ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ & Σοφία ΤΣΙΩΛΗ  

Λίγα είναι γνωστά για τις προηγούμενες εμπειρίες των Αφγανών εφήβων προσφύγων/-ισσών στην 
τυπική γλωσσική εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, η συζήτηση για τη μη αξιοποίηση αυτoύ του 
εκπαιδευτικού και γλωσσικού κεφαλαίου γίνεται όλο και πιο έντονη (Androulakis et al., 2020). Αυτό το 
κενό εμποδίζει την αποτελεσματική κάλυψη των μαθησιακών τους αναγκών, με αποτέλεσμα ακόμη 
και την εγκατάλειψη του σχολείου. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην ανάδειξη και ανάκτηση των 
φωνών (Seehawer, 2018) έξι Αφγανών εφήβων προσφύγων/-ισσας στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, 
υιοθετώντας μια ποιοτική αφηγηματική έρευνα (Riessman, 2008∙ Τσιώλης, 2014) επιδιώκουμε να 
κατασκευάσουμε μια πολυμεσική αφήγηση των βιωμένων εμπειριών τους στην τυπική γλωσσική 
εκπαίδευση στη χώρα καταγωγής τους και/ή σε ενδιάμεσες χώρες-σταθμούς, αλλά και τις τωρινές τους 
εμπειρίες στην Ελλάδα, καθώς και τις απόψεις τους για τις πιθανές συνδέσεις μεταξύ τους. Τα 
δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ατομικών βιογραφικών αφηγηματικών συνεντεύξεων και φωτογραφιών, 
ενώ αναλύθηκαν μέσω βιογραφικής αφηγηματικής και οπτικής ανάλυσης αντίστοιχα (Riessman, 2008∙ 
Τσιώλης, 2014). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι έφηβοι βλέπουν τις εμπειρίες τους ως 
αποσυνδεδεμένες. Η διακεκομμένη εκπαίδευση και η παιδική εργασία επιδρούν πάνω στις 
προηγούμενες εμπειρίες τους στην τυπική γλωσσική εκπαίδευση στο Αφγανιστάν και στο Ιράν, ενώ οι 
σχετικές τους εμπειρίες στο παρελθόν περιλαμβάνουν κυρίως μαθήματα σε μη-δυτικές γλώσσες και 
εμπεριέχουν βασικές δεξιότητες γραμματισμού. Τα γλωσσικά «εμπόδια» είναι κατά βάση παρόντα 
στην Ελλάδα, ενώ το γλωσσικό τους κεφάλαιο είναι κυρίως αόρατο. Η παρούσα έρευνα μπορεί να 
ανοίξει τη συζήτηση σχετικά με τις εμπειρίες των Αφγανών εφήβων προσφύγων/-ισσών, και πώς αυτές 
μπορούν να αξιοποιηθούν υπό το πρίσμα πιο συμπεριληπτικών γλωσσικών εκπαιδευτικών πολιτικών.  

Androulakis, G. S., Gkaintartzi, A., Kitsiou, R., Liveranou, Z., & Markou, E. (2020). Interviewing as understanding: 
Principles and modalities for transforming a qualitative research instrument into a stage of the integration 
process for immigrants. Στο E. Skourtou, V. Kourtis-Kazoullis, T. Aravossitas, & P. P. Trifonas (Επιμ.), Language 
diversity in Greece (σελ. 39–48). Springer. 

Riessman, C. K. (2008). Narrative methods for the human sciences. SAGE.  
Seehawer, M. K. (2018). Decolonising research in a Sub-Saharan African context: Exploring Ubuntu as a foundation 

for research methodology, ethics, and agenda. International Journal of Social Research Methodology, 21(4), 
453–466. https://doi.org/ 10.1080/13645579.2018.1432404  
Τσιώλης, Γ. (2014). Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα. Κριτική. 
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Θεματικό Συμπόσιο 2 
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου (16.20 – 18.40)  

Αμφιθέατρο Δημήτρης Σαράτσης 

Μια διαφορετική αναγκαστική μετακίνηση: Η έξοδος από τη νεωτερικότητα 
Συντονισμός Συζήτησης: Γεώργιος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Για μια παιδαγωγική του μυστηρίου στο αδιέξοδο του αναπτυξιακού μοντερνισμού 
Αντώνης ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ 

Από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης, με την αναγκαστική μετακίνηση των πληθυσμών των 
χωριών προς τις πόλεις, την αστυφιλία, αλλά και τη μετανάστευση στις χώρες του εξωτερικού, η 
ιστορία των Ελλήνων σημαδεύεται από αλλεπάλληλες Εξόδους των ανθρώπων από τη γη τους. Η 
πριμοδότηση του αστισμού, σε συνδυασμό με τον αντι-νατιβισμό, πέρασαν την εμπειρία αυτή και στην 
εκπαίδευση με τη μορφή μιας θριαμβεύουσας ιδεολογίας, που χαρακτηριζόταν από την κυριαρχία του 
φωτός του ορθολογισμού και των αστικών τεχνών πάνω στη δεισιδαιμονία και το μυστικισμό της 
παράδοσης και των χωρικών. Η Ελλάδα, κρεμασμένη πάνω στο τρένο της Ευρώπης, όπως περίπου οι 
μετανάστες σήμερα που κρεμιούνται από τα βαγόνια του ευρωπαϊκού ονείρου, ακολούθησε την 
προοπτική αυτή, προσβλέποντας στον παράδεισο του αναπτυξιακού μοντερνισμού και 
υποθηκεύοντας τη γη της, μέχρις ότου αυτή έγινε «θεσμοί» και ο λαός της «οποιοσδήποτε πληροί τις 
προϋποθέσεις της παραγωγικότητας», κατά την κυρίαρχη σήμερα ρητορική. Σε μια Παιδεία όμως που 
αναζητεί εναγωνίως έρμα στον δυνητικό αυτό κόσμο της διαρκούς διακινδύνευσης ίσως χρειάζεται να 
βρει το χώρο της μια παιδαγωγική του μυστηρίου και μια παιδαγωγική της αντι-καταναλωτικής, 
οικολογικής ασκητικότητας, οι οποίες θα στοχαστούν βαθιά την ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης του 
μοντερνιστικού ιλίγγου, ώστε να υπάρξει κάποτε η δυνατότητα ενός τόπου στο άκρο της Εξόδου. 

Προκλήσεις εκ των έσω στο παράδειγμα του Μοντερνισμού: Το παράδειγμα της Νανοτεχνολογίας 
Βασίλης ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ 

Η τεράστια τεχνολογική επιτυχία του προγράμματος της μικροηλεκτρονικής αποτέλεσε το έναυσμα για 
την πρόσφατη επέκτασή του και σε άλλες περιοχές της τεχνολογίας όπως αυτές που συνδέονται με 
την υγεία, την ενέργεια και το περιβάλλον και αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα για την ανάπτυξη της 
νανοτεχνολογίας. Η επέκταση αυτή υποστηρίχθηκε από όλα τα κράτη με υψηλή οικονομική ανάπτυξη 
(και όχι μόνο) γιατί φάνηκε ότι έχει τις προοπτικές να μειώσει το ενεργειακό αποτύπωμα του επιπέδου 
ζωής των Δυτικών κοινωνιών και άρα να δώσει ελπίδες για ένα κοινό υψηλό επίπεδο ζωής σε όλο τον 
κόσμο. Σε αυτή την εργασία θα υποστηρίξουμε ότι η ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας παρότι εκκινεί 
από το όραμα του μοντερνισμού, θέτει προκλήσεις που η αντιμετώπισή τους απαιτεί την αναζήτηση 
ενός επόμενου βήματος. Οι προκλήσεις αυτές είναι: (α) η διεπιστημονικότητα που τη συνθέτει 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής υπευθυνότητας της σχετικής έρευνας, (β) η χρήση νέων 
εννοιών όπως η ιεραρχικότητα των νανοϋλικών και νανοεπιφανειών που στο υπέδαφος κατανόησης 
τους η επιστημονική έρευνα συναντά προνεωτερικές παραδόσεις και (γ) η αυξημένη μεταβλητότητα 
του νανόκοσμου που προσομοιάζει αρκετά αυτήν του βιολογικού κόσμου και απαιτεί νέες ισορροπίες 
διαχείρισης του δίπολου ελεύθερης διερεύνησης και εκτίμησης των κινδύνων που αυτή έχει για την 
κοινωνία και τη δημόσια υγεία. Ο διδακτικός μετασχηματισμός που θα επέτρεπε τη διάχυση της 
προβληματικής αυτής στην υποχρεωτική εκπαίδευση θα συνιστούσε μια εκπαιδευτική συνεισφορά 
στην προετοιμασία των νεότερων γενεών για τις προκλήσεις της εποχής τους. 
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Από την καταναλωτική νεωτερικότητα στην οικειότητα της οικολογίας:  
Μια θεραπευτική προοπτική στην Έξοδο από τη Νεωτερικότητα 

Κωνσταντίνος ΖΑΧΟΣ 

Η ιδεολογία της δυνατότητας χειραγώγησης της φύσης και ο καταναλωτισμός ως πρότυπο ζωής και 
ανάπτυξης είναι χαρακτηριστικά που καθορίζουν τον δυτικό τρόπο ζωής. Είναι πλέον σαφές ότι αυτό 
το πρόταγμα οδήγησε σε οδυνηρές ανισορροπίες που παρουσιάστηκαν στη βιόσφαιρα με την 
υπερθέρμανση και τη μόλυνση του περιβάλλοντος, αλλά και στο επίπεδο των κοινωνικών σχέσεων και 
της οικονομίας. Η μετανάστευση, ανάμεσα σε άλλα αίτια, οφείλεται στις μεταβολές στη βιόσφαιρα, 
την υπερεκμετάλλευση ή την καταστροφή των πόρων και στο κυνήγι του δυτικού προτύπου 
ευημερίας. Υποστηρίζουμε ότι η εκπαίδευση των μεταναστών στις χώρες υποδοχής αλλά και των 
πολιτών των τελευταίων έχει ανάγκη την αναζήτηση μιας νέας ισορροπίας και μιας νέας φιλοσοφίας 
που θα αφορά τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Ο Αγ. Μάξιμος ο ομολογητής, ένας μοναχός 
και φιλόσοφος υψηλού επιπέδου του 7ου αιώνα στο Βυζάντιο, με την αντίληψη του περί φύσεως, 
ανθρωπότητας και Θεού, θεωρούμε πως μπορεί να συμβάλει γόνιμα στους παραπάνω 
προβληματισμούς. Υποστηρίζει πως αυτό που αποκαλούμε «φύση» μπορεί να αναγνωσθεί και να 
βιωθεί σε διάφορα επίπεδα, ανάλογα με την πνευματική ωριμότητα του ανθρώπου. Κατ’ αυτόν, το 
κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι η κίνηση προς κάποιο είδος ολοκλήρωσης που δεν πέτυχε 
ακόμη. Το είδος της κινητικότητας και της δράσης εξαρτάται από το επίπεδο στο οποίο τίθεται το 
επιδιωκόμενο τέλος της επιθυμίας, που είναι και το ζητούμενο αγαθό. Και είναι γνωστό ότι το είδος 
της κίνησης έχει συνέπειες ενεργειακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές. Αυτή η προσέγγιση δεν 
αποκλείει την επιστημονική προσέγγιση αλλά προτείνει και άλλα επίπεδα πρόσληψης του κόσμου 
όπου αναδεικνύονται τα βαθύτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου προσώπου. Ο Αγ. Μάξιμος 
προτείνει ότι υπάρχει ένας τρόπος σύνδεσης των λόγων της φύσης με τη λογικότητα του ανθρώπου 
και την άριστη ενεργοποίησή του όπου ο άνθρωπος δεν νιώθει ξένος σ’ αυτό τον κόσμο. 

Από την πρόοδο της νεωτερικότητας σε έναν υλικό ασκητισμό:  
Αφηγήσεις ανθρώπων προς και μακριά από τη νεωτερικότητα 

Ελένη ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΑΚΗ & Αντώνης ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  

Η παρούσα έρευνα στηρίζεται σε μαρτυρίες που συλλέχθηκαν με τη μεθοδολογία της Προφορικής 
Ιστορίας και ακολουθεί τη γραμμή ζωής 15 πληροφορητών άνω των 60 χρονών, που ξεκίνησαν σε 
αγροτικό ή κτηνοτροφικό περιβάλλον και αργότερα ενσωματώθηκαν σε αστικές περιοχές. Ζώντας το 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους από τη δεκαετία του ’50 και μετά υπό την πίεση των πρωτοφανών 
αλλαγών που επέφερε ο καπιταλισμός και η σαρωτική τεχνολογική εξέλιξη, βίωσαν την εγκαθίδρυση 
και εμβάθυνση του καταναλωτικού μοντέλου ζωής και την εντατικοποίηση της παραγωγής ως 
μονόδρομο. Καταγράφουμε την «πορεία» των πληροφορητών μας αναφορικά με την κατανόηση της 
Φύσης, τη μαρτυρία τους από το ταξίδι της «μετάλλαξής» της, τη δική τους πορεία στην εποχή της 
νεωτερικότητας. Αν και η αρχική μετάβαση βιώθηκε περισσότερο ως θαύμα και λιγότερο ως απειλή 
σταδιακά εγκαθίστανται αμφιβολίες για την κατεύθυνση της προόδου στο σήμερα. Πώς στέκονται τα 
υποκείμενα που έκαναν το ταξίδι έως εδώ απέναντι στην προοπτική ή ανάγκη στροφής προς μιας 
μορφής υλικό ασκητισμό; Πώς θα μπορούσε αυτή η –περισσότερο ή λιγότερο– αναγκαστική στροφή, 
να αφορά την εκπαίδευση;  
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Αναγκαστικές μεταναστεύσεις αντικειμένων 
Βασίλης ΚΟΛΛΙΑΣ 

Στο σημερινό κόσμο τα αντικείμενα που μας περιβάλλουν έχουν εξαιρετικά σύνθετες ιστορίες. Η 
βελτιστοποίηση της κατασκευής και της λειτουργικότητάς τους επιβάλλουν τη σύνδεση και την κίνηση 
μεταξύ διαφορετικών τόπων: τόπων παραγωγής πρώτων υλών, τόπων σύνθεσης νέων υλικών, τόπων 
παραγωγής των επιμέρους γνώσεων, τόπων βιομηχανικής παραγωγής, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (που 
εκπαιδεύουν εργάτες, επιστήμονες, τεχνολόγους αλλά και νομικούς και οικονομολόγους), και τέλος 
νομικών θεσμών, γραμμών μεταφοράς και διάθεσης. Τα αντικείμενα έχουν «κοινωνική ζωή» και 
«καριέρες» (Appadurai, 1988∙ Kopytoff, 1988). Η διάδοσή τους στα άκρα της Γης συνοδεύεται από τη 
μετανάστευσή τους από τους τόπους όπου τα «γνωρίζουν σε βάθος» (τα ερευνητικά και τεχνολογικά 
κέντρα όπου σχεδιάζονται και όπου υπάρχει η σχετική γνώση) σε τόπους όπου λειτουργούν απλώς ως 
«καταναλωτικά αγαθά» χωρίς γνώση και σεβασμό για τα βαθύτερα χαρακτηριστικά και τις 
δυνατότητές τους. Μπορεί η εκπαίδευση να στηρίξει την υποδοχή αυτών των «μεταναστών» χωρίς 
αλλαγή στα γεωγραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των δικτύων που τα στηρίζουν; Είναι βιώσιμη 
μια εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες που θεωρεί αρκετή τη γνώση της «βασικής επιστήμης»; 

Appadurai, A. (Επιμ.). (1988). The social life of things: Commodities in social perspective. Cambridge University 
Press. 

Kopytoff, I. (1988). The cultural biography of things: commoditization as process. Στο Α. Αppadurai (Επιμ.), The 
social life of things: Commodities in cultural perspective (σελ. 64–91). Cambridge University Press. 
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Θεματικό Συμπόσιο 3 
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου (16.20 – 17.40) 

Αίθουσα ΣΑΚΕ 

Πολιτικές συμπερίληψης που απευθύνονται σε παιδιά προσφυγών 
Συντονισμός συζήτησης: Γιώργος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 

Το πρόγραμμα Child Guarantee και η δράση Bottleneck Analysis for Inclusive Education  
για μαθητές/ριες με προσφυγική/μεταναστευτική εμπειρία:  

Μεθοδολογία, προκλήσεις και αποτελέσματα 
Αμάντα ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ 

Στην εισαγωγική αυτή παρουσίαση του συμποσίου παρουσιάζεται συνοπτικά η ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία Child Guarantee (European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, 
2000-2025) και οι έξι δράσεις-πυλώνες της που στην Ελλάδα συντονίζονται από τη UNICEF Greece 
Country Office. Η υλοποίηση της δράσης-πυλώνα 5, Bottleneck Analysis for Inclusive Education in 
Greece, έχει ανατεθεί στο Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας και 
Πολυγλωσσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόκειται για ένα έργο σε τρία στάδια: (1) έρευνα που 
κατέληξε στην ομώνυμη μελέτη, (2) ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών, και (3) εφαρμογή και 
παρεμβάσεις σε 30 σχολεία της Αττικής. Καθώς διεξήχθη την εποχή της πανδημίας COVID-19: (1) η 
έρευνα αξιοποίησε μεθόδους ψηφιακής εθνογραφίας και βασίστηκε στη μέθοδο ROMA, που εκκινεί 
από τη διάγνωση των προβλημάτων, δομεί στρατηγικές και πλάνα δράσης, και οδηγεί σε εφαρμογές 
και αναστοχασμό για την επιρροή τους στην αλλαγή πολιτικής. Οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις (2) 
πλαισιώνουν παιδαγωγικές ομάδες ανά σχολείο ή συστάδα σχολείων, στην προοπτική της εκπόνησης 
ενός πλάνου δράσης, και (3) οι παρεμβάσεις σε επιλεγμένα σχολεία αποτυπώνουν τις αλλαγές που 
μπορεί να συμβούν, επηρεάζοντας την «κουλτούρα» της σχολικής μονάδας, τις σχέσεις της με την 
κοινότητα και τροφοδοτώντας κριτικά και ατομικές διαδρομές παιδιών που προέρχονται από 
ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά με προσφυγική ή μεταναστευτική εμπειρία. 

Η συνεργασία με τη διεύθυνση στο πεδίο της συμπερίληψης,  
σε σχολικές μονάδες με προσφυγική εμπειρία 

Απόστολος ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ 

Η παρούσα εργασία διερευνά το ρόλο των σχολικών διευθύνσεων στην κοινωνική συμπερίληψη και 
την ισότιμη εκπαιδευτική ευκαιρία παιδιών με προσφυγική εμπειρία. Πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 
του προγράμματος Child Guarantee υπό την αιγίδα της UNICEF και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχολικά 
περιβάλλοντα με μαθητές/τριες από μειονοτικές εθνικά ή πολιτισμικά ομάδες στο νομό Αττικής. Καθ’ 
όλη τη διάρκεια του προγράμματος, το διδακτικό και ιδιαίτερα το διευθυντικό προσωπικό της 
εκάστοτε σχολικής μονάδας είχαν καθοριστικό ρόλο για τον σχεδιασμό, την πραγμάτωση και την 
αποτίμηση δράσεων με στόχο την εκπαιδευτική και κοινωνική συμπερίληψη. Από την πρώτη επαφή 
με τα σχολεία και την εκκίνηση του προγράμματος έως το τέλος του, η συνεργασία με το διευθυντικό 
προσωπικό ήταν άμεση και σταθερή σε εβδομαδιαία βάση, και αναδεικνύει την ανάγκη σκιαγράφησης 
του κομβικού ρόλου των διευθυντών/ριων σε ένα περίπλοκο ζήτημα όπως αυτό της συμπερίληψης. 
Καταγράφοντας, λοιπόν, την αισιόδοξη πείρα που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας 
μας, ξεχωρίζουν οι καίριες παρεμβάσεις τους, οι αισιόδοξες ομιλίες τους αλλά και η παρότρυνση 
μαθητών/ριών με προσφυγική εμπειρία, ως καλές πρακτικές που δημιουργούσαν θετικό σχολικό κλίμα 
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κατά τη διάρκεια των μηνών που βρέθηκα μαζί τους. Επομένως, εξαιτίας της καθοριστικής επίδρασης 
της διεύθυνσης στο σχολικό κλίμα, και εν γένει στη λειτουργία της σχολικής μονάδας, κρίνεται 
αναγκαία η συζήτηση σχετικά με τη στάση και τον ρόλο που είχε το διευθυντικό προσωπικό εφόσον 
λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και «δίνει τον τόνο» στη γενικότερη στάση των σχολικών μονάδων 
σχετικά με την συμπερίληψη. 

Παιδαγωγικές παρεμβάσεις σε πέντε σχολεία της Αττικής:  
Μορφές συνεργασίας μεταξύ ερευνητών/τριών πεδίου και σχολικών μονάδων.  

Εμπόδια, διδάγματα και προτάσεις 
Ειρήνη ΠΑΘΙΑΚΗ 

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει τα συμπεράσματα που εξάγονται από την 
εμπειρία μας ως μέντορες/ερευνήτριες πεδίου σε πέντε σχολεία της Αττικής στο πλαίσιο του 
προγράμματος Bottleneck Analysis and Teacher Trainings for Inclusive Education που υλοποιείται από 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ως εταίρου της UNICEF στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας 
«Εγγύηση για το Παιδί» με στόχο την ανάπτυξη και υποστήριξη προσεγγίσεων και πρακτικών 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, θα εστιάσουμε στην ποικιλομορφία των παρεμβάσεων, 
δηλαδή τις διαφορετικές μορφές που έλαβε η συνεργασία ανά σχολείο και τάξη καθώς και στους 
ποικίλους τρόπους με τους οποίους αναπτύχθηκε η συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς. Στόχος 
της εισήγησης είναι να αναδειχθεί μέσα από τη συγκεκριμένη ερευνητική εμπειρία η σημασία της 
παρουσίας μέντορα/προσώπου αναφοράς σε κάθε σχολική μονάδα, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να 
έχουν την απαραίτητη πλαισίωση στον παιδαγωγικό τους σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών 
πρακτικών που υποστηρίζουν το σύνολο των μαθητών των σχολείων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
από ομάδες που περιθωριοποιούνται (μαθητές με προσφυγική/ μεταναστευτική εμπειρία, Ρομά, 
μαθητές με αναπηρία). Στόχος μας, επίσης, είναι να περιγράψουμε τα εμπόδια στο έργο αυτό, τους 
τρόπους που επιλέξαμε να τα υπερβούμε και τις επιλογές που κάναμε προκειμένου να χτίσουμε μια 
σχέση επικοινωνίας και εμπιστοσύνης που θα μας επέτρεπε να βρεθούμε στις τάξεις ως συνεργάτες 
και διευκολυντές και να σχεδιάσουμε από κοινού με τους εκπαιδευτικούς παιδαγωγικές παρεμβάσεις. 
Τέλος, η παρούσα εισήγηση συνοψίζει τα διδάγματα που πήραμε και ολοκληρώνει με την πρόταση για 
εξατομικευμένη προσέγγιση, η οποία λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες κάθε τάξης αλλά και 
το διαφορετικό επίπεδο ενημερότητας και κινητοποίησης των εκπαιδευτικών για καινοτόμες 
πρακτικές.  

«Μετά το Γυμνάσιο τι;»:  
Εκπαιδευτική και κοινωνική συμπερίληψη μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας με προσφυγική εμπειρία 

Στέλλα ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ 

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει μία σειρά παρεμβάσεων στις Τάξεις Υποδοχής Γυμνασίου των Αθηνών 
σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό συνδυασμένες με τη διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας. Ο «επαγγελματικός προσανατολισμός» ως θεματική επιλέχθηκε με βάση τον στόχο του 
προγράμματος Bottleneck Analysis and Teacher Trainings for Ιnclusive Education για τη βελτίωση της 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της ηλικιακής ομάδας των 
μαθητών/-τριών και το συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον. Αναδύθηκε δε ως ανάγκη μέσω 
παρατήρησης, άτυπων συζητήσεων με τους/-ις μαθητές/-τριες και ομάδων εστίασης με την 
εκπαιδευτική ομάδα του σχολείου, σε συνεργασία με την οποία άλλωστε σχεδιάστηκαν και 
υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις, υπηρετώντας έτσι τον επιμορφωτικό στόχο του προγράμματος. 
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν παιχνιδοκεντρικές δραστηριότητες, ελεύθερες συζητήσεις για τους 
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επαγγελματικούς στόχους των μαθητών/-τριών και τους δρόμους που οδηγούν στην επίτευξή τους, 
καθώς και επισκέψεις επαγγελματιών για να συζητήσουν με την τάξη, στην κατεύθυνση του τέταρτου 
άξονα διάρθρωσης του προγράμματος που αφορά το άνοιγμα και τη σύνδεση του σχολείου με την 
κοινότητα. Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών/-τριών σε όλες τις δραστηριότητες, σε αντίθεση με τη 
γενική αδιαφορία τους για το σχολικό μάθημα, αναδεικνύει πρωτίστως την ανάγκη τους να 
ενημερωθούν και να συζητήσουν για τις μελλοντικές τους επιλογές αλλά και το γεγονός ότι η γλωσσική 
διδασκαλία είναι επιτυχής όταν είναι συνδεδεμένη και σχετική με τη ζωή των μαθητών. Ιδιαίτερα το 
θέμα της εργασίας ανακύπτει ως μείζον ζήτημα για τους/-ις εφήβους με προσφυγική εμπειρία, 
απόλυτα συνδεδεμένο με την εκπαιδευτική τους πορεία, την παραμονή τους στη χώρα και την 
κοινωνική τους συμπερίληψή ως ισότιμα, ενεργά υποκείμενα με δικαιώματα. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 
Θεματική Συνεδρία 1 

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου (18.30 – 19.30) 
Αμφιθέατρο Δημήτρης Σαράτσης 

Διαπολιτισμική Αγωγή:  
Σχεδιάζοντας, επιλέγοντας και αξιολογώντας εκπαιδευτικά προγράμματα 

Παρασκευή ΤΣΑΝΗ, Κώστας ΜΑΓΟΣ & Ουρανία Μαρία ΒΕΝΤΙΣΤΑ 

Η παρούσα ανακοίνωση εστιάζει στο πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να σχεδιάσουν, να 
πραγματοποιήσουν και να αξιολογήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
στην τάξη τους, καθώς και πώς μπορούν να επιλέξουν αποτελεσματικά ανάμεσα σε ήδη υπάρχοντα 
εκπαιδευτικά προγράμματα. Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η 
αξιολόγηση ενός διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού προγράμματος που πραγματοποιήθηκε σε 23 
μαθητές/τριες Ε’ τάξης Δημοτικού Σχολείου. Σκοπός του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των 
μαθητών/τριών απέναντι στην προσφυγική εμπειρία μέσω της δημιουργίας σχετικής μουσειακής 
συλλογής εντός της τάξης. Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν σε συνεντεύξεις σε ομάδες εστίασης και 
απάντησαν σε ερωτηματολόγια πριν και μετά τη δημιουργία της μουσειακής συλλογής. Τα ευρήματα 
της έρευνας έδειξαν ότι η δημιουργία της συλλογής στην τάξη λειτούργησε θετικά ως προς την 
αποδοχή της προσφυγικής ταυτότητας. Τέλος, με αφορμή την παραπάνω παρέμβαση, θα προταθεί 
ένα πλαίσιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι 
ερευνητές/τριες, που θα αποφασίσουν να μη σχεδιάσουν τη δική τους σχολική παρέμβαση, να 
μπορούν να επιλέξουν αποτελεσματικά ποιο από τα υπάρχοντα προγράμματα να εφαρμόσουν.  

Ασυνόδευτα παιδιά στον Ευρωπαϊκό χώρο:  
Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται 

Παρασκευή ΤΣΑΝΗ 

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, η συζήτηση 
γύρω από το ζήτημα των ασυνόδευτων παιδιών, που έφτασαν στην Ευρώπη μέσα στα πολυάριθμα 
προσφυγικά ρεύματα, έχει ενταθεί. Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Ευρώπη γνώρισε την 
παρουσία τόσο μεγάλου αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων στο έδαφός της, καθώς μετά το τέλος του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η παρουσία ασυνόδευτων παιδιών ήταν πολύ έντονη. Σκοπός της παρούσας 
ανακοίνωσης είναι να εξετάσει και να συγκρίνει την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων μεταξύ 
των δύο αυτών περιόδων, δηλαδή της περιόδου μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, από το 
1945 μέχρι και το 1952 οπότε και πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες διαδικασίες εντοπισμού και 
εύρεσης βέλτιστων λύσεων για τα ασυνόδευτα παιδιά, και της περιόδου μετά την προσφυγική κρίση 
στην Ευρώπη, που κορυφώθηκε το 2015 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Συγκεκριμένα διερευνώνται 
οι διάφορες πτυχές που διαμορφώνουν την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων, δηλαδή οι λόγοι 
που καθιστούν τα παιδιά ασυνόδευτα, το νομικό πλαίσιο, οι αποφάσεις που καθορίζουν την τύχη τους 
και οι συνθήκες της ζωής τους. Το συμπέρασμα που συνάγεται είναι ότι αυτοί οι δείκτες αν και δεν 
είναι ακριβώς οι ίδιοι, δεν διαφέρουν τελικά τόσο πολύ μεταξύ των δύο αυτών χρονικών περιόδων. 
Επομένως υπάρχει μια προφανής αναλογία μεταξύ τους, που καταδεικνύει ότι το ευαίσθητο ζήτημα 
των ασυνόδευτων ανηλίκων επαναλαμβάνεται στην ιστορία και ο χαρακτήρας του είναι διαχρονικός. 
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Δύο αυτοεθνογραφίες για την Ουκρανία 
Αθανάσιος ΒΕΡΔΗΣ 

Στην παρούσα εισήγηση θα αναλύσουμε δύο αυτοεθνογραφικά κείμενα Ουκρανών γυναικών που 
άφησαν την πατρίδα τους και υπηρετούν ως καθηγήτριες σε πανεπιστήμια της Δύσης. Η Ουκρανία 
είναι ο καμβάς και όχι το κέντρο της παραγωγής νοήματος. Η μνήμη είναι το μέσο συλλογής 
δεδομένων. Οι συγγραφείς, ως πανεπιστημιακοί πλέον, ερμηνεύουν τη φυγή τους από την Ουκρανία 
μέσα από επάλληλα επίπεδα συνειδητότητας. Οι αφηγήσεις είναι πρωτοπρόσωπες και συνδέουν τον 
κόσμο των συγγραφέων με την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Τα κείμενα είναι «μη 
μυθιστορηματική λογοτεχνία» και σε αντίθεση με την καθιερωμένη αυστηρή μορφή επιστημονικής 
γραφής, είναι υποβλητικά και σχεδόν θεραπευτικά ως προς το περιεχόμενό τους. Στο πρώτο κείμενο 
με τίτλο A paper folder doll house, η Vita Yakovlyeva από το Πανεπιστήμιο της Alberta συνδέει τις 
θεωρίες για την παιδική ηλικία με την πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία μετά τη διάλυση της 
Σοβιετικής Ένωσης και ιδιαιτέρως μετά τον πόλεμο του 2014. Στο δεύτερο κείμενο, με τίτλο Fending 
off a triple inferiority complex in academia, η Olga Burlyuk περιγράφει με ημερολογιακό τρόπο την 
ιστορία της από μια ουκρανική οικογένεια ως τη διδακτορική της διατριβή και την εκλογή της στο 
Πανεπιστήμιο του Amsterdam. 
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Θεματική Συνεδρία 2 
Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου (18.30 – 19.30) 

Αίθουσα Μπίλη Βέμη 

Challenges in the application of the right to education for refugee children in Greece and Sweden: 
Theoretical promise or actual practice? 

Βικτωρία ΜΠΑΝΤΗ-ΜΑΡΚΟΥΤΗ & Λαμπρινή Μαρία ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑ 

The current reality of the increasing human mobility worldwide leaves people fleeing persecution highly 
exposed (i.e., asylum seekers, stateless, unaccompanied minors). This hardship intensifies for young 
refugees, who are within a process of cognitive production and conformation. This paper firstly 
examines the legal provisions towards language education for young refugees in Greece and Sweden 
and then their implementation considering both planning and reality. Refugee education is addressed 
as a fundamental right for young refugees in both countries examined. Young refugees are indeed 
admitted to reception intercultural classes and language lessons. However, the authors deem the 
quality of legal planning towards intercultural refugee education as being at its infancy, failing to 
transform efficiently into practical consolidation. Profound intercultural education and access to it in 
many cases is at stake due to challenges concerning the implementation of refugees’ social rights, such 
as decent living conditions, documentation, etc. The socio-political reality in both countries is quite 
different to their legal frameworks. Hence, the authors evaluate the legal framework of refugee 
language education and assess its implementation by observing and comparing the literature reviewed, 
while juxtaposing with actual facts. The aim is to pinpoint the line between the theoretical promise and 
actual practice. Quality of refugee education should be articulated by all legal agents and educational 
practitioners in all EU member states as a fundamental public right indiscriminately and not as an elitist 
good. 

Κρατικές εκπαιδευτικές πολιτικές για παιδιά μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα 1990-2020 
Γιώργος ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ & Μαρία ΙΑΤΡΟΥ 

Κατά την τελευταία 30ετία, η Ελλάδα έγινε χώρα υποδοχής δύο μεγάλων κυμάτων προσφύγων και 
μεταναστών. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 κατέφτασαν άτομα από περιοχές της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης αλλά και των Βαλκανίων, τα οποία είχαν διαφορετικό βαθμό οικειότητας με την 
(νέο)ελληνική γλώσσα και κουλτούρα. Τα άτομα αυτά, επί το πλείστον, επιθυμούσαν —και κατά 
περιπτώσεις ενθαρρυνόταν— να εγκατασταθούν στη χώρα. Αντίθετα, κατά το δεύτερο μισό της 
δεκαετίας του 2010 έφτασαν στην Ελλάδα πληθυσμοί από χώρες της Μέσης Ανατολής και της 
Νοτιοδυτικής Ασίας, που διέθεταν ελάχιστη έως καθόλου εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα και 
κουλτούρα. Επιθυμία των ίδιων —όπως και των γηγενών, αλλά και της Ελληνικής Πολιτείας— ήταν να 
φύγουν το συντομότερο δυνατόν για χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Και στις δύο αυτές 
περιπτώσεις, η Ελληνική Πολιτεία ενεπλάκη συστηματικά στην εκπαίδευση των παιδιών μεταναστών 
και προσφύγων, ακολουθώντας κάθε φορά διαφορετικό σκεπτικό και τρόπο προσέγγισης. Η παρούσα 
παρουσίαση προβαίνει σε μια συγκριτική μελέτη των κρατικών εκπαιδευτικών πολιτικών που 
εφαρμόστηκαν σε κάθε περίπτωση. Μέσα από την ιδεολογική ανάλυση λόγου των σχετικών 
διοικητικών κειμένων, επιχειρείται η καταγραφή του τρόπου με τον οποίο η Πολιτεία: (α) 
αντιλαμβάνεται, και τελικά κατασκευάζει, το προφίλ των πληθυσμών, (β) αναγιγνώσκει και 
κωδικοποιεί τις ανάγκες των ανθρώπων (προσφύγων/μεταναστών, αλλά και «ντόπιων») καθώς και του 
κράτους, (γ) σχεδιάζει και εφαρμόζει εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και προγράμματα. Σκοπός του 
άρθρου είναι να συγκεντρώσει και να κωδικοποιήσει τα (διαφαινόμενα) κριτήρια, με τη χρήση των 
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οποίων η Πολιτεία συγκροτεί κατηγορίες προσφύγων/μεταναστών και εκπαιδευτικές πολιτικές εντός 
του πλαισίου της εκάστοτε συγκυρίας. 

Intracommunal discriminations against refugee women in Greece and its impact upon education 
Themistoklis GOGAS 

Though refugee women are classified as members of a vulnerable group, it is widely believed that their 
‘adventure’ ceases as soon as they arrive at a ‘safe’ country. Moreover, research findings reveal that 
the formation of ethnic enclaves in the host countries facilitates adaptation and/or employment. 
Counter to the above arguments, the residential concentration of co-ethnics imposes the familial and 
interpersonal conditions that prevail in their homeland. Hence, actions and behaviours of women 
refugees in the host countries are dictated by the social and religious patterns of their homeland. The 
present paper investigates the discriminations against women refugees that are exercised by members 
of their own nation and/or religion and is based upon research conducted in Greece within the 2021-
2022 academic year. The scope of the study is to reveal gender discrimination exercised by members 
of the same national/ethnic group, and to evaluate the impact of this type of discrimination upon 
education of female refugees. The paper is divided into two parts: the first part presents the findings 
of the research, while the second one provides a discussion on socio-cultural and educational grounds. 
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Θεματική Συνεδρία 3 
Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου (18.30 – 19.30) 

Αίθουσα Μανώλης Γλέζος 

Η πρόσληψη της ετερότητας μέσα από τις απόψεις των δασκάλων των ΔΥΕΠ 
Χριστίνα ΝΟΜΙΚΟΥ 

Η ίδρυση και λειτουργία των Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) για πρώτη φορά 
κατά το σχολικό έτος 2016-2017 αποτέλεσαν τη θεσμική απάντηση της συντεταγμένης πολιτείας και 
συγκεκριμένα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων απέναντι στους χιλιάδες πρόσφυγες 
σχολικής ηλικίας οι οποίοι μετά την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας τον Μάρτιο του 2016 
βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα. Μία από τις βασικές αιτιάσεις των σχεδιαστών του 
συγκεκριμένου προενταξιακού μέτρου υπήρξε η κριτική σε σχέση με τις προσλήψεις αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών από τον Πίνακα Γενικής Αγωγής, χωρίς ειδικές σπουδές και προσόντα γύρω από τη 
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η παρούσα 
εισήγηση επιχειρεί να επανεξετάσει κριτικά τις παραπάνω θέσεις μέσα από τη μελέτη των απόψεων 
των δασκάλων των ΔΥΕΠ όπως αυτές καταγράφηκαν στα πλαίσια της ποιοτικής έρευνας η οποία 
διεξήχθη σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Συγκεκριμένα, 
επιχειρήθηκε η σάρωση του πεδίου μέσω της έρευνας απογραφής. Οι 58 ημιδομημένες συνεντεύξεις 
που λήφθηκαν και η θεματική ανάλυση που ακολούθησε φωτίζουν τον τρόπο που προσλαμβάνεται η 
πολιτισμική ετερότητα των μαθητών με προσφυγικό υπόβαθρο από τα υποκείμενα της έρευνας. 
Συγχρόνως, τα ευρήματά της θέτουν υπό αμφισβήτηση το επιχείρημα της ΕΕ περί στερεοτύπων και 
προκαταλήψεων στους κόλπους των εκπαιδευτικών, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το βαθμό και την 
έκταση του φαινομένου. 

Προσλήψεις της διαφορετικότητας, αναλυτικό πρόγραμμα και διαπολιτισμικές πρακτικές:  
Η περίπτωση ενός διαπολιτισμικού σχολείου 

Δημήτρης ΖΑΧΟΣ & Λορέτα ΜΟΥΤΣΑ 

Ο τρόπος που οι μαθητές/τριες κατανοούν τον κοινωνικό κόσμο εξαρτάται από τις γνώσεις, τις στάσεις 
και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών. Οι διδακτικές προσεγγίσεις και οι πρακτικές που 
χρησιμοποιούνται στα σχολεία μπορούν να συμβάλλουν είτε στη διαιώνιση είτε στην άρση των 
κοινωνικών αδικιών. Το αναλυτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, 
όμως οι εκπαιδευτικοί έχουν στην πράξη τη δυνατότητα να προβαίνουν σε μικρότερες ή μεγαλύτερες 
διαφοροποιήσεις. Οι δε πολυπολιτισμικές τους πρακτικές καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τον 
τρόπο που αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις. Μια στατική αντίληψη της 
διαφορετικότητας και μια ουσιοκρατική ερμηνεία του πολιτισμού ενισχύουν το σκεπτικισμό και 
υπονομεύουν το πνεύμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Στην παρούσα εισήγηση θα 
παρουσιάσουμε εργασία η οποία έχει ως στόχο της τη διερεύνηση της σχέσης αναλυτικού 
προγράμματος και παιδαγωγικών διαπολιτισμικών πρακτικών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα 
διερευνήσουμε τις αντιλήψεις για τη διαφορετικότητα και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς και 
τις στάσεις, τις διαθέσεις και τις παιδαγωγικές πρακτικές των εκπαιδευτικών ενός πειραματικού 
δημοτικού διαπολιτισμικού σχολείου. Το συγκεκριμένο σχολείο έχει στον πληθυσμό τους μαθήτριες 
και μαθητές με προσφυγικό και εθνοτικά διαφορετικό (μετανάστριες/ες, Ρομά) υπόβαθρο και έχει 
αναπτύξει πληθώρα δραστηριοτήτων (συμμετοχή σε προγράμματα, συνεργασία με πανεπιστήμια, 
ΜΚΟ και άλλους φορείς) σχετικών με την εκπαίδευση των μαθητών και των μαθητριών του. Η έρευνά 
μας είναι ποιοτική και η συγκεκριμένη της στρατηγική είναι η Μελέτη Περίπτωσης. Σ’ ό,τι αφορά τον 
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τρόπο συλλογής των δεδομένων, η βασική μας ερευνητική τεχνική είναι η συνέντευξη βάθους, ενώ 
δεδομένα θα συλλεχθούν και με αρχειακή έρευνα και παρατήρηση. 

Από τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση στη βιωματική μάθηση:  
Αναστοχασμός φοιτητών σε θέματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής 

Θεοδοσία ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ 

Η αυξημένη μετακίνηση ανθρώπων και η συνακόλουθη διασύνδεση μεταξύ πολιτισμών επηρεάζει 
πολλές πτυχές της ζωής, συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού συστήματος. Κατ’ επέκταση, η 
εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάγκη 
ένταξης και συμπερίληψης γλωσσικά και πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών. Η παρούσα έρευνα 
στοχεύει να αναδείξει πώς μπορούν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να προετοιμαστούν καλύτερα για να 
εργαστούν με τη διαφορετικότητα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα σπουδών των 
Παιδαγωγικών Τμημάτων καλούνται να προετοιμάσουν αποτελεσματικά τους εκπαιδευτικούς σε ένα 
διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, σχεδιάστηκε ένα εξαμηνιαίο προπτυχιακό σεμινάριο με στόχο 
την εμπλοκή και αλληλεπίδραση των φοιτητών με διαπολιτισμικές εμπειρίες. Η βιβλιογραφία 
(Cushner, 2011∙ Scott & Scott, 2015) τονίζει τη σημαντικότητα της ανάπτυξης διαπολιτισμικής 
μάθησης, ευαισθησίας, ικανότητας με αυθεντικές εμπειρίες, οι οποίες βοηθούν την οικοδόμηση 
θετικών στάσεων για πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικούς μαθητές. Το θεωρητικό πλαίσιο που 
υιοθετήθηκε είναι αυτό της μετασχηματιστικής μάθησης μέσω των ατομικών εμπειριών, του κριτικού 
αναστοχασμού, της επίγνωσης του πλαισίου (Taylor & Cranton, 2012). Η μετασχηματιστική μάθηση 
ξεκινά όταν ο μαθητής βιώνει/εμπλέκεται σε καταστάσεις που δεν ταιριάζουν με τις ατομικές 
κοινωνικοπολιτισμικές του παραδοχές, αντιλήψεις, σκέψεις, συναισθήματα, πράξεις. Αναστοχάζεται, 
τροποποιεί τη συμπεριφορά του και ενσωματώνει νέες προοπτικές και αντιλήψεις (Senyshyn, 2018). 
Με εργαλεία έρευνας τα αναστοχαστικά ημερολόγια, τις ημιδομημένες συνεντεύξεις και τις άτυπες 
προφορικές συζητήσεις, επιχειρήθηκε η κωδικοποίηση και ερμηνεία των πεποιθήσεων και αφηγήσεων 
30 προπτυχιακών φοιτητών, έπειτα από το σχεδιασμό και υλοποίηση βιωματικών δραστηριοτήτων σε 
πολύγλωσσες και πολυπολιτισμικές τάξεις σε δημοτικά σχολεία. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 
εμφάνισε στοιχεία κριτικού αναστοχασμού στα ημερολόγια αλλά και στις συζητήσεις, κατανόηση της 
διαφορετικότητας μέσα από τις διαπολιτισμικές εμπειρίες αλλά και του δικού τους 
κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου. 

Cushner, K. (2011). Intercultural research in teacher education: An essential intersection in the preparation of 
globally competent teachers. Action in Teacher Education, 33, 601–614. 
https://doi.org/10.1080/01626620.2011.627306 

Scott, J. & Scott, B. (2015). They ‘really’ don’t speak English: Helping preservice teachers experience cultural and 
linguistic diversity. AILACTE Journal, 12, 17–34. http://eric.ed.gov/?id=EJ1092022  

Senyshyn, R. (2018). Teaching for transformation: converting the intercultural experience of preservice teachers 
into intercultural learning. Intercultural Education, 29(2), 163–184. 
https://doi.org/10.1080/14675986.2018.1429791 

Taylor, E. W. & Cranton, P. (Επιμ.). (2012). Handbook of transformative learning: Theory, research, and practice. 
Jossey-Bass.  
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Θεματική Συνεδρία 4 
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου (9.00 – 11.00) 

Αμφιθέατρο Δημήτρης Σαράτσης 

Πολυγλωσσικές δραστηριότητες: Σχεδιασμός και υλοποίηση 
Δέσποινα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Γιώτα ΓΑΤΣΗ, Γερακινή ΔΟΥΚΑ & Αθηνά ΝΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 

Στόχος αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε τις αρχές και τη διαδικασία σχεδιασμού μιας 
σειράς πολυγλωσσικών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και αναστοχαστικές παρατηρήσεις από 
εκπαιδευτικούς που τις εφάρμοσαν στην πράξη. Η πολυγλωσσική προσέγγιση στην εκπαίδευση (Lau 
& Van Viegen, 2020∙ Marshall, 2021) στοχεύει στην αξιοποίηση όλων των γλωσσικών ρεπερτορίων των 
μαθητών/τριών προκειμένου αφενός να διευκολυνθεί η γλωσσική μάθηση μέσω θετικής μεταφοράς 
και μεταγλωσσικής επίγνωσης και αφετέρου να καλλιεργηθεί η ενημερότητα για τη γλωσσική και 
πολιτισμική ποικιλία εντός και εκτός της σχολικής τάξης. Μια από τις αρχές που υιοθετούνται για την 
ανάδειξη των γλωσσικών ρεπερτορίων των μαθητών είναι η παιδαγωγική της διαγλωσσικότητας 
(Cenoz & Santos, 2020∙ Cummins & Persad, 2014∙ García & Wei, 2014), η οποία δίνει έμφαση στη χρήση 
της/των γλώσσας/ών που ήδη γνωρίζουν οι μαθητές/θήτριες και γενικότερα στην ανάσυρση και 
αξιοποίηση των εμπειριών και βιωμάτων τους ως μαθησιακών πόρων. Θα εστιάσουμε σε 
πολυγλωσσικές δραστηριότητες που δημιουργήθηκαν από εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του 
επιμορφωτικού προγράμματος «Εκπαίδευση για την ένταξη, Α.Π.Θ.» (Ιανουάριος 2022 – Σεπτέμβριος 
2022, https://www.teach4integration.gr) και εφαρμόστηκαν στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
(μη) τυπική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, θα περιγράψουμε (α) τo πλαίσιο υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών ώστε να συνδυάσουν προσεγγίσεις για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και 
διαπολιτισμικές και ενδυναμωτικές παιδαγωγικές μεθοδολογίες, καθώς και (β) τα ποιοτικά ευρήματα 
από τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών, οι οποίοι κλήθηκαν να εφαρμόσουν μια πολυγλωσσική 
δραστηριότητα στην τάξη και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους ως προς τη διαδικασία 
υλοποίησής της και τη χρησιμότητά της. Τα ευρήματά μας αναδεικνύουν αφενός μια γενικά θετική 
στάση των εκπαιδευτικών προς την παιδαγωγική διαγλωσσικότητα και αφετέρου την κατανόηση των 
ωφελειών από την εφαρμογή της στην τάξη, τόσο σε γλωσσικό όσο και σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο. 

Cenoz, J. & Santos, A. (2020). Implementing pedagogical translanguaging in trilingual schools. System, 92, 102273. 
https://doi.org/10.1016/j.system.2020.102273 

Cummins, J. & Persad, R. (2014). Teaching through a multilingual lens: The evolution of EAL policy and practice in 
Canada. Education Matters: The Journal of Teaching and Learning, 2(1). 

García, O. & Wei, L. (2014). Translanguaging: Language, bilingualism and education. Palgrave. 
Lau, S. M. C. & Van Viegen, S. (2020). Plurilingual pedagogies: Critical and creative endeavors for equitable 

language in education. Springer. 
Marshall, S. (2021). Plurilingualism and the tangled web of lingualisms. Στο E. Piccardo, A. Germain-Rutherford, & 

G. Lawrence (Επιμ.), The Routledge handbook of plurilingual language education (σελ. 46–64). Routledge. 

Εκπαιδευτικά Εργαλεία Ενδυνάμωσης με εστίαση στις πολυγλωσσικές ταυτότητες 
Γιώτα ΓΑΤΣΗ & Γιώργος ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 

H παρούσα εισήγηση βασίζεται σε μια σειρά από κείμενα ταυτότητας παιδιών με προσφυγικό 
υπόβαθρο που παρήχθησαν από το 2016 έως 2022 σε διαφορετικά περιβάλλοντα και σε χώρους 
τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Αναλύεται η σημασία τους για την ενδυνάμωση των παιδιών με 
πολλαπλές αφετηρίες καθώς και οι τρόποι αξιοποίησής τους από εκπαιδευτικούς που 
παρακολούθησαν προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης και δράσεις υποστήριξης σχολείων για 
την συμπερίληψη παιδιών με προσφυγική εμπειρία, όπως τα: «Σχολεία για όλους» και «Εκπαίδευση 

https://doi.org/10.1016/j.system.2020.102273
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για την Ένταξη». Σύμφωνα με τους Cummins και Early (2011) ο όρος «κείμενα ταυτότητας» 
χρησιμοποιείται για τα παραγόμενα κείμενα της δημιουργικής εργασίας των μαθητών ή τις τελέσεις 
που πραγματοποιούνται στον εκπαιδευτικό χώρο και ενορχηστρώνονται από τον εκπαιδευτικό. Τα 
κείμενα ταυτότητας των μαθητών παρουσιάζονται ως πεδία ανίχνευσης των πολυγλωσσικών 
ρεπερτορίων όπως και των προκλήσεων που οι μαθητές αντιμετώπιζαν κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Μέσα από τα κείμενα αυτά αναδύεται ο ρόλος των γλωσσών προέλευσης και σχολικής 
εκπαίδευσης στη διαδικασία οικοδόμησης των ταυτοτήτων των μαθητών αλλά και ως εφαλτήριο μέσα 
από το οποίο αναδύονται οι γλωσσικές ιδεολογίες των ανήλικων προσφύγων (Γάτση & Γογωνάς, 2020). 
Έτσι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη χρήση των κειμένων ταυτότητας προβάλλει τις πολλαπλές 
λειτουργίες τους στην εκπαιδευτική πράξη, εφόσον μπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλεία ανάπτυξης 
των πολυγλωσσικών δεξιοτήτων καθώς και των δεξιοτήτων ζωής, δημοκρατικής κουλτούρας και 
κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης. Παράλληλα, εργαλεία και μεθοδολογίες («Φτου και Βγαίνω»), 
όπως και δράσεις επιμόρφωσης, υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς ώστε να αναπτύξουν 
υποστηρικτικά, μαθητοκεντρικά πλαίσια μάθησης, καλλιεργώντας σχέσεις θετικής αλληλεπίδρασης 
και υψηλές προσδοκίες, που αναγνωρίζουν και αξιοδοτούν το δυναμικό, το πολιτισμικό και γλωσσικό 
κεφάλαιο όλων των μαθητών και μαθητριών.  

Γάτση, Γ., & Γογωνάς, Ν. (2020). Γλωσσικές ιδεολογίες σε κείμενα ταυτότητας ασυνόδευτων ανηλίκων 
προσφύγων. Στο Α. Χατζηδάκη, Π. Θώμου, Δ. Κοντογιάννη, Θ. Μιχελακάκη & Μ. Αργυρούδη (Eπιμ.), Πρακτικά 
5ου Διεθνούς Συνεδρίου «Σταυροδρόμι Γλωσσών & Πολιτισμών: Γλώσσες και πολιτισμοί στο σχολείο και στην 
οικογένεια» (σελ. 41–57) (Ρέθυμνο, 1–3 Ιουνίου 2018). ΕΔΙΑΜΜΕ. https://clc5.ediamme.edc.uoc.gr 

Cummins, J. & Early, M. (Επιμ.). (2011). Identity texts: The collaborative creation of power in multilingual schools. 
Trentham. 

Η ανατροφοδότηση στον προφορικό λόγο σε μαθητές που διδάσκονται τα ελληνικά ως δεύτερη 
γλώσσα. Το παράδειγμα μίας Β’ τάξης Δημοτικού 

Ελευθερία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Η διορθωτική ανατροφοδότηση (στο εξής ΔΑ) έχει ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία, καθώς συμβάλλει στην 
κατάκτηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας από τους μαθητές. Η ερευνητική κοινότητα την ορίζει ως την 
αντίδραση των εκπαιδευτικών στα λανθασμένα εκφωνήματα των μαθητών (Ellis et al., 2006), ωστόσο 
έχει πολλές λειτουργίες (Chaurdon, 1988). Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές με βάση τις οποίες 
πραγματοποιείται η ΔΑ και συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για να ερευνηθεί καλύτερα το 
παραπάνω φαινόμενο και οι συνθήκες στις οποίες είναι αποτελεσματικότερο, θα πρέπει να 
διερευνηθούν οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών, αλλά και των μαθητών, ως άμεσων συμμετεχόντων. 
Στην παρούσα έρευνα έγινε παρατήρηση, συλλέχθηκαν σημειώσεις και πραγματοποιήθηκε 
συνέντευξη μέσα σε μία τάξη δημοτικού σχολείου της ελληνικής επαρχίας. Στη συνέχεια, τα 
αποτελέσματα συγκρίθηκαν και βγήκαν συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έγινε χρήση ΔΑ 
μέσω των στρατηγικών που τη συνοδεύουν, εξετάστηκαν οι πεποιθήσεις της εκπαιδευτικού και 
αναδείχθηκε η ανάγκη για περισσότερη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Chaudron, C. (1988). Second language classrooms: Research on teaching and learning. Cambridge University 
Press. 

Ellis, R., Loewen, S., & Erlam, R. (2006). Implicit and explicit corrective feedback and the acquisition of L2 grammar. 
Studies in Second Language Acquisition, 28(2), 339–368. https://doi.org/10.1017/S0272263106060141 

https://clc5.ediamme.edc.uoc.gr/
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Ταχύρρυθμα Προγράμματα Μάθησης για μαθητές με προσφυγική εμπειρία στο Γυμνάσιο:  
Η ελληνική εμπειρία 

Γιώργος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ & Γιώργος ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζεται η προσπάθεια ανάπτυξης ενός Προγράμματος Ταχύρρυθμης 
Μάθησης για μαθητές με προσφυγική εμπειρία στο Γυμνάσιο. Το Accelerated Learning Program (ALP) 
αναπτύχθηκε την περίοδο 2020-2022 από ένα σχήμα τριμερούς συνεργασίας, του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, της UNICEF και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με σκοπό να αντιμετωπίσει τα 
ζητήματα εκπαιδευτικής συμπερίληψης στην κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) για 
έφηβους/ες μαθητές/ριες με προσφυγική ή μεταναστευτική εμπειρία. Μαθητές/ριες που, στην 
πλειονότητά τους, εκτός από την πρόκληση της εκμάθησης της γλώσσας του σχολείου, αντιμετωπίζουν 
σημαντικά εμπόδια στην παρακολούθηση των υπόλοιπων μαθημάτων, συχνά εξαιτίας των 
περισσότερο ή λιγότερο εκτεταμένων περιόδων κατά τις οποίες έχουν μείνει εκτός εκπαίδευσης στη 
χώρα προέλευσής τους, κατά τη διάρκεια της προσφυγικής διαδρομής, αλλά και κατά το πρώτο 
διάστημα παραμονής τους στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, το Accelerated Learning Program 
συγκροτήθηκε ως ένα πλαίσιο μάθησης, συμβατό με τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών, 
μετουσιωμένο σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά υλικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες, σε οδηγούς για 
τους/τις εκπαιδευτικούς και σε διαγνωστικές δοκιμασίες για την αποτύπωση γνώσεων και δεξιοτήτων, 
στα μαθήματα της Βιολογίας, της Ιστορίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, των Μαθηματικών, 
της Φυσικής και της Χημείας. Υποστηρίζει τους μαθητές και τις μαθήτριες ώστε να αναπληρώσουν τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συμβαδίζουν με τους μαθητές και τις μαθήτριες 
της ηλικίας τους και να έχουν μια επιτυχημένη σχολική διαδρομή και πρόσβαση στις επόμενες 
εκπαιδευτικές βαθμίδες πέραν της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, τα υλικά για τους 
μαθητές/τις μαθήτριες σε απλοποιημένη γλώσσα στο επίπεδο Α2, με μαθητοκεντρικό 
προσαναντολισμό και αξιοποιώντας πολυτροπικά κείμενα, συνοδεύονται από γλωσσάρια σε δέκα από 
τις περισσότερο ομιλούμενες από άτομα με προσφυγική εμπειρία γλώσσες. 

Γλωσσική επίγνωση:  
Εφαρμογή μιας διδακτικής προσέγγισης για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς 

Πέγκυ ΜΑΝΩΛΗ 

Τόσο οι μετανάστες που αναζητούν καλύτερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες όσο και οι ροές 
προσφύγων, που τα τελευταία χρόνια κορυφώθηκαν εξ αιτίας πολεμικών συρράξεων και βίαιων 
διωγμών, αποτελούν μια πρόκληση για τα παραδοσιακά μοντέλα εκπαίδευσης, τα οποία στην 
πλειοψηφία τους εξακολουθούν να τηρούν μια μονογλωσσικά προσανατολισμένη πολιτική 
προωθώντας την αφομοίωση των μειονοτικών πληθυσμών στις κυρίαρχες κοινωνίες. Ωστόσο, στις 
ολοένα και πιο διεθνοποιημένες κοινωνίες είναι ανάγκη να εφαρμοστούν νέα μοντέλα εκπαίδευσης 
και διδακτικές προσεγγίσεις που αξιοποιούν και προωθούν την πολυγλωσσία της τάξης. Στο πλαίσιο 
αυτό, η παρούσα εργασία εστιάζει στην εφαρμογή μιας προσέγγισης για τη γλωσσική διδασκαλία, τη 
«Γλωσσική Επίγνωση», που δημιουργεί χώρο και για άλλες γλώσσες στο σχολείο και, ταυτόχρονα, 
συνάδει με τους στόχους της διαμόρφωσης του Ευρωπαίου πολίτη και της διασφάλισης των αξιών της 
κοινωνικής συνοχής, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στη γλωσσική και πολιτισμική ετερογένεια 
που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται ορισμένα 
παραδείγματα από εργασίες φοιτητών/τριών, που αξιοποιούν ιδιαίτερα αυτή την προσέγγιση και 
σχεδιάστηκαν σε ομάδες στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα σε 
πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα μάθησης» στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2021-2022. Στη συνέχεια, συζητείται η εφαρμογή αυτού του υλικού σε τάξεις νηπιαγωγείου με στόχο, 
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αφενός, την προώθηση της γλωσσικής επίγνωσης και, αφετέρου, την καλλιέργεια θετικών στάσεων 
απέναντι στην πολιτισμική ποικιλομορφία. 

Η γλώσσα καταγωγής των μεταναστών/τριών μαθητών/τριών ως δικαίωμα … έξω από το σχολείο 
Μαριαρένα ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ & Γιώργος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής που βρίσκεται σε εξέλιξη με 
αντικείμενο τη συνεξέταση της αλληλεπίδρασης των οικογενειακών γλωσσικών πολιτικών 
μεταναστών/τριών (Spolsky, 2012), καθώς και των αντιλήψεων και των πρακτικών των εκπαιδευτικών 
τους, ώστε να ανιχνευθούν οι διαστάσεις της (γλωσσικής) κοινωνικοποίησης ή γλωσσικού και 
κοινωνικού αποκλεισμού [exclusion] των παιδιών με απώτερο στόχο τη γλωσσική και κοινωνική 
δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα, η έρευνα τοποθετείται στο ελληνικό κοινωνικοπολιτικό συγκείμενο, το 
οποίο χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη μετανάστευση και κατ’ επέκταση στο ελληνικό σχολείο στο 
οποίο εστιάζει η παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί υπερποικίλο [superdiverse] γλωσσικό περιβάλλον 
κατά την επαφή των γλωσσών (Blommaert & Rampton, 2011) όπου η ερευνήτρια επιχειρεί να εισέλθει. 
Στο πλαίσιο του σχολείου, εξετάζονται οι γλωσσικές και εκπαιδευτικές πολιτικές που ακολουθούνται 
ώστε να ανιχνευθούν οι διαστάσεις της γλωσσικής δικαιοσύνης (Piller, 2016) και σεβασμού στα 
γλωσσικά δικαιώματα όλων των μαθητών/τριών στην τάξη (Skutnabb-Kangas & Phillipson, 2016). 
Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται επιτόπια έρευνα γλωσσικής εθνογραφίας μέσω της συμμετοχικής 
παρατήρησης εντός του σχολείου και ημιδομημένων συνεντεύξεων με τρεις εκπαιδευτικούς. 
Απώτερος στόχος της συγκεκριμένης ανακοίνωσης είναι να συνεισφέρει στη συζήτηση για τη γλωσσική 
δικαιοσύνη [linguistic justice] στο πλαίσιο του σχολείου. Από τα μέχρι στιγμής ερευνητικά δεδομένα 
ανακύπτει το συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν θεωρητικά ως δικαίωμα στους/στις 
μετανάστες/τριες μαθητές/τριες την κατάκτηση της γλώσσας καταγωγής τους, το οποίο όμως 
επιτρέπεται να εξασκούν μόνο έξω από το σχολείο και όχι κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όπου 
θεωρείται δεδομένη η αποκλειστική χρήση της ελληνικής γλώσσας. Τέλος, αποδεικνύεται ότι οι 
εκπαιδευτικοί κρίνουν την ανάπτυξη της γλώσσας καταγωγής ως ατομική υπόθεση των παιδιών που 
δεν αφορά τους/τις ίδιους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς, ούτε και το σχολείο, μεταθέτοντας την ευθύνη 
διδασκαλίας της στους ίδιους τους γονείς, με τους/τις εκπαιδευτικούς να υιοθετούν αφομοιωτικές 
γλωσσικές πολιτικές που εστιάζουν στην ελληνική γλώσσα. 

Blommaert, J. & Rampton, B. (2011). Language and superdiversity. Diversities, 13(2), 1–20. 
Piller, I. (2016). Linguistic diversity and social justice: An introduction to applied sociolinguistics. Oxford University 

Press. 
Skutnabb-Kangas, T. & Phillipson, R. (Επιμ.). (2016). Language rights: Principles, enactment, application. 

Routledge. 
Spolsky, B. (2004). Language policy. Cambridge University Press. 
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Θεματική Συνεδρία 5 
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου (9.00 – 11.00) 

Αίθουσα Μπίλη Βέμη 

Λογοτεχνικές αποτυπώσεις παιδικών τραυμάτων από την προσφυγιά και τις μετακινήσεις στη 
δεκαετία του ’40 

Δώρα ΜΕΝΤΗ 

Με αφετηρία τις ιστορικές περιστάσεις αρχικά της Μικρασιατικής Καταστροφής και αργότερα των 
πολιτικών διώξεων στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, θα αναφερθούμε σε τραυματικές εμπειρίες παιδιών 
που βίωσαν την προσφυγιά και στη συνέχεια ένιωσαν την ξενότητα στα μαθητικά θρανία της πατρίδας 
τους. Τόσο οι μετακινήσεις των μαθητών όσο και τα αισθήματα της ξενότητας εντοπίζονται σε 
λογοτεχνικά κείμενα που διαθέτουν μια αυτοβιογραφική βάση και αφορούν στην παιδική ηλικία, τα 
ατομικά και τα συλλογικά βιώματα, κάθε συγγραφέα. Στον βασικό κορμό της έρευνάς μας 
αξιοποιούνται τα πεζογραφήματα Τα παιδιά της Νιόβης (1988) του Τάσου Αθανασιάδη, Μητριά 
πατρίδα (1981) του Μιχάλη Γκανά και Αγάθος (1989) του Νίκου Βασιλειάδη. Παραπλεύρως, θα 
αναφερθούμε σε παιδιά ξένης εθνικότητας με συχνές μετακινήσεις που μαθήτευσαν σε ελληνικά 
σχολεία την ίδια περίπου χρονική περίοδο, όπως μια εβραιοπούλα στη Σμύρνη, στο μυθιστόρημα του 
Κοσμά Πολίτη, Στου Χατζηφράγκου (1963). 

Αθανασιάδης, Τ. (1988). Τα παιδιά της Νιόβης. Εστία. 
Βασιλειάδης, Ν. (1989). Αγάθος. Νεφέλη. 
Γκανάς, Μ. (1981). Μητριά πατρίδα. Μελάνι. 
Πολίτης, Κ. (1963). Στου Χατζηφράγκου: Τα σαραντάχρονα μιας χαμένης πολιτείας. Εστία. 

Η διπλή πραγμάτωση της πληγής στη Γαλήνη του Ηλ. Βενέζη 
Ιωάννης ΣΚΟΥΡΗΣ 

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να μελετήσει τον διττό τρόπο με τον οποίο απαντά η έννοια 
τραύματος στο λογοτεχνικό πλαίσιο του μυθιστορήματος Γαλήνη του Ηλία Βενέζη. Πιο συγκεκριμένα, 
αυτή η διπλή οντολογία εδράζεται πρωτίστως στην εμφανή της μορφή, ιστορικά προσδιορισμένη μέσα 
από το βίωμα της Μικρασιατικής Καταστροφής και τον συνακόλουθο ξεριζωμό. Όμως, στο επίπεδο της 
καθαυτής αφηγηματολογικής προσέγγισης της θεματικής, καθίσταται προφανές ότι αυτή πτυχώνεται, 
δημιουργώντας μία κυκλωνική αφήγηση που δεν πραγματώνεται μέσω της επανάληψης ενός 
αφηγημένου γεγονότος (ενν. την κατά Genette συχνότητα [fréquence])· αντίθετα, γίνεται φανερή στο 
κείμενο μέσω των ριζωματικών συσχετίσεων άλλων γεγονότων, όπως η πλημμύρα και η δολοφονία, 
που επανανοηματοδοτούν την έννοια του τραύματος και αποτελούν μ’ αυτόν τον τρόπο μηχανισμούς 
συγκρότησης των υποκειμένων «πρόσφυγες». Η παρούσα προσέγγιση θα επικεντρωθεί στη 
δολοφονία, ώστε να συστήσει ένα νέο ερμηνευτικό μοντέλο που θα χρησιμοποιεί ως κεντρικό άξονα 
την έμφυλη βία και θα τη συσχετίζει με το ιστορικό βίωμα. Υπ’ αυτό το πρίσμα, προτείνεται ο 
συμπεριληπτικός όρος «πληγή| που αφενός χρησιμοποιεί τα θεωρητικά κεκτημένα για τον όρο 
«τραύμα» και αφετέρου δίνει έμφαση στη σωματικότητα έναντι του ψυχισμού. Παράλληλα, θα 
χρησιμοποιηθούν στοιχεία της παλαιότερης κριτικής αναφορικά με τους ήρωες, η οποία τους 
αντιμετώπιζε ως μη εξελισσόμενους τύπους παρά χαρακτήρες, ώστε να αναδειχθεί ότι στο 
συγκεκριμένο αφηγηματικό σύνολο οι ήρωες συγκροτούν δυναμικά έναν ενιαίο χαρακτήρα, αυτόν του 
πρόσφυγα. Έτσι, τα έως τώρα τυπικά γνωρίσματα της πεζογραφίας του Βενέζη, όπως η μυθοποίηση 
της πραγματικότητας, η πραγμάτευση του ιδιωτικού βίου και το πλαίσιο αναστάτωσης σε συσχετισμό 
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με το εθνικό αίσθημα, θα καταστεί δυνατόν να θεαθούν υπό το πρίσμα της σύγχρονης θεωρίας 
συγκρότησης των υποκειμένων. 

Μεταναστευτικές ροές και πολιτικές:  
Όψεις του ραγισμένου προσώπου της Ευρώπης στο δημοσιογραφικό κόμικς «La Fissure» 

Μαριάννα ΜΙΣΙΟΥ & Διαμάντη ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Στο πλαίσιο αυτής της ανακοίνωσης θα μελετήσουμε το δημοσιογραφικό κόμικς La Fissure (2017) του 
φωτογράφου Carlos Spottorno και του δημοσιογράφου Guillermo Abril, το οποίο αναφέρεται στα 
σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα στα σύνορα της Ευρώπης. Το κόμικς ακροβατεί μεταξύ της 
αντικειμενικότητας και της υποκειμενικότητας, μεταξύ της παραγωγής ειδήσεων και της ανάγκης να 
τραβήξει την προσοχή του θεατή-αναγνώστη στο οξύ ζήτημα της σύγχρονης μετανάστευσης. Η επιλογή 
φωτογραφιών και σημειώσεων, μαζί με το καδράρισμα, που οριοθετεί και κατασκευάζει τον χώρο μιας 
αναπαράστασης, αποκλείοντας και συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες, αποτελούν πράξεις που 
ενέχουν ιδεολογικές θέσεις. Θα διερευνήσουμε τις ενσωματωμένες στο έργο αξίες, πεποιθήσεις και 
αντιλήψεις των δυο δημοσιογράφων, όπως αυτές αποτυπώνονται μέσα στο κόμικς, και συγκεκριμένα 
σε μέρη του λόγου και της εικόνας. Θα ιχνηλατήσουμε τις κοινωνικές πρακτικές υποδοχής των Άλλων 
στο συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο των δυτικών κοινωνιών, καθώς και των κινήτρων και των 
σχέσεων ισχύος που βρίσκονται κάτω από αυτές τις πρακτικές. Με απώτερο στόχο να αναδείξουμε την 
αποτύπωση των αξιών, των ιδεών, των θέσεων και των πρακτικών, μέσα από τα προτεινόμενα 
εργαλεία της διπλής αφήγησης λόγου και εικόνας που δίνει τροφή στην ιδεολογική και φιλοσοφική 
σκέψη του αποδέκτη, θα εξετάσουμε: (α) ποιες λέξεις και ποια σχήματα λόγου χρησιμοποιούνται και 
με ποιον τρόπο ρητό ή υπόρρητο και (β) ποιες οπτικές αναπαραστάσεις συμπεριλαμβάνονται μέσα 
στα πλαίσια των βινιετών, όπως σκηνικά, αντικείμενα ή ανθρώπινες μορφές και πώς σκηνοθετούνται 
οι αναπαραστάσεις αυτές μέσα από επιπλέον επιλογές όπως το σχήμα του κάδρου, το πλάνο και η 
γωνία θέασης, τεχνικές που προσφέρουν οπτικές και ψυχολογικές πληροφορίες. 

Abril, G. & Spottorno, C. (2017). La Fissure. Gallimard. 

Παρελθόν, μνήμη, εαυτός στη μετα-μεταναστευτική λογοτεχνία:  
Η περίπτωση του Χρήστου Αρμάντο Γκέζου 

Μαρίτα ΠΑΠΑΡΟΥΣΗ 

Η μετα-μετανάστευση, όπως ορίζεται από τον Roger Bromley (2017, σελ. 39), δεν είναι μία έννοια που 
συνδέεται αποκλειστικά με χρονικές διακρίσεις∙ είναι, ταυτόχρονα, και ιδεολογική στην προσπάθειά 
της να οικοδομήσει «ένα νέο σύνολο αναδυόμενων χώρων πολυμορφίας». Η παρούσα ανακοίνωση 
υποστηρίζει ότι το λογοτεχνικό έργο του, γεννημένου στη Χιμάρα της Αλβανίας, Χρήστου Αρμάντο 
Γκέζου, ειδικότερα τα μυθιστορήματά του Η λάσπη (2014) και Χάθηκε βελόνι (2021), οικοδομεί 
παρόμοιους χώρους, ιδιαίτερα μέσα από την αφηγηματική διαπραγμάτευση θεμάτων που αφορούν 
τις οικογενειακές και διαγενεακές σχέσεις, τη μνήμη και τη μετα-μνήμη, το τραύμα, ιδιαίτερα το 
τραυματικό οικογενειακό τοπίο, το αίσθημα του ανήκειν και τους παράγοντες που ευνοούν τη 
δημιουργία του ή/και την παρεμποδίζουν. Απώτερος στόχος είναι η διαμέσου της προσέγγισης 
μυθιστορημάτων που έχουν γραφεί από έναν συγγραφέα που έχει βιώσει τον απόηχο της 
μετανάστευσης, αλλά δεν εκφράζει πρωτίστως τις εμπειρίες ενός μετανάστη στα κείμενά του, 
απόπειρα σκιαγράφησης του χαρακτήρα μιας λογοτεχνίας που θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε 
‘μετα-μεταναστευτική΄ υπό την έννοια ότι ενώ εγγράφει το «διαχρονικό και πολυεπίπεδο τραύμα της 
μετανάστευσης» (Γκέζος, 2021), αποδίδει ταυτόχρονα τις συγκρούσεις και τις αντιφάσεις του 
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σύγχρονου ανθρώπου που έρχεται αντιμέτωπος με τον εαυτό μέσα στην απόλυτη πολυπλοκότητα της 
ανθρώπινης ζωής. 

Bromley, R. (2017). A bricolage of identifications: Storying postmigrant belonging. Journal of Aesthetics & Culture, 
9(2), 36–44. 

Γκέζος, Χ.-Α. (2014). Η λάσπη. Μελάνι. 
Γκέζος, Χ.-Α. (2021). Χάθηκε βελόνι. Μεταίχμιο. 

Λογοτεχνία και πολιτική πράξη:  
Η περίπτωση του Κούρδου πρόσφυγα Behrouz Boochani 

Έλενα ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ 

Το No Friend but the Mountains: Writing from Manus Prison του Κούρδου πρόσφυγα Behrouz Boochani 
—γραμμένο στα κρυφά σε λαθραίο smartphone μέσω της εφαρμογής WhatsApp στο offshore 
στρατόπεδο κράτησης αιτούντων άσυλο της Αυστραλίας στο νησί Manus της Νέας Γουινέας— κερδίζει 
το 2019 το Victorian Prize for Literature και το Victorian Premier’s Prize for Nonfiction. Ο Boochani 
χαρακτήρισε αυτή τη διάκριση νίκη της λογοτεχνίας και της ανθρωπιάς, αλλά και «πολιτική δήλωση 
της λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής κοινότητας της Αυστραλίας». Η διπλή διάκριση —ως λογοτεχνικό 
έργο και ως δοκίμιο— είναι ενδεικτική της δυσκολίας να κατατάξουμε το έργο αυτό σε ένα είδος. Ο 
ίδιος το αποκαλεί μυθιστόρημα ενώ αφηγείται τη δική του ιστορία ως πολιτικός πρόσφυγας που 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Ιράν. Τονίζει ωστόσο ότι σημασία δεν έχει η προσωπική του ιστορία, 
αλλά η καταγγελία, μέσω αυτής, της πολιτικής της Αυστραλίας να κρατά έγκλειστους επ’ αόριστον τους 
πρόσφυγες που φτάνουν μέσω θαλάσσης —πολιτική που ο Boochani θεωρεί ότι απορρέει από την 
αποικιοκρατία. Αν και δημοσιογράφος, συνειδητοποίησε σύντομα ότι η δημοσιογραφική γλώσσα δεν 
αρκούσε για να εκφράσει και να μεταφέρει την έκταση της φρίκης που ζούσαν οι πρόσφυγες στο νησί 
Manus. Στο έργο του συνδυάζει τον πεζό λόγο με την ποίηση και την πολιτική θεωρία για να 
παρουσιάσει αλλά και να εξηγήσει τη δημιουργία αυτής της ιδιαίτερης φυλακής που είναι τα 
στρατόπεδα προσφύγων. Στην ανακοίνωση αυτή θα διερευνήσω πώς η λογοτεχνία και η ποίηση 
λειτουργούν συγχρόνως ως ενισχυτικά της φωνής του και ως μέσον μετατροπής της αφήγησης από 
προσωπική ιστορία σε πολιτική πράξη. 

Γιούγκερμαν: Ο λόγος του χρήματος σε μια ιστορία προσαρμογής 
Αλέξανδρος ΤΣΑΓΚΑΛΑΣ 

Ο Βασίλης Γιούγκερμαν, Φινλανδός αριστοκράτης, αξιωματικός του Ρωσικού στρατού, φτάνει 
διωκόμενος στον Πειραιά. Από άγνωστος, θαμώνας των κακόφημων κέντρων του Πειραιά, ξεκινά μια 
πορεία ανόδου και κλείνει τον κύκλο της ζωής του, πολλά χρόνια μετά, ως ένας από τους 
σημαντικότερους Έλληνες, βαθύπλουτος τραπεζίτης. Το ομώνυμο μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση 
ασχολείται με την ιστορία του, μια ιστορία προσαρμογής. Προσαρμογής ενός ξένου, ενός πρόσφυγα, 
που αντίθετα με το συνηθισμένο μοτίβο, ξεπερνά γρήγορα τον αγώνα για επιβίωση και επιδιώκει 
κυριαρχία και ισχύ σε μια χώρα ξένη για αυτόν, που ονομάζει όμως πλέον πατρίδα του. Προσαρμογή 
θεμελιωμένη σε μεγάλο βαθμό στη γλώσσα ή το λόγο του χρήματος. Με τον όρο «λόγος» εννοούμε, 
βασισμένοι κυρίως στη Φουκωική παράδοση, ένα οργανωμένο σύστημα επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης, με δικούς του κανόνες και ορολογία. Ο λόγος του χρήματος, τον οποίο ο Γιούγκερμαν 
γνωρίζει άριστα, αποτελεί βασικό μέσο για την επίτευξη των επιδιώξεών του. Ο Καραγάτσης μας 
προσφέρει, κατ’ αρχάς, ένα βαθιά ψυχολογικό έργο. Ταυτόχρονα, όμως, η δράση είναι τοποθετημένη 
στην περίοδο του μεσοπολέμου, όταν βαθιές αλλαγές δημιούργησαν μια νέα μορφή της ελληνικής 
κοινωνίας, που πλέον χαρακτηρίζεται από την επικράτηση της αστικής τάξης, την αφομοίωση και 
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ενσωμάτωση πληθυσμών που ξαφνικά μετακινήθηκαν λόγω των πολέμων, και την ευρύτατη εισαγωγή 
του χρήματος στην κοινωνική ζωή που επηρέασε σχέσεις, ήθη και συνήθειες. Συνεπώς, έχουμε τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία που μας παρέχει ο τρόπος ανάλυσης της Νέας Οικονομικής 
Κριτικής για να εξασφαλίσουμε ερμηνείες του έργου βασισμένες στο ρόλο του χρήματος, στην αλλαγή 
που η εισαγωγή του χρήματος προκαλεί στα άτομα και την κοινωνία. 
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Θεματική Συνεδρία 6 
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου (9.00 – 11.00) 

Αίθουσα Μανώλης Γλέζος 

Ανθεκτικότητα, Μεταμόρφωση ή Ενδυνάμωση;  
Καλές πρακτικές μη-τυπικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για πρόσφυγες στην Ελλάδα 

Διονύσης ΓΟΥΒΙΑΣ, Μαριάνθη ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ, Αργυρώ ΝΤΙΛΙΟΥ,  
Ελένη ΣΚΟΥΡΤΟΥ & Βασιλεία ΚΟΥΡΤΗ-ΚΑΖΟΥΛΛΗ 

Αυτή η παρουσίαση διερευνά συγκεκριμένες διαστάσεις της εφαρμογής διαφόρων παρεμβάσεων μη-
τυπικής εκπαίδευσης για πρόσφυγες (π.χ. μαθήματα ελληνικής γλώσσας για ενήλικες πρόσφυγες, 
εθελοντική υποστήριξη παιδιών προσφύγων που πηγαίνουν σχολείο, δραστηριότητες παιχνιδιού για 
παιδιά σε διάφορους προσφυγικούς καταυλισμούς κ.λπ.) που πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου από το 2016 έως το 2019. Αυτές οι παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν για να προωθήσουν την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων επιβίωσης και προσαρμογής σε μαθητές/τριες που ζουν σε συνθήκες 
αβεβαιότητας, αλλά και να οδηγήσουν σε προσωπική χειραφέτηση και κοινωνική ενδυνάμωση, μέσω 
της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης. Στόχος της παρουσίασης είναι να αποτυπώσει με ποιους 
τρόπους η εκμάθηση της γλώσσας διασυνδέεται με την επαναδιαπραγμάτευση της ταυτότητας, την 
άμβλυνση των αντιθέσεων μεταξύ πολύγλωσσων ομάδων προσφύγων και τον επαναπροσδιορισμό 
από τα μέλη της κοινότητας κυρίαρχων αντιλήψεων μέσα σε συνθήκες πολυεπίπεδων διαπολιτισμικών 
ανταλλαγών, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται και καλές πρακτικές στην μη-τυπική εκπαίδευση 
ενηλίκων και ανηλίκων, στην Ελλάδα των αρχών του 21ου αιώνα. Ως θεωρητική βάση του όλου 
εγχειρήματος (των παρεμβάσεων μη-τυπικής εκπαίδευσης για πρόσφυγες) υπήρξε η 
μετασχηματιστική (ή μετασχηματίζουσα) μάθηση, με την έννοια του ότι οι εκπαιδευόμενοι/ες, μέσω 
κριτικής αυτόνομης σκέψης, καλούνται να συνειδητοποιήσουν πώς και γιατί οι παραδοχές που έχουν 
περιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται, κατανοούν και αισθάνονται τον κόσμο γύρω 
τους (Cummins, 2001∙ Mezirow, 1991). 

Cummins, J. (2001). Negotiating identities: Education for empowerment in a diverse society (2nd Ed.). California 
Association for Bilingual Education.  

Mezirow, J. (1991). Transformative dimensions of adult learning. Jossey-Bass. 

Η αφήγηση ως εργαλείο ανασυγκρότησης της προσφυγικής εμπειρίας  
νεαρών κρατούμενων μαθητών 

Σωτηρία ΚΑΛΜΠΕΝΗ, Ευγενία ΒΑΣΙΛΑΚΗ & Ελένη ΓΚΑΝΑ 

Στην παρουσίαση επιχειρείται η ανάδειξη της «φωνής» νεαρών κρατούμενων προσφύγων που 
φοιτούν σε δημοτικά και γυμνάσια σχολεία τα οποία στεγάζονται μέσα σε δύο Καταστήματα 
Κράτησης. Η παρουσίαση αντλεί δεδομένα από ευρύτερη εθνογραφικού προσανατολισμού έρευνα 
για τη διερεύνηση του πεδίου της γλωσσικής εκπαίδευσης σε χώρους φυλακών. Υιοθετήθηκε η 
μεθοδολογία της Nexus Analysis μέσα από την οποία αναδεικνύονται οι κύκλοι λόγων [discourses] που 
αλληλεπιδρούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και συγκεκριμένα, οι ιστορίες ζωής των κρατούμενων 
προσφύγων, οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων και οι ευρύτεροι λόγοι που κυκλοφορούν στον χώρο 
των φυλακών. Η ανακοίνωση ειδικότερα επιχειρεί να φωτίσει τις ιστορίες ζωής των κρατουμένων που 
σχετίζονται με την προσφυγική εμπειρία, αναδεικνύοντας τον ρόλο των αφηγήσεων και τον τρόπο που 
αυτές μπορούν να τροφοδοτήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Με την αξιοποίηση του ερευνητικού 
εργαλείου των βιογραφικών αφηγηματικών συνεντεύξεων οι κρατούμενοι που συμμετέχουν στην 
έρευνα καλούνται να ενεργοποιήσουν την αφήγηση ως κύριο τρόπο παρουσίασης, αναπλαισίωσης και 
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ανασυγκρότησης της προσφυγικής τους εμπειρίας. Το ενδιαφέρον της έρευνας εστιάζεται στην 
ανασυγκρότηση μιας βιογραφικής περιόδου της ζωής ή ολόκληρης της ιστορίας ζωής των 
κρατούμενων, οι βιωμένες εμπειρίες των οποίων (η περίοδος των παιδικών χρόνων, η εμπειρία 
πολέμου και το προσφυγικό ταξίδι) νοηματοδοτούν το πλαίσιο της συνολικής αφήγησης της ζωής τους. 

Θεραπεία τέχνης και διαπολιτισμική εργοθεραπεία:  
Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων τραύματος 

Μαίρη ΣΤΥΛΙΔΗ, Αικατερίνη ΚΑΤΣΙΑΝΑ & Κωνσταντίνος ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες έχουν βιώσει μια σειρά από περίπλοκα τραύματα λόγω των 
εμπειριών εκτοπισμού από τη χώρα καταγωγής τους, καθώς και των αντιμεταναστευτικών νόμων που 
προκαλούν περαιτέρω καταπίεση και διακρίσεις. Η πρόθεση αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει πώς 
η θεραπεία τέχνης μπορεί να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα τραύματος που παρατηρούνται σε 
μαθητές αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Εξετάζει τις βασισμένες στις τέχνες και ποιοτικές μελέτες 
που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και διεθνώς. Τα θέματα της ανθεκτικότητας και της 
ενδυνάμωσης, της ταυτότητας και του πολιτισμού και της απώλειας του σπιτιού και της ασφάλειας 
προκύπτουν από τη βιβλιογραφική έρευνα και διερευνώνται από την άποψη της Εργοθεραπείας σε 
αυτή την εργασία. Με βάση τη βιβλιογραφία που συλλέγεται, η χρήση της θεραπείας τέχνης σε 
συνδυασμό με την ενσυνειδητότητα, η συνεχής εκφραστική θεραπεία, η ψυχοθεραπεία παιδιού-
γονέα, η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία εστιασμένη στο τραύμα και η θεραπεία αφηγηματικής 
έκθεσης είναι όλες προσεγγίσεις στην Εργοθεραπευτική πρακτική που έχουν τη δυνατότητα να 
δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα θεραπείας τέχνης που μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των 
μαθητών αιτούντων άσυλο και των προσφύγων. Μέσω αυτής της εργασίας, προτείνεται η δημιουργία 
ενός προγράμματος που ενσωματώνει αυτές τις προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων 
τραύματος των μαθητών αιτούντων άσυλο και των προσφύγων από τη σκοπιά της Εργοθεραπείας. 

Εφαρμοσμένο δράμα σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα:  
Δημιουργώντας συνέργειες, αποκαλύπτοντας ταυτότητες 

Μυρτώ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ & Μαγδαληνή ΒΙΤΣΟΥ 

H παρούσα εργασία επιχειρεί να ρίξει φως στον θετικό αντίκτυπο που έχει η χρήση του εφαρμοσμένου 
δράματος σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα. Για τον λόγο αυτό, εκπονήθηκε μια μελέτη περίπτωσης σε 
έναν ξενώνα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων στο κέντρο της Αθήνας. Την ομάδα-στόχο 
αποτέλεσαν δεκαπέντε ασυνόδευτοι ανήλικοι και εννιά εργαζόμενοι στον ξενώνα. Υλοποιήθηκαν εννιά 
παρεμβάσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές εφαρμοσμένου δράματος (κυρίως 
εμπνευσμένες από το Θέατρο του Καταπιεσμένου) καθώς και άλλες δραστηριότητες υποστηρικτικά 
(κείμενα ταυτότητας, ζωγραφική) σε θεματικές σημαντικές για τις ζωές των συμμετεχόντων. Tις 
παρεμβάσεις διαδέχτηκαν συνεντεύξεις σε ομάδες εστίασης οι οποίες επιχείρησαν να εκμαιεύσουν τη 
βιωμένη εμπειρία των συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα που ανέκυψαν είναι προϊόν της θεματικής 
ανάλυσης των δεδομένων και φανέρωσαν ότι οι συμμετέχοντες παρακινήθηκαν να συμμετάσχουν 
ενεργά και να συνεργαστούν μεταξύ τους εξαιτίας του παιγνιώδους χαρακτήρα των δραστηριοτήτων 
και της ανάδειξης θεμάτων που άπτονταν του ενδιαφέροντός τους. Επιπλέον, η πολυτροπικότητα των 
ασκήσεων διευκόλυνε ακόμη και αρχάριους ομιλητές της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας να  
επικοινωνήσουν, να εκφράσουν συναισθήματα και εμπειρίες και να αναστοχαστούν πάνω στις 
πραγματικότητές τους. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη μετασχηματιστική φύση των θεατρικών 
ασκήσεων επέτρεψε στους συμμετέχοντες να καταστούν ενδυναμωμένοι συνομιλητές, αύξησε την 
κριτική τους επίγνωση, την αμοιβαία κατανόηση στην κοινότητα και τη δημιουργία δεσμών. Συνεπώς, 
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παρά το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η γενίκευση των αποτελεσμάτων λόγω του μικρού αριθμού του 
δείγματος και του είδους της έρευνας (μελέτη περίπτωσης), αναμφίβολα τα ευρήματα συνηγορούν 
υπέρ του ευεργετικού αντίκτυπου που έχει το εφαρμοσμένο δράμα σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα 
και σε περιθωριοποιημένους πληθυσμούς. 

Μαθητές με ή χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο και διαθεματικές/οριζόντιες δεξιότητες  
δια βίου μάθησης 

Βασιλική ΤΖΙΚΑ, Σταυρούλα ΚΑΛΔΗ, Χρήστος ΓΚΟΒΑΡΗΣ & Κωνσταντίνα ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ 

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει ποιες διαθεματικές/οριζόντιες δεξιότητες δια βίου 
μάθησης κατέχουν οι μαθητές/ήτριες με ή χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο και σε ποιο βαθμό. Οι 
διαθεματικές/οριζόντιες δεξιότητες δια βίου μάθησης, όπως είναι (α) η επίλυση προβλήματος, (β) η 
κριτική σκέψη, (γ) η δημιουργικότητα, (δ) η επικοινωνία και η συνεργασία, (ε) η αυτορρύθμιση της 
μάθησης και (στ) η ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά ζητήματα, θεωρούνται απαραίτητα εφόδια τόσο 
στην εκπαιδευτική όσο και στην προσωπική/εργασιακή πορεία. Η καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων 
από όλους τους μαθητές και μαθήτριες έχει αποτελέσει πρόσφατα και βασικό στόχο της εκπαίδευσης, 
όπως έχει διαμορφωθεί στα αναθεωρημένα προγράμματα σπουδών. Προηγούμενες έρευνες 
εστιάζουν κυρίως στις απόψεις των εκπαιδευτικών ή ερευνούν προγράμματα παρέμβασης. Στην 
παρούσα ποσοτική έρευνα συμμετείχαν 551 μαθητές και μαθήτριες, 461 χωρίς μεταναστευτικό 
υπόβαθρο και 90 με μεταναστευτικό υπόβαθρο, που φοιτούν στις Στ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου και 
απάντησαν σε ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς. Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι όλοι οι 
μαθητές/ήτριες δηλώνουν πως κατέχουν σε μέτριο βαθμό τις υπό μελέτη δεξιότητες ενώ στατιστικά 
σημαντικές διαφορές μεταξύ μαθητών/ριών με ή χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο παρατηρήθηκαν 
στη δεξιότητα της επικοινωνίας και συνεργασίας και στη δεξιότητα αυτορρύθμισης της μάθησης. 
Ακόμη, υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των δεξιοτήτων, γεγονός που φανερώνει πως η καλλιέργεια 
της μιας επηρεάζει και τις υπόλοιπες. Τα παραπάνω ευρήματα συμβάλλουν στη συζήτηση σχετικά με 
την καλλιέργεια των διαθεματικών/οριζόντιων δεξιοτήτων δια βίου μάθησης από όλους/ες τους/ις 
μαθητές/ήτριες ξεπερνώντας τυχόν ανισότητες στην εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με ή χωρίς 
μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

Η ερευνητική εργασία υποστηρίχθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «Υποτροφίες ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Υποψηφίων 
Διδακτόρων» (Αριθμός Υποτροφίας: 590).  
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Η γεφύρωση της πολιτισμικής απόστασης ανάμεσα στην οικογένεια και το νηπιαγωγείο 
Διονυσία ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 

Η μετακίνηση πληθυσμών προς την Ελλάδα δεν είναι πλέον ένα νέο φαινόμενο, ωστόσο η διαχείριση 
του γλωσσικά, πολιτισμικά, θρησκευτικά και κοινωνικά μικτού μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της 
σχολικής τάξης εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα για αρκετούς εκπαιδευτικούς. Διάφορες έρευνες 
έχουν δείξει την ελλιπή κατάρτιση και επιμόρφωση των σύγχρονων εκπαιδευτικών στο να εφαρμόσουν 
στην πράξη τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να 
λειτουργήσουν πέρα από το πλαίσιο των μονοπολιτισμικών προσεγγίσεων. Στόχος της παρούσας 
εργασίας είναι αφενός να προσδιοριστούν τα πολιτισμικά στοιχεία που οι οικογένειες με χώρα 
προέλευσης τη Συρία θεωρούν ως σημαντικά για την πολιτισμική ταυτότητα των παιδιών τους και 
αφετέρου να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το ρόλο του σχολείου στη 
θεματοποίηση αυτών των πολιτισμικών ταυτοτήτων, την ενδυνάμωση των μαθητών και μαθητριών με 
μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο και τον περιορισμό της πολιτισμικής ασυνέχειας μεταξύ 
οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος. Τα ερευνητικά δεδομένα συλλέχτηκαν με ημιδομημένες 
συνεντεύξεις από έξι εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν σε δύο νηπιαγωγεία και από έξι γονείς με 
χώρα προέλευσης τη Συρία των οποίων τα παιδιά φοιτούν στα εν λόγω σχολεία. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι σε προγενέστερο χρόνο των συνεντεύξεων και τα δύο νηπιαγωγεία συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα 
διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης των μαθητών και μαθητριών, μικρής χρονικής διάρκειας, το οποίο, 
όπως έδειξαν τα ευρήματα της ανάλυσης των συνεντεύξεων, συνέβαλε στον αναστοχασμό των 
εκπαιδευτικών για επανεξέταση των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για ενεργότερη 
συμμετοχή των γονιών στη σχολική ζωή. 
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Θεματική Συνεδρία 7 
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου (11.30 – 13.10) 

Αίθουσα Μπίλη Βέμη 

Κριτική αποτίμηση πολιτικών και πρακτικών για την εκπαίδευση προσφύγων μαθητών/τριών 
Γιώργος ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ & Χρήστος ΠΑΡΘΕΝΗΣ 

Η προσφυγική κρίση των τελευταίων ετών τοποθέτησε την Ελλάδα στο επίκεντρο των προσφυγικών 
ροών, ως πύλη εισόδου στις χώρες της Δύσης. Η άφιξη και παραμονή σημαντικού αριθμού προσφύγων 
δημιούργησε νέες προκλήσεις για την ένταξη τους στο ελληνικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο 
και αύξησε την ετερογένεια και πολυχρωμία των σχολικών τάξεων. Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης 
είναι η κριτική αποτίμηση των πολιτικών και πρακτικών που υιοθετήθηκαν, προκειμένου να 
προωθηθεί η ένταξη των προσφύγων μαθητών/τριών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Για το 
σκοπό αυτό, θα παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα μιας εν εξελίξει ποιοτικής έρευνας σε δείγμα 
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία σε τάξεις υποδοχής ΖΕΠ όπου φοίτησαν 
πρόσφυγες μαθητές/τριες. Στόχος είναι να διερευνηθεί σε ένα πρώτο επίπεδο κατά πόσο η σταδιακή 
αύξηση των αριθμών εγγραφής και φοίτησης των προσφύγων μαθητών/τριών στα σχολεία της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η ανάπτυξη συναφών πολιτικών, πρακτικών και εκπαιδευτικού 
υλικού δύναται να αξιοποιηθούν στο επίπεδο της καθημερινής πρακτικής  από τους εκπαιδευτικούς 
που είναι και αυτοί που τελικά, εν μέσω αντίξοων συνθηκών, καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την 
αποτελεσματικότητα της μαθησιακής και ενταξιακής διαδικασίας. 

Σχολική κοινωνικοποίηση προσφύγων μαθητών: Αντιλήψεις των καθηγητών τους 
Μαρία ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ & Αντιγόνη Άλμπα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε χώρα υποδοχής μεταναστών και προσφύγων. Η 
εξέλιξη αυτή γίνεται αισθητή σε διάφορους τομείς της δραστηριότητας και της λειτουργίας της 
κοινωνίας, μεταξύ των οποίων και η εκπαίδευση. Το ελληνικό κράτος καλείται να εργαστεί με σκοπό 
την εύρεση και υλοποίηση των κατάλληλων στρατηγικών που θα συμβάλλουν στην ομαλή ένταξη των 
παιδιών προσφύγων στο σχολείο, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ευνοείται η μάθηση και η ένταξή τους 
στην κοινωνία υποδοχής. Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη των αντιλήψεων των 
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας σχετικά την κοινωνικοποίηση των προσφύγων μαθητών στο σχολείο. 
Επιλέχθηκε μία ποιοτική στρατηγική και διενεργήθηκαν 12 ημιδομημένες συνεντεύξεις με 
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε σχολικές μονάδες, οι οποίες έχουν φιλοξενήσει ή φιλοξενούν 
πρόσφυγες μαθητές. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με την τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου. 
Μέσα από τα λεγόμενα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος του 
σχολείου στη διευκόλυνση της κοινωνικοποίησης των προσφύγων μαθητών και κατ’ επέκταση και στην 
προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης στη χώρα υποδοχής. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην 
έρευνα θεωρούν ότι το σχολείο μπορεί να καλύψει ανάγκες κοινωνικές, ανάγκες ενταξιακές και 
πιθανώς και ανάγκες ψυχοσυναισθηματικές (όπως η φιλική πλαισίωση) των μαθητών προσφύγων. 
Διαπιστώνουν όμως την ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων τόσο σε παιδαγωγικό όσο και σε διοικητικό 
επίπεδο και επισημαίνουν ότι τόσο η σχολική φοίτηση των προσφύγων μαθητών, όσο και η 
κοινωνικοποίησή τους στο σχολικό περιβάλλον είναι απαραίτητο να πλαισιωθούν θεσμικά με τρόπους 
πιο ουσιαστικούς και αποτελεσματικούς. 
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Τα ευρωπαϊκά θεσμικά κείμενα «μιλούν» για την εκπαίδευση  
των παιδιών από μεταναστευτικό και προσφυγικό περιβάλλον 

Μαρία ΡΟΥΣΣΗ & Ευτυχία ΔΑΜΑΣΚΟΥ 

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποτελούν παράγοντα που καθορίζει τις γλωσσικές εκπαιδευτικές πολιτικές 
χωρών οι οποίες υποδέχονται μετανάστες και πρόσφυγες. Τα τελευταία χρόνια η συγκεκριμένη 
διαπίστωση γίνεται ολοένα και πιο έντονη μέσα από τις συνεχόμενες μαζικές εισροές μετακινούμενων 
πληθυσμών. Ιδιαίτερα σε θεσμικό επίπεδο, η προβληματική που σχετίζεται με την εκπαίδευση των εν 
λόγω παιδιών συναντά τους βασικούς άξονες των εκπαιδευτικών γλωσσικών πολιτικών και εμπίπτει 
στις διαχρονικές προτεραιότητες των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα 
ανακοίνωση φιλοδοξεί να ερευνήσει την εξέλιξη των εκπαιδευτικών γλωσσικών πολιτικών όπως αυτές 
εκφράζονται διαχρονικά μέσα από τα επίσημα κείμενα των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, 
εστιάζοντας στην εξέλιξη της θεσμικής ορολογίας γύρω από την πλαισίωση της εκπαίδευσης των 
παιδιών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο. Ενδεικτικά, η επιλογή και χρήση όρων όπως 
«γλωσσική θέληση», «κοινωνική συνοχή», «δια βίου μάθηση», «κίνητρα», «διαπολιτισμικότητα», 
«γλωσσική ένταξη», «γλωσσικό ρεπερτόριο», «εκπαιδευτική παράδοση», «ευάλωτες ομάδες», 
αναδεικνύει το αποτύπωμα εκπαιδευτικών μεθοδολογικών ρευμάτων, εθνικών προτεραιοτήτων, 
διαλυτικών κοινωνικών φαινομένων και ενωτικών τάσεων στις γλωσσικές εκπαιδευτικές πολιτικές, ενώ 
παράλληλα αναδύονται ως διαχρονικός γνώμονας τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά 
συνοψίζονται στη φράση «ενωμένοι στην πολυμορφία». Η σημασία της ανακοίνωσης έγκειται στην 
εξοικείωση με το περιεχόμενο αυτών των κειμένων, προκειμένου να γίνει κατανοητό το πνεύμα των 
εκάστοτε εκπαιδευτικών γλωσσικών επιλογών, μέσα από τον απαραίτητο αναστοχασμό που δίνει την 
ευκαιρία για περαιτέρω έρευνα ως προς το κατά πόσο το περιεχόμενο αυτής της θεσμικής ορολογίας 
συνάδει με τη σχολική και εν γένει εκπαιδευτική πραγματικότητα των συγκεκριμένων παιδιών. 

Κοινοτική εργοθεραπεία σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο: Συμπερίληψη στην εκπαίδευση 
Αικατερίνη ΚΑΤΣΙΑΝΑ, Μαρία ΣΤΥΛΙΔΗ & Κωνσταντίνος ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υπάρχει μαζική εισροή προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Στις 
καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μέλη αυτών των ομάδων αναφέρονται υψηλά 
ποσοστά επικράτησης του άγχους, της κατάθλιψης και μετατραυματικού στρες, τα οποία 
επιδεινώνονται από την κοινωνική απομόνωση, τις διακρίσεις και την ανεργία. Επιπλέον ζητήματα, 
που αφορούν την κοινωνική ένταξη και την συμπερίληψη στην εκπαίδευση και στα σχολικά πλαίσια, 
σε συνδυασμό με την ψυχική τους υγεία, απαιτούν την εμπλοκή πολλών επαγγελματιών. Η παρούσα 
εργασία έχει στόχο να αναδείξει τον ρόλο της εργοθεραπείας στις ανάγκες του συγκεκριμένου 
πληθυσμού. Η ανάγκη για εργοθεραπεία επαυξάνεται όταν προστίθενται και ζητήματα αναπηρίας ή 
/και χρόνιων νοσημάτων. Η εργοθεραπεία βοηθά σε απόκτηση νέων δεξιοτήτων για την καθημερινή 
ζωή, σε άτομα όλων των ηλικιών, αξιολογώντας τις τρέχουσες δεξιότητες ζωής και την εκτέλεση έργου, 
προσδιορίζοντας βασικούς τομείς. Οι τομείς έργων παρέμβασης των εργοθεραπευτών, αφορούν την 
αυτοφροντίδα, την παραγωγικότητα και τον ελεύθερο χρόνο, όπου υπάρχουν ελλείψεις και όπου 
χρειάζεται υποστήριξη, με εξατομικευμένες και ομαδικές παρεμβάσεις. Οι σχετικές δεξιότητες και 
έργα μπορεί να περιλαμβάνουν τα πάντα, από το ασφαλές μαγείρεμα στο σπίτι, μέχρι τη χρήση των 
δημόσιων μέσων μεταφοράς, προσαρμογές στην εκπαίδευση, αναζήτηση εργασίας, διαχείριση 
χρημάτων, πρόσβαση σε κοινοτικές υπηρεσίες, εκμάθηση νέων μηχανισμών αντιμετώπισης, την 
ψυχαγωγία κ.α. Τέτοιες δεξιότητες δεν είναι μόνο πρακτικές, αλλά μπορούν να οδηγήσουν σε 
αυξημένη αυτοπεποίθηση και ολοκλήρωση. Μπορούν επιπλέον να προωθήσουν την εμπλοκή στην 
κοινότητα και τα σχολεία, λειτουργώντας ως πρόδρομοι για τη δέσμευση σε έργα και την ευημερία 
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τους. Οι εργοθεραπευτές υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς και ενισχύουν την εργασία της  
διεπιστημονικής ομάδας. 

Γραμματισμός και δεύτερη γλώσσα για ενήλικες πρόσφυγες και μετανάστες και ο οδηγός LASLLIAM 
Άννα ΜΟΥΤΗ & Χριστίνα ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗ 

Οι ενήλικες που μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν για πρώτη φορά στη ζωή τους σε μια νέα 
γλώσσα, ειδικά οι ενήλικες με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο και με περιορισμένη 
εκπαίδευση ακόμη και στην πρώτη γλώσσα, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση μαθητικού κοινού. Γύρω 
από τις ανάγκες αυτού του κοινού, κινήθηκε και το Συμβούλιο της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια 
προετοιμάζοντας έναν Οδηγό για το Γραμματισμό και τη Δεύτερη Γλώσσα (LASLLIAM) από το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, που θα είναι συνοδευτικός του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς 
(Μinuz et al., 2022). Ο οδηγός αυτός προσαρμόζεται από τις συγγραφείς-ερευνήτριες και στην Ελλάδα 
για την ελληνική γλώσσα, ύστερα από ποσοτική και ποιοτική πιλοτική εφαρμογή των περιγραφητών 
και τη μετάφραση των περιγραφητών στα ελληνικά. Στην παρούσα ανακοίνωση αναλύονται οι 
γλωσσικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων με το συγκεκριμένο προφίλ στην Ελλάδα (άτομα με 
μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο με μηδενικές ή χαμηλές δεξιότητες γραμματισμού στην 
πρώτη τους γλώσσα) και οι ενταξιακές προοπτικές που τους προσφέρονται μέσω της εφαρμογής του 
οδηγού αυτού. Ειδικότερα, οι γλωσσικές δεξιότητες ενισχύουν, μεταξύ άλλων, την κοινωνική 
συμπερίληψη και πρόσβαση στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Στην Ελλάδα η σχετική έρευνα 
είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, αλλά υπαρκτή τουλάχιστον μέσα από τη δουλειά των Mouti και 
Maligkoudi (2021), οι οποίες μελέτησαν προφίλ σπουδαστών μειωμένου αλφαβητισμού αλλά και 
εμπειρίες εκπαιδευτικών στο συγκεκριμένο πεδίο στο ελληνικό πλαίσιο. Οι ίδιες (Mouti & Maligkoudi, 
2022) δούλεψαν πάνω στον έλεγχο εγκυρότητας αλλά και στην πιλοτική εφαρμογή του LASLLIAM στην 
Ελλάδα. 

Minuz, F., Kurvers, J., Schramm, K., Rocca, L., Naeb, R. (2022). Literacy and second language learning for the 
linguistic integration of adult migrants. Council of Europe. https://rm.coe.int/prems-008922-eng-2518-
literacy-and-second-language-learning-couv-texte/1680a70e18 

Mouti, A. & Maligkoudi, C. (2021). Literacy profiles and SLA: The case of non-literate or/ and low-literate adult 
refugees and migrants. Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο AILA 2021 (16-20 Αυγούστου 2021), που έλαβε 
χώρα στο Πανεπιστήμιο του Groningen. 

Mouti, A. & Maligkoudi, C. (2022). Sample LASLLIAM tools and reflections on piloting. Presented at the Launching 
of the Council of Europe Reference Guide: “Literacy and Second Language Learning for the Linguistic 
Integration of Adult Migrants (LASLLIAM)”, Στρασβούργο, 30 Ιουνίου 2022. 
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Θεματική Συνεδρία 8 
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου (11.30 – 13.10) 

Αίθουσα Μανώλης Γλέζος 

Μνήμες από τη σχολική εκπαίδευση των προσφύγων του 1922:  
Ο ‘λόγος’ των μαθητών και των μαθητριών 

Βασίλης ΦΟΥΚΑΣ 

Όσο και αν η μελέτη του παρελθόντος αποτελεί αντικείμενο ειδικών επιστημονικών γνωστικών πεδίων, 
τα ίδια τα ιστορικά υποκείμενα δεν μπορούν να παραβλέπονται από την ιστορική αναζήτηση. Το 
παρελθόν γίνεται ιστορία μέσα από τις πολλαπλές οπτικές των υποκειμένων και κεντρικό ρόλο σε αυτή 
τη διαδικασία κατέχει η συγκρότηση της μνήμης, η οποία με τη σειρά της διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 
στη συγκρότηση ταυτοτήτων. Τόσο η μνήμη όσο και η ταυτότητα είναι ευμετάβλητες και επηρεάζονται 
αφενός μεν από πολιτικά και ιστορικά συμφραζόμενα αφετέρου δε από βιωμένες εμπειρίες. Γύρω από 
τα ιστορικά γεγονότα κατασκευάζονται αλήθειες και ψέματα αλλά και πραγματικότητες, απλώς, 
διαφορετικά βιωμένες. Η ιστορία και η μνήμη, αν και δεν ταυτίζονται, έχουν, ωστόσο, ισχυρούς 
δεσμούς μεταξύ τους, γιατί και οι δύο δίνουν νόημα στο παρελθόν και στα ίχνη του. Σε κάθε 
περίπτωση, ανάμεσα στο τι θα ξεχαστεί και στο τι θα διατηρηθεί βρίσκεται η απόφαση του τι αξίζει να 
διασωθεί. Η μνήμη δεν θεωρείται παθητικός θεματοφύλακας των γεγονότων, αλλά μια ενεργητική 
διαδικασία δημιουργίας νοημάτων. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη χρησιμότητα των προφορικών 
πηγών για τους ιστορικούς έγκειται όχι τόσο στην ικανότητά τους να διατηρήσουν το παρελθόν όσο 
στις πολλές αλλαγές που ενδυναμώνονται από τη μνήμη. Οι προφορικές μαρτυρίες που συλλέγονται 
δεν αποδίδουν πλήρως αυτό που είχε βιωθεί —το πραγματικό— αλλά την ανάμνηση που έχουν 
διατηρήσει οι μάρτυρες-πληροφορητές/πληροφορήτριες. Ειδικές μονογραφίες, συλλογικά έργα, 
εκδόσεις εγγράφων, απομνημονευμάτων και αναμνήσεων επιχείρησαν να διαλευκάνουν άγνωστες 
πτυχές της Μικρασιατικής Καταστροφής, να δώσουν διαφορετικές ερμηνείες, να αναδείξουν, να 
αναλύσουν και να φωτίσουν πρόσωπα και γεγονότα, προθέσεις και αποτελέσματα σε ζητήματα εξ 
ορισμού δύσκολα ερμηνεύσιμα και συγκινησιακά φορτισμένα. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται στροφή του ερευνητικού ενδιαφέροντος στη μελέτη της εκπαίδευσης των προσφύγων. 
Ωστόσο, παρατηρούνται ακόμη σημαντικά κενά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εμπειρίες και τα βιώματα 
των προσφύγων μαθητών και μαθητριών από την εκπαιδευτική διαδικασία τόσο στον χώρο 
προέλευσης όσο και στον χώρο εγκατάστασής τους. Μέρος του κενού αυτού επιχειρεί να καλύψει η 
εν λόγω εργασία, η οποία στηρίζεται, κυρίως, στην πλούσια συλλογή απομαγνητοφωνημένων 
προφορικών συνεντεύξεων προσφύγων, οι οποίες σώζονται στο Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού 
Ελληνισμού (Ι.Α.Π.Ε.) του Δήμου Καλαμαριάς και αφορά πρόσφυγες μαθητές και μαθήτριες με 
καταγωγή από τις περιοχές της Μικράς Ασίας που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα μετά την κρίση του 
1922. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί, με βάση την Κριτική Ανάλυση Λόγου, ο 
‘λόγος’ των προσφύγων μαθητών και μαθητριών αναφορικά με τις συνθήκες φοίτησής τους πριν και 
μετά το 1922. 

«Αποτυπώματα» των αναγκαστικών μετακινήσεων πληθυσμών  
στα σχολικά εγχειρίδια μαθηματικών της στοιχειώδους εκπαίδευσης 

Κωνσταντίνος ΣΔΡΟΛΙΑΣ 

Η αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών, απόρροια τραγικών συμβάντων όπως οι πόλεμοι, οι εμφύλιες 
διαμάχες, η φτώχεια κ.λπ., είναι ένα από τα οδυνηρότερα αποτελέσματα των κοινωνικο-οικονομικών 
και κοινωνικο-πολιτισμικών μεταβολών που συντελούνται στο ευρύτερο ή άμεσο περιβάλλον, 
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επηρεάζοντας και δοκιμάζοντας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δομές και αξίες των κοινωνιών 
προέλευσης και υποδοχής. Η εκπαίδευση, ως μία από τις σημαντικότερες δομές των οργανωμένων 
κοινωνιών, δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί από τις επιδράσεις αυτές. Τα «αποτυπώματα» αυτών των 
επιδράσεων εμφανίζονται με διάφορες μορφές όπως κείμενα, εικόνες, πίνακες, διαγράμματα και μέσα 
στα σχολικά εγχειρίδια, που αποτελούν το βασικότερο υποστηρικτικό μέσο της διδασκαλίας των 
διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Στην παρούσα εργασία καταγράφουμε πώς οι αναγκαστικές 
μετακινήσεις πληθυσμών αποτυπώνονται μέσα στα σχολικά εγχειρίδια των μαθηματικών της 
στοιχειώδους εκπαίδευσης μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή ως τις μέρες μας και συζητούμε τα 
στοιχεία εκείνα που εν δυνάμει προσφέρουν γνώση, αλλά και διαμορφώνουν στάσεις και αντιλήψεις 
στους μαθητές και τις μαθήτριες σχετικά με τον «Άλλο» που προέρχεται από τις κοινωνίες που 
εξαναγκάστηκαν στη μετακίνηση αυτή. 

Μετακινήσεις παιδιών στον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο.  
Το «Παιδομάζωμα» — Μια διδακτική προσέγγιση 

Λάμπρος ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ & Αντώνης ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ 

Ο όρος «Παιδομάζωμα» περιγράφει —στο ιστορικό πλαίσιο της μεταπολεμικής ελληνικής κοινωνίας— 
το πρόγραμμα εκκένωσης με το οποίο το ΚΚΕ απομάκρυνε από τον τόπο κατοικίας τους το 1948 —στο 
αποκορύφωμα του ελληνικού Εμφυλίου— έναν μεγάλο αριθμό παιδιών (20.000 περίπου) από τη 
Βόρεια Ελλάδα σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ο χαρακτηρισμός αυτής της πρακτικής με τον όρο 
«Παιδομάζωμα» από τους πολιτικούς αντιπάλους του ΚΚΕ αποτελεί μια μεταφορά από το οθωμανικό 
«ντεβσιρμέ» [devşirme], την πρακτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να αποσπά τα παιδιά των 
χριστιανών από τις οικογένειές τους, να τα προσηλυτίζει στο Ισλάμ και να τα εκπαιδεύει για να 
υπηρετήσουν στο σώμα των Γενιτσάρων (επίλεκτη φρουρά του Σουλτάνου) (Van Boeschoten & 
Danforth, 2015). Αντίστοιχα, η ελληνική κυβέρνηση από το 1947, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα 
μετεγκατάστασης περίπου 18.000 παιδιών από τη Βόρεια Ελλάδα σε οικοτροφεία («παιδοπόλεις») 
διάσπαρτα στην υπόλοιπη χώρα (Van Boeschoten & Danforth, 2015), ένα πρόγραμμα στο οποίο 
κυρίαρχο ρόλο διαδραμάτισε το Στέμμα, με επικεφαλής την ίδια τη Βασίλισσα Φρειδερίκη. Σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει και να φέρει στην επιφάνεια την παρουσία αυτού του 
συγκρουσιακού γεγονότος στη σχολική ιστοριογραφία (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης). Μελετώντας τα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος της Ιστορίας από την πρώτη 
μετεμφυλιακή περίοδο μέχρι την περίοδο της πρώιμης μεταπολίτευσης, εξετάζουμε παράλληλα και 
τα κίνητρα που καθόριζαν την παρουσία ή την αποσιώπηση αλλά και τα διάφορα επίπεδα αυτών, μέσα 
από ένα φάσμα υπερφωτίσεων και αποσιωπήσεων, ιδεολογικά καθορισμένων. Τέλος, θα 
προσπαθήσουμε να προτείνουμε μια διδακτική προσέγγιση, αναφορικά με το εν λόγω συγκρουσιακό 
θέμα, κατάλληλη για το επίπεδο της Στ’ Δημοτικού. 

Van Boeschoten, R. & Danforth, M. L. (2015). Παιδιά του ελληνικού εμφυλίου: Πρόσφυγες και πολιτική της 
μνήμης (μτφ. Μ. Λαλιώτης). Αλεξάνδρεια. 

Φωτίζοντας πτυχές του «Άλλου» στην εκπαίδευση:  
Παιδαγωγικοί μετασχηματισμοί στην τοπική ιστορία της Θράκης 

Μενέλαος ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο παιδαγωγικός μετασχηματισμός ιστορικού υλικού μέσα από διδακτικές προτάσεις, εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και διδακτικά σενάρια, υπακούει στις σύγχρονες αρχές των Επιστημών της 
Εκπαίδευσης και, παράλληλα, αποτελεί στόχο στην εκπαίδευση των σύγχρονων εκπαιδευτικών. Στο 
πλαίσιο της παρούσας εισήγησης, θα παρουσιαστούν οι παιδαγωγικές αρχές που συμβάλλουν στη 



47 
 

διαμόρφωση νέας γνώσης για την τοπική ιστορία μέσα από μετασχηματισμό, δυναμικά μοντέλα 
διεπιστημονικής οπτικής, συνεργατικά μοντέλα μάθησης και από δραστηριότητες παιγνιώδους 
μάθησης. Στην κατεύθυνση αυτή, οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν 
αναπλαισιωμένες διδακτικές προτάσεις, που θα εμπλέκουν τους γηγενείς μαθητές με τους μαθητές 
από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και με την αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών 
τεχνολογιών. Οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι αντίστοιχες εφαρμογές τους λειτουργούν ως 
επικοινωνιακά «οχήματα» μετασχηματισμού της υπάρχουσας —επιστημονικής— γνώσης. Θα δοθούν, 
επίσης, εστιασμένα διδακτικά παραδείγματα για το μάθημα της Τοπικής Ιστορίας, όπως 
διαμορφώθηκαν στο Πρόγραμμα «Ψηφιακή Θράκη: Χαρτογραφώντας την ιστορία και τον πολιτισμό 
για την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος», που απευθύνονται σε μαθητές και 
μαθήτριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα συγκεκριμένα διδακτικά σενάρια μπορούν να αναδείξουν 
τον υλικό και άυλο πολιτισμό της Θράκης, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και 
στις μαθήτριες να καλλιεργήσουν δεξιότητες ιστορικού, οπτικού και κριτικού γραμματισμού, ιστορικής 
ενσυναίσθησης και μεταγνώσης. 

Προσεγγίζοντας τον Άλλο μέσα από την τέχνη στη διδακτική της Ιστορίας 
Αλεξάνδρα ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ & Λάμπρος ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 

Η παιδαγωγική προσέγγιση του «Άλλου» στην Ιστορία λογίζεται ως ένα μείζον ζήτημα στην 
προσπάθεια διαμόρφωσης και ενίσχυσης της ιστορικής ενσυναίσθησης. Ωστόσο, στις μέρες μας 
διαφαίνεται μια έλλειψη πολιτικής ευαισθησίας πάνω στο ζήτημα του «Άλλου», η οποία και συχνά 
αντικατοπτρίζεται στον εξοστρακισμό διαφορετικών πεποιθήσεων, πολιτισμών, θρησκειών και 
επιλογών από το διδακτέο περιεχόμενο του μαθήματος της Ιστορίας. Ο διαφορετικός «Άλλος» συχνά 
απορρίπτεται αφοριστικά, ως κάτι επιβλαβές και απειλητικό για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, 
αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Η Ιστορία, ως διδακτικό αντικείμενο, μπορεί ωστόσο να αποτελέσει 
κατάλληλο πλαίσιο για την ανατροπή αντίστοιχων φαινομένων και την ανάπτυξη ικανοτήτων 
ουσιαστικής κατανόησης του άλλου και της οπτικής γωνίας θέασης ποικίλων ζητημάτων. Ειδικότερα, 
η παιδαγωγική αξιοποίηση της τέχνης δύναται ακόμη να ενισχύσει την κατανόηση και ερμηνεία του 
ιστορικού παρελθόντος μέσα από την οπτική των πρωταγωνιστών ταινιών, φωτογραφιών και 
εικαστικών αναπαραστάσεων. Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί να καταδείξει προτεινόμενες 
αντίστοιχες διδακτικές πρακτικές που φέρνουν σε επαφή τους μαθητές με τον «Άλλο» μέσα από την 
τέχνη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για προτάσεις που σταχυολογήθηκαν από την ανάλυση περιεχομένου 
συνεντεύξεων και εργασιών τεταρτοετών φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. Θεσσαλίας, που συμμετείχαν σε 
σεμιναριακό πρόγραμμα επιμόρφωσης πάνω στη διαχείριση ιστορικών συγκρουσιακών ζητημάτων. 
Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν την 
ενασχόληση των μαθητών με τις τέχνες ως ένα εργαλείο αποδόμησης στερεοτύπων και αφηγημάτων 
για το ιστορικό παρελθόν. Από την εργασία προκύπτουν παιδαγωγικές προσεγγίσεις ενίσχυσης της 
κριτικής σκέψης και της ιστορικής ενσυναίσθησης των μαθητών μέσα από πρακτικές που συνδυάζουν 
την αξιοποίηση έργων τέχνης με τη διερεύνηση ιστορικών τεκμηρίων και την παραγωγή πολυτροπικών 
κειμένων που εκφράζουν τις ερμηνείες των μαθητών για τον «Άλλο».  
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Θεματική Συνεδρία 9 
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου (16.20 – 17.40) 

Αίθουσα Μπίλη Βέμη 

Το καθεστώς της πληθυσμιακής μετακίνησης σήμερα στη σχέση κράτος-υποκείμενο μετακίνησης 
Αλεξάνδρα ΠΟΛΙΤΑΚΗ 

Η συζήτηση για την πληθυσμιακή μετακίνηση (μεταναστευτική-προσφυγική) και τα ζητήματα που 
προκύπτουν από την αναγκαστική ή όχι μορφή της αποκτούν σήμερα έναν ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας 
αλλά και ενδιαφέροντος. Και αυτό γιατί, ως στόχευση, δεν αρκεί η ανάδειξη της ελευθερίας της 
καθολικής μετακίνησης ανθρώπων και πληθυσμών εδραιωμένη στο ιστορικό παρελθόν, ή μέσα στη 
γενικά συνομολογούμενη αρχή ότι η μετακίνηση είναι μία πρακτική συνυφασμένη με τον άνθρωπο∙ 
καθώς ο άνθρωπος μετακινείται σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του. Ούτε η επένδυση της ελευθερίας 
αυτής με μία ηθική διάσταση. Αλλά, η τοποθέτησή της μέσα στο σύγχρονο, και εξαιρετικά σύνθετο, 
και ευαίσθητων ισορροπιών, και συχνά ασταθές πολιτικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού —στην προκειμένη 
συζήτηση— χώρου. Μετά τη μαζική μετακίνηση πληθυσμών προς την Ευρώπη το 2015-2016, η 
συζήτηση για τη διάκριση του status της μετακίνησης —«ελεύθερη μετακίνηση» και «εξαναγκασμένη 
μετακίνηση»— και οι χαρακτηρισμοί των υποκειμένων της μετακίνησης με βάση αυτό, αποτέλεσε την 
ουσιώδη εξέλιξη στη συζήτηση της διάκρισης «πρόσφυγας»-«μετανάστης». Και αυτό γιατί, η διάκριση 
του κράτους για τους πληθυσμούς σε μετακίνηση συνδέεται στενά —πέρα από το νομικό 
περιβάλλον— με ιδέες και στερεότυπα, ταυτοτικές αναφορές και ανάγκες, τα οποία εκτείνονται σε 
πολλές πτυχές του υποκειμένου της μετακίνησης, αλλά και της ταυτότητας και της λειτουργίας του 
κράτους. Στην εργασία αυτή, ανιχνεύεται ο χαρακτήρας του διαχωρισμού του status της πληθυσμιακής 
μετακίνησης σήμερα, αναδεικνύονται οι παράγοντες που τον επηρεάζουν, εξετάζονται οι διαπλοκές 
που αναπτύσσονται ανάμεσα στο υποκείμενο της μετακίνησης και το ευρωπαϊκό κράτος και 
αναδεικνύονται οι επιπτώσεις που προκύπτουν από τον χαρακτηρισμό του status της μετακίνησης και 
των υποκειμένων της.  

Ανθρώπινα δικαιώματα και μετανάστευση:  
Rawls και φιλελεύθερος κοσμοπολιτισμός περί διεθνούς δικαίου 

Χάρης ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ 

H ανακοίνωσή μου επιχειρεί να προσεγγίσει το ζήτημα της μετανάστευσης υπό το πρίσμα της 
πολιτικής φιλοσοφίας και της θεωρίας των δικαιωμάτων. Το κεντρικό πλαίσιο αναφοράς της εισήγησής 
μου ορίζεται, πιο συγκεκριμένα, από την αντιπαράθεση της περί διεθνούς δικαίου θεωρίας του John 
Rawls με τις αντίστοιχες θεωρήσεις μιας σημαντικής μερίδας επικριτών της, οι οποίοι ανήκουν στον 
ιδεολογικό χώρο του φιλελεύθερου κοσμοπολιτισμού. Ένα από τα βασικά σημεία τριβής στην εν λόγω 
διένεξη, το οποίο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τον καθορισμό της συστατικής φύσης και της έκτασης 
των δικαιωμάτων σε υπερεθνικό ορίζοντα, αφορά τον προσδιορισμό του θεμελιακού υποκειμένου 
αναφοράς του κανόνα δικαίου σε διεθνές επίπεδο. Για την ακρίβεια, εάν ως έσχατα υποκείμενα 
αναφοράς του διεθνούς δικαίου λογισθούν τα επί μέρους κράτη, παραδοσιακή θέση στην οποία 
ουσιαστικά προσχωρεί και ο Rawls υπό τον μανδύα της εξιδανικευτικής του κρατών έννοιας «λαοί», 
τότε το περιεχόμενο και η έκταση των εν γένει δικαιωμάτων, άρα και του ειδικότερου δικαιώματος της 
ελεύθερης μεταναστευτικής κίνησης, διαμεσολαβείται από το εγχώριο δίκαιο των επί μέρους κρατών 
και τις συγκυριακές αποβλέψεις της δημοσιονομικής και εξωτερικής πολιτικής τους. Εάν, αντιθέτως, 
όπως υποστηρίζουν οι κοσμοπολίτες φιλελεύθεροι, ως θεμελιακό υποκείμενο αναφοράς του διεθνούς 
δικαίου λογισθούν τα ατομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως εδαφικής πολιτικής ένταξης, τότε ο κατάλογος 
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των δικαιωμάτων διευρύνεται σε έκταση και βαθαίνει σε περιεχόμενο, καθώς η νομιμοποίησή του δεν 
χρειάζεται πια τη δυσεπίτευκτη συναίνεση των καθ’ έξιν ιδιοτελών και ανταγωνιστικών πολιτικών 
μορφωμάτων, που αντιπροσωπεύουν τα επί μέρους κράτη. Μέσα από την έκθεση των όρων της 
προκείμενης συζήτησης θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω τη δική μου θέση επί του θέματος, η οποία 
αποδέχεται ένα ρωμαλαίο δικαίωμα ελεύθερης μεταναστευτικής κίνησης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα 
αποστάσεις τόσο από τον διεθνή πολιτικό κοινοτισμό του Rawls, όσο και από τον ακραίο μεθοδολογικό 
και οντολογικό ατομικισμό των κοσμοπολιτών κριτικών του. 

Πολιτισμική αναγνώριση: Η οπτική της διϋποκειμενικής αναγνώρισης 
Χρήστος ΓΚΟΒΑΡΗΣ 

Η έννοια της πολιτισμικής αναγνώρισης είναι κεντρικής σημασίας για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. 
Η εισήγηση έχει ως αφετηρία τη διαπίστωση ότι η μέχρι σήμερα κυρίαρχη εννοιολόγηση αυτής της 
έννοιας από την οπτική της πολυπολιτισμικής αναγνώρισης έχει απομακρύνει την πράξη της 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης από έναν πάγιο στόχο της Παιδαγωγικής, και ειδικότερα της Κριτικής 
Παιδαγωγικής, αυτόν της αυτονομίας του υποκειμένου. Η αυτονομία του υποκειμένου δεν νοείται ως 
κατάσταση ανεξαρτησίας του ατόμου από κοινωνικές σχέσεις και κοινωνικούς δεσμούς, αλλά, 
αντιθέτως, ως αναπόσπαστο στοιχείο της συγκρότησής του ως κοινωνικού υποκειμένου. Απάντηση 
στο ερώτημα αναφορικά με το «πώς» μπορεί η πράξη της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης να αποφύγει 
τους περιορισμούς της πολυπολιτισμικής αναγνώρισης και να στηρίξει το στόχο της αυτονομίας του 
υποκειμένου, σε μια συνθήκη πολιτισμικού πλουραλισμού, μας δίνει η προσέγγιση της 
διϋποκειμενικής αναγνώρισης. Στην εισήγηση θα παρουσιασθεί η εν λόγω προσέγγιση λαμβάνοντας 
υπόψη τα βασικά σημεία της κοινωνικο-φιλοσοφικής θεμελίωσης της έννοιας «αναγνώριση» στο έργο 
του Honneth, καθώς και τα βασικά στοιχεία της παιδαγωγικής εξειδίκευσης αυτής της έννοιας στο 
έργο του Stojanov. Και οι δυο θεωρητικοί αναπτύσσουν τις θέσεις τους σε κριτική αντιπαράθεση με 
την πολυπολιτισμική αναγνώριση. Στο επίκεντρο το ενδιαφέροντος θα τεθούν: (α) η εννοιολόγηση της 
αναγνώρισης ως ηθικός πυρήνας του συνόλου των κοινωνικών αγώνων (Honneth), έτσι ώστε να 
καταστεί σαφές το εύρος της εκδοχής περί κοινωνικής δικαιοσύνης που αντιστοιχεί σε αυτή την 
εννοιολόγηση και (β) η παιδαγωγική εξειδίκευση του περιεχομένου των τριών μορφών αναγνώρισης 
(Stojanov), της ενσυναίσθησης, του ηθικού σεβασμού και της κοινωνικής εκτίμησης, έτσι ώστε να 
διαφανεί η αναγκαιότητα προσανατολισμού της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης προς τον ορίζοντα μιας 
μορφωτικής διαδικασίας ικανής να συμβάλλει στην αυτονομία και οικουμενοποίηση του εαυτού. 

Rawls και κοσμοπολιτική δικαιοσύνη: Η περίπτωση της μετανάστευσης 
Σωτηρία ΣΚΑΡΒΕΛΗ 

Το ερώτημα που θα με απασχολήσει αφορά στο αν τα κράτη έχουν το δικαίωμα από ηθικής σκοπιάς 
να εφαρμόζουν πολιτικές κλειστών συνόρων, αποκλείοντας μη πολίτες να εισέλθουν στο έδαφός τους. 
Η προσέγγιση του παραπάνω ερωτήματος γίνεται μέσα από το πρίσμα της ρωλσιανής παράδοσης, η 
οποία έθεσε στο επίκεντρο τη συζήτηση περί του αν οι αρχές δικαιοσύνης έχουν οικουμενική 
εφαρμογή ή όχι. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιάσω τα επιχειρήματα των ρωλσιανών υποστηρικτών 
της οικουμενικής εφαρμογής των αρχών δικαιοσύνης, τα οποία αναπτύχθηκαν σε μία προσπάθεια να 
αντικρούσουν τόσο το επιχείρημα του ίδιου του Rawls όσο και τα μετέπειτα επιχειρήματα που 
προσπάθησαν να ενισχύσουν και εκλεπτύνουν τη θέση του ότι οι αρχές δικαιοσύνης έχουν εφαρμογή 
στη βασική δομή της κοινωνίας και όχι οικουμενικά, καθώς στο διεθνές πεδίο δεν υφίσταται βασική 
δομή με παρόμοιου τύπου χαρακτηριστικά. Βασικός ισχυρισμός των πρώτων είναι ότι η βασική δομή 
μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους και ότι, όπως και αν την ερμηνεύσουμε, οι αρχές 
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δικαιοσύνης έχουν οικουμενική εφαρμογή εν όψει υφιστάμενων ηθικώς σημαντικών σχέσεων, οι 
οποίες επεκτείνονται πέραν των κρατικών συνόρων. Η ένσταση που αναπτύσσω είναι ότι η θέση αυτή 
είναι θεωρητικά προβληματική, καθώς αν ορισμένες μορφές σχέσεων ή αλληλεπίδρασης είναι ηθικώς 
σημαντικές, τότε δεν είναι προφανές ότι αυτές πρέπει ήδη να υφίστανται προκειμένου να εγείρονται 
απαιτήσεις δικαιοσύνης, και επομένως, αν και η ύπαρξή τους αποτελεί ικανή συνθήκη, δεν είναι όμως 
και αναγκαία για τη θεμελίωση ισχυρών εξισωτικών καθηκόντων. Η θέση αυτή φαίνεται ότι είναι πιο 
ριζοσπαστική από αυτή των ρωλσιανών υποστηρικτών της οικουμενικής εφαρμογής των αρχών 
δικαιοσύνης και ότι έχει συνέπειες όχι μόνο σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής των αρχών 
διανεμητικής δικαιοσύνης, αλλά σε όλο το φάσμα των ηθικώς σημαντικών σχέσεων και 
αλληλεπιδράσεων, όπως και στην περίπτωση της μετανάστευσης. 
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Θεματική Συνεδρία 10 
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου (16.20 – 17.20) 

Αίθουσα Μανώλης Γλέζος 

Διδασκαλία δεύτερης ή πρώτης γλώσσας;  
Εκπαιδεύοντας παιδιά με προσφυγική ή μεταναστευτική εμπειρία 

Μαρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & Φωτεινή ΛΥΤΡΙΒΗ 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η αθρόα συμμετοχή παιδιών με προσφυγική εμπειρία στα σχολεία 
ευρωπαϊκών κρατών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ανέγειρε πολλά ζητήματα κυρίως όσον 
αφορά τον τρόπο διδασκαλίας/μάθησης της επίσημης γλώσσας της εκάστοτε χώρας υποδοχής. 
Σύμφωνα με αρκετές έρευνες, η απόκτηση δεξιοτήτων σε μια δεύτερη γλώσσα συνιστά μια σύνθετη 
και πολυδιάστατη διαδικασία, η οποία εστιάζει στις πολυποίκιλες ανάγκες και τα ετερογενή 
χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών με στόχο τη δημιουργία και τη διαπραγμάτευση νοήματος. Ως εκ 
τούτου, είναι ιδιάζουσας σημασίας η υιοθέτηση δραστηριοκεντρικών διδακτικών προσεγγίσεων και 
μαθητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας που συνδέουν τη μάθηση με την εμπειρία, την τάξη με το 
κοινωνικό πλαίσιο και τη γλώσσα με την επικοινωνία προκειμένου οι μαθητές/τριες να εξελιχθούν σε 
ενεργούς/ές πολίτες στο νέο κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον. Η παρούσα μελέτη, λαμβάνοντας 
υπόψη τα αποτελέσματα ερευνών μικρής κλίμακας που διενεργήθηκαν σε περιοχές της Αρκαδίας και 
της Θεσσαλονίκης, πραγματεύεται το ζήτημα της διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας στο επίσημο 
σχολικό πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα δίνοντας έμφαση στις διδακτικές 
πρακτικές που αξιοποιούνται σε τάξεις υποδοχής και γενικής παιδείας. Όπως διαφαίνεται, από τις 
συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών και από την παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε αρκετές 
περιπτώσεις, οι στόχοι που θέτουν, οι πρακτικές που ακολουθούν και τα μέσα που αξιοποιούν οι 
εκπαιδευτικοί συνάδουν με διδασκαλία πρώτης γλώσσας καθώς επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής, ενώ παραγκωνίζεται η καλλιέργεια χρηστικού προφορικού λόγου 
που αποτελεί το κύριο μέσο επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, φαίνεται να απουσιάζουν δραστηριότητες που 
θα βοηθούσαν τα παιδιά να κατανοήσουν το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και θα διευκόλυναν την 
ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. 

Επαναπροσδιορίζοντας την εκπαίδευση στη δεύτερη γλώσσα  
σε μαθητές-πρόσφυγες μέσω της διαγλωσσικότητας 

Ειρήνη ΡΑΧΜΑΝΙΔΗ 

H σχολική τάξη απαρτίζεται από μαθητές και μαθήτριες που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό 
περιβάλλον µε διαφορετικές γλωσσικές καταβολές, αλλά και µε διαφορετικά επίπεδα γνώσης της 
γλώσσας που κυριαρχεί στη μαθησιακή διαδικασία (Νικολάου, 2003). Η πραγματικότητα αυτή έχει ως 
αποτέλεσμα τα ελληνικά, που είναι η κυρίαρχη γλώσσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος στη χώρα 
μας, να λειτουργούν ως τροχοπέδη για κάποιους/ες μαθητές/τριες. Συνεπώς, το ενδιαφέρον της 
ερευνητικής κοινότητας έχει στραφεί στον εντοπισμό μεθόδων, προκειμένου να βοηθήσει τον/την 
μαθητή/τρια να αντεπεξέλθει σε αυτά τα δεδομένα. Μία αξιόλογη μέθοδος που συμβάλλει σε αυτή 
την κατεύθυνση αξιοποιεί τη διαγλωσσικότητα, δηλαδή τη δυναμική χρήση όλου του γλωσσικού 
ρεπερτορίου του/της ομιλητή/τριας με συνθέσεις, συνδυασμούς, περάσματα από τη μία γλώσσα στην 
άλλη με σκοπό τη δημιουργία νοήματος, χωρίς προσκόλληση στα κοινωνικά και πολιτικά σύνορα, όπως 
αυτά προσδιορίζονται από τις ονοματισμένες γλώσσες, δηλαδή τις κυρίαρχες ιδεολογικά 
αναγνωρισμένες γλώσσες (García & Wei, 2014· Otheguy et al. 2015· Wei & García, 2022). Στο πλαίσιο 
αυτό, διερευνήθηκε το φαινόμενο της διαγλωσσικότητας στη μαθησιακή διαδικασία σε παιδιά με 
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προσφυγική εμπειρία ως μια μικρή συνεισφορά σε έναν ερευνητικό χώρο που δεν έχει διερευνηθεί 
διεξοδικώς, ειδικότερα στις παιδικές ηλικίες. Πρόκειται για μία γλωσσική εθνογραφία, στην οποία 
συμμετείχαν επτά παιδιά με προσφυγική εμπειρία. Επισημαίνεται ότι εκπονήθηκε εν μέρει ψηφιακά 
λόγω των δυσχερειών της πανδημίας του COVID-19. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως στον 
προφορικό λόγο, οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούσαν περισσότερο διαγλωσσικές πρακτικές σε 
σύγκριση με τον γραπτό λόγο, χωρίς ωστόσο να το συνειδητοποιούν. Επιπλέον, οι μαθητές/τριες 
θεωρούσαν πως το ενιαίο γλωσσικό ρεπερτόριο λειτουργεί υποβοηθητικά για τους/τις ίδιους/ες στην 
επικοινωνία τους. 

García, O. & Wei, L. (2014). Translanguaging: Language, bilingualism and education. Palgrave Macmillan. 
Νικολάου, Γ. (2003). Δίγλωσσα προγράμματα σπουδών: Τυπολογία και ο επιστημονικός διάλογος σχετικά με τη 

σκοπιμότητα εφαρμογής τους. Επιστημονικό Βήμα, 2, 65–78. 
Otheguy, R., García, O. & Reid, W. (2015). Clarifying translanguaging and deconstructing named languages: A 

perspective from linguistics. Applied Linguistics Review, 6(3), 281–307. 
Wei, L. & García, O. (2022). Not a first language but one repertoire: Translanguaging as a decolonizing project. 

RELC Journal, 53(2), 313–324. 

‘Language on the Go’ mobile app: Design, development & evaluation 
Παναγιώτης ΨΩΜΟΣ 

One of immigrants’ and refugees’ top priorities is acquiring a comprehensive knowledge of the local 
language of the country they are moving to. Through the Erasmus+ Strategic Partnership Language on 
the Go (2019-1-NL01-KA204-060376), a free gamified language-learning mobile app has been designed, 
developed (Android, IOS & web) and evaluated, which helps refugees and immigrants to learn the local 
language and familiarize themselves with the new concepts around them. The Language on the Go App 
constitutes a high-quality digital language learning application developed for refugees and immigrants 
who do not need previous linguistic education, as they can navigate and translate the menus and 
vocabulary into their L1. In the mobile application, ten refugee languages were included: Arabic, Sorani, 
Punjabi, Somali, Tigrinya, Urdu, Albanian, Pashto, Farsi, Kurmanji, and five target languages: English, 
French, Dutch, Modern Greek, and Turkish. The results of the evaluation of the app by refugees and 
immigrants showed it was accepted very well and helped them to learn the local language of the 
country to which they were moving.  
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Θεματική Συνεδρία 11 
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου (18.00 – 19.00) 

Αίθουσα Μπίλη Βέμη 

Μικρασιατική Καταστροφή, πρόσφυγες και Μεγάλη Ιδέα:  
Όταν ο κοσμοπολιτισμός έρχεται στο σπίτι σου 

Κώστας ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ 

Οι πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα σηματοδοτούν την οικοδόμηση του έθνους-κράτους και δίνουν 
την ευκαιρία για την υλοποίηση της Μεγάλης Ιδέας για το σχετικά νεαρό ελληνικό κράτος (Κρεμμυδάς, 
2010) που κορυφώνεται με τη μικρασιατική εκστρατεία. Η τραγική έκβαση της τελευταίας τον 
Αύγουστο του 1922 οδήγησε την Ελλάδα σε μια σημαντική αναδίπλωση που ξεκίνησε με την εισροή 
των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής. Εκατό χρόνια μετά, η αποτίμηση της έλευσης των 
προσφύγων της Μικράς Ασίας στην Ελλάδα μπορεί να είναι αποκαλυπτική με πολλούς τρόπους. Αντί 
για την υλοποίηση της Μεγάλης Ιδέας, έχουμε την ακούσια συνάντηση με τη διαφορετικότητα που 
φέρνουν οι πρόσφυγες και μαζί την προοδευτική αναθεώρηση της εθνικής ταυτότητας. Με εργαλείο 
τη φιλοσοφική έννοια του κοσμοπολιτισμού (Brock & Brighouse, 2005) θα προσπαθήσουμε να 
αποτιμήσουμε δικαιοπολιτικά τις συνέπειες της καταστροφής για τους πρόσφυγες και τους γηγενείς 
από το 1922 έως και την ενσωμάτωσή τους. Αφού διακρίνουμε μια σειρά αντιλήψεων της έννοιας του 
κοσμοπολιτισμού (Scheffler, 2002) θα περιγράψουμε την εργαλειακή αντιμετώπιση των Ελλήνων της 
Μικράς Ασίας από τους γηγενείς: στην αρχή, ως οχήματα υλοποίησης της Μεγάλης Ιδέας, στο τέλος, 
ως ανεπιθύμητο βάρος της εγχώριας ευημερίας –παρόλη την «κοινή» εθνική τους ταυτότητα. Αντίθετα 
με τη νέα Τουρκία που οικοδομήθηκε στον εθνικισμό των Νεότουρκων, η Ελλάδα βάδισε έστω και 
ακουσίως, από τη συντριβή της Μεγάλης Ιδέας προς έναν ριζωμένο κοσμοπολιτισμό, τον οποίο έφεραν 
ή προκάλεσαν οι πρόσφυγες. Υπ’ αυτή την έννοια, και πριν τις τεκτονικές αλλαγές που επέφερε στην 
έννοια του «πρόσφυγα» ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Ελλάδα πέτυχε, έστω και με αιματηρές 
θυσίες και πισωγυρίσματα, να υλοποιήσει έστω και ατελώς τους δύο πυλώνες του κοσμοπολιτισμού: 
τη δικαιοσύνη και το άνοιγμα στη διαφορετικότητα. Με άλλα λόγια η Μικρασιατική Καταστροφή 
επαναπροσδιόρισε με έναν τρόπο την ίδια την «εθνική» ταυτότητα, ανοίγοντάς την περισσότερο προς 
τον κόσμο. 

Brock, G. & Brighouse, H. (Επιμ.). (2005). The political philosophy of cosmopolitanism. Cambridge University Press. 
Κρεμμυδάς, Β. (2010). Η Μεγάλη Ιδέα: Μεταμορφώσεις ενός εθνικού ιδεολογήματος. Gutenberg. 
Scheffler, S. (2001). Conceptions of cosmopolitanism. Στο S. Scheffler, Boundaries and allegiances (σελ. 111–130). 

Oxford University Press.  

Recognition of prior knowledge in refugees/migrants 
Georgia Konstantia KARAGIANNI & Sotirios RIZAS 

Recognition of prior knowledge is a process used to identify, assess and certify a person’s knowledge, 
skills and competencies –regardless of how, when or where the learning occurred– against prescribed 
standards for a partial (modular) or full qualification. In most EU countries there are provisions to 
smooth refugee children’s entry into mainstream education through special language courses, different 
types of immersion classes and additional support. Teachers should be able to meet the diverse needs 
of all students and foster tolerance, respect for diversity and civic responsibility. Whereas most 
European countries already faced challenges in matching teaching methods and quality with the needs 
of diverse classrooms, the challenges intensified with the arrival of large numbers of refugee students 
and their particular needs. Working with multicultural and multilingual students is one of the areas that 
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teachers feel the least prepared for. This paper aims at presenting an Erasmus+ project entitled 
Integration through prior knowledge (2021-2-FI01-KA210-ADU-000049997), which was approved by 
the Finnish National Agency and sets out to create a curriculum on how to assess and recognize prior 
learning and other linguistic and cultural resources a student and/or an adult refugee/migrant has. This 
assessment and recognition will help teachers develop lessons which meet their refugee/migrant 
students’ needs, facilitating their inclusion in the host country’s educational system. The new teaching 
and learning material that is going to be created, along with the training platform for teachers, will 
provide an excellent database for all teachers, all over Europe, covering the gap and discontinuity which 
exists in most European countries. 

Οι Ρωμιοί Τσιγγάνοι της Μικρασίας: Από τους δρόμους της «αναγκαστικής μετακίνησης» στις 
προσφυγουπόλεις της Αθήνας. Η περίπτωση της Αγίας Βαρβάρας, μια άγνωστη κοινωνική ιστορία 

εγκατάστασης 
Ιωάννης ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Γνωρίζουμε τους Τσιγγάνους/Ρoμ κυρίως μέσα από τις ακλόνητες στερεοτυπικές εικόνες που μας 
κληροδότησε ο ρομαντισμός και συνακόλουθα η εμφάνιση της «τσιγγανολογίας» στα 1783, δηλαδή ο 
λόγος περί των Τσιγγάνων που τους αναπαριστά ως «ευγενείς άγριους», «απόβλητους του κόσμου» 
και «παρίες όλων των αιώνων και των εποχών». Έτσι μαθαίνουμε ότι οι Τσιγγάνοι προέρχονται από τις 
Ινδίες, είναι ένας ενιαίος λαός χωρίς ιστορία και γραπτές πηγές που διώκεται ευρισκόμενος πάντα στο 
περιθώριο της κοινωνίας, κρατώντας τη διαφορετικότητά του. Πόσο όμως αυτό το αφήγημα απηχεί 
την πραγματικότητα; Τα τελευταία χρόνια η ιστορία και οι άλλες κοινωνικές επιστήμες έχει ανανεώσει 
το ενδιαφέρον της για την παρουσία των Τσιγγάνων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, τοποθετώντας τους 
σε ευρύτερα ιστορικά πλαίσια ξεπερνώντας τον εξωτικό τρόπο εξεικόνισής τους, δηλαδή το 
«συνονθύλευμα φολκλορισμού (συχνά ερασιτεχνικού) και γλωσσολογίας, που εστίαζε σε μια διακριτή 
κουλτούρα, γλώσσα, πολιτισμό και τους τρόπους ζωής των Τσιγγάνων». Η Μικρασιατική Καταστροφή 
και το κύμα προσφύγων που προκάλεσε είναι ένα ολικό γεγονός στη νεότερη ελληνική ιστορία που 
έχει ακόμη αδιερεύνητες πτυχές όπως είναι η «έξοδος» των Ρωμιών Τσιγγάνων της Πόλης και των 
Μικρασιατικών παραλίων. Οι «Μπουλαλία Ρομά», οι Πολίτες δηλαδή Τσιγγάνοι, ανήκαν στον 
προσφυγικό πληθυσμό που εγκατέλειψε την Ανατολία και εγκαταστάθηκε σε διάφορες περιοχές της 
χώρας. Άραγε η αστική τους εμπειρία στη μικρασιατική γη αποτέλεσε εφόδιο για την κοινωνική τους 
ένταξη στον ελλαδικό χώρο; Στόχος της ανακοίνωσης είναι να εξετάσει μέσα από πηγές την παρουσία 
των Ρόμηδων στην Μικρασία και τη διαδικασία ένταξής τους σε μια περιοχή της ευρύτερης Αθήνας, 
την Αγία Βαρβάρα. Η σημασία της μετακίνησης αυτού του πληθυσμού και της ενταξιακής του πορείας 
είναι καταλυτική διότι εγγράφει τη συλλογικότητά του μέσα στην ελληνική συνείδηση και 
αναδιατυπώνει τους όρους της παρουσίας των Τσιγγάνων μέσα στο εθνικό αφήγημα. 
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Θεματική Συνεδρία 12 
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου (18.00 – 19.00) 

Αίθουσα Μανώλης Γλέζος 

Συμβουλευτική μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο: Άνισες σχέσεις και μαθησιακές δυσκολίες 
Παρασκευή ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Σκοπός της εισήγησής μας είναι μέσα από την οπτική των ειδικών (συμβούλων, ψυχολόγων, 
κοινωνικών λειτουργών) να εντοπίσουμε και να αναλύσουμε το πλέγμα σχέσεων και εξουσιών που 
αναπτύσσεται στο σχολικό περιβάλλον μεταξύ ντόπιων και μεταναστών μαθητών. Στόχος μας είναι να 
μελετήσουμε το πεδίο εμφάνισης φαινομένων ενδοσχολικής βίας, φυλετικών διακρίσεων, 
προκαταλήψεων, στερεοτύπων, ρατσιστικών διακρίσεων μεταξύ των παραπάνω δύο κοινωνικών 
ομάδων τόσο στα πλαίσια της σχολικής τάξης όσο και στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον. Βασική μας 
επιδίωξη είναι μέσα από αυτό το πεδίο εμφάνισης προβλημάτων να αποκαλύψουμε τις άνισες σχέσεις 
που διαμορφώνονται μεταξύ των ντόπιων μαθητών και των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο 
και τις επιπτώσεις που αυτές έχουν στη συμπεριφορά τους και στις σχολικές τους επιδόσεις. Η μελέτη 
μας στηρίζεται σε ποιοτική έρευνα/συνεντεύξεις που διεξήγαμε σε ειδικούς των σχολείων 
(σύμβουλους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς) στην προσπάθειά τους να τηρήσουν τις αρχές 
και τις αξίες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς έρχονται σε επαφή με μαθητές μετανάστες και 
συζητούν μεταξύ τους για τα προβλήματα που ανακύπτουν στον σχολικό χώρο σε σχέση με τους 
άλλους συμμαθητές τους. 

Ψυχολογική προσαρμογή Σύριων μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο  
στο σχολείο της χώρας υποδοχής 

Αντωνία ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ & Γιώργος ΒΛΕΙΩΡΑΣ 

Ο εμφύλιος πόλεμος που ξεκίνησε στη Συρία το 2011 οδήγησε στον εκτοπισμό περίπου 6 
εκατομμυρίων προσφύγων ηλικίας κάτω των 18 ετών (Sirin & Rogers-Sirin, 2015∙ UNHCR, 2021). Από 
αυτούς, όσοι πρόσφυγες φοιτούν σε σχολείο της χώρας υποδοχής καλούνται να προσαρμοστούν 
ψυχοκοινωνικά σε αυτό (Berry et al., 2006). Η παρούσα εργασία αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση 
που έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί διεθνώς για την ψυχολογική 
προσαρμογή των Σύριων μαθητών/τριών μεταναστευτικού υπόβαθρου στο σχολείο. Από αναζήτηση 
που διενεργήθηκε στις βάσεις δεδομένων Google Scholar, Scopus, EBSCOhost και ProQuest 
προέκυψαν 13 έρευνες σε χώρες υποδοχής με δείγμα Σύριους/ες ηλικίας 5-18 ετών. Συγκεκριμένα, 
εντοπίστηκαν επτά έρευνες στην Αμερική, τρεις στην Τουρκία, δύο στον Λίβανο, και μια στην Ιορδανία. 
Από τις εννέα έρευνες που διερεύνησαν τις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών/τριών, οι έξι 
διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι υποστηρικτικοί/-ές απέναντι στους μαθητές και τις μαθήτριες 
από τη Συρία. Αντίθετα, τρεις έρευνες κάνουν αναφορά σε εκπαιδευτικούς με στερεοτυπικές 
αντιλήψεις. Ακόμη, από τις οκτώ έρευνες που ασχολήθηκαν με τις κοινωνικές σχέσεις, οι πέντε 
δείχνουν ότι οι Σύριοι/ες μαθητές/τριες μόνο στην αρχή της φοίτησής τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στις συναναστροφές τους και συνήθως δημιουργούν φιλίες με τους Άραβες συμμαθητές/τριές τους. 
Σε τρεις έρευνες αναφέρονται σοβαρά περιστατικά εκφοβισμού και ρατσισμού. Τέλος, έξι από τις δέκα 
έρευνες που μελέτησαν τα συναισθήματα των μαθητών/τριών στο σχολείο αναφέρουν ότι αρχικά οι 
μαθητές/τριες ήταν φοβισμένοι/ες και απομονωμένοι/ες, στη συνέχεια όμως δηλώνουν 
χαρούμενοι/ες και ασφαλείς στο σχολικό περιβάλλον. Συμπερασματικά, οι Σύριοι/ες μαθητές/τριες 
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αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη φοίτησή τους με ορισμένους/ες από αυτούς/ες να βιώνουν τελικά 
θετικά συναισθήματα και εμπειρίες. 

Berry, J. W., Phinney, J. S., Sam, D. L., & Vedder, P. (2006). Immigrant youth: Acculturation, identity, and 
adaptation. Applied Psychology, 55(3), 303–332. 

Sirin, S. R., & Rogers-Sirin, L. (2015). The educational and mental health needs of Syrian refugee children. Migration 
Policy Institute. 

United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR]. (2021). Η προσφυγική κρίση στη Συρία-Σε παγκόσμιο 
επίπεδο, στην Ευρώπη και στην Κύπρο. https://www.unhcr.org/cy/2021/03/18/η-προσφυγική-κρίση-στη-
συρία-σε-παγκ/ 

Αλλόγλωσσοι μαθητές και μαθησιακές δυσκολίες 
Νικόλαος ΤΣΟΥΡΗΣ 

Τα τελευταία χρόνια περισσότερο από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 
συστήματα συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού αντιμετωπίζουν μια τεράστια πρόκληση, την 
οποία καλούνται να διαχειριστούν με τον κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερο τρόπο. Πρόκειται για 
την ομαλή ένταξη στη μαθησιακή διαδικασία αλλόγλωσσων μαθητών, κυρίως μεταναστών και 
προσφύγων, έτσι ώστε να ξεπεράσουν τις γλωσσικές δυσκολίες, οι οποίες αποτελούν αποτρεπτικό 
παράγοντα ενσωμάτωσής τους και επιτείνουν τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες. Η παρούσα 
ανακοίνωση επιχειρεί να προσεγγίσει τη θεωρητική διάσταση του πολύ σημαντικού αυτού 
φαινομένου εστιάζοντας σε δύο κύριες και αλληλένδετες συνιστώσες του. Η πρώτη αφορά τους 
λόγους για τους οποίους οι αλλόγλωσσοι μαθητές δυσκολεύονται ή και αδυνατούν πολλές φορές να 
ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις της διαδικασίας μάθησης, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν 
μειωμένη επίδοση, η οποία τους οδηγεί σε παραίτηση από την προσπάθεια κατάκτησης των 
διδακτικών στόχων, αλλά και σε χαμηλή αυτοπεποίθηση. Οι λόγοι αυτοί συνδέονται κυρίως με την 
απουσία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και με την ελλιπή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν σωστά τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες των αλλόγλωσσων 
μαθητών. Η δεύτερη συνιστώσα αφορά τις προτάσεις σχετικά με τους τρόπους και τις παιδαγωγικές 
παρεμβάσεις για την επίλυση του προβλήματος στο βαθμό του εφικτού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η 
μάθηση της πρότυπης γλώσσας από τους αλλόγλωσσους μαθητές και να βελτιωθεί η σχολική τους 
επίδοση. 
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Θεματική Συνεδρία 13 
Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου (10.00 – 11.20) 

Αμφιθέατρο Δημήτρης Σαράτσης 

Η χρήση των κειμένων ταυτότητας στην υποδοχή και αποδοχή του Άλλου. Διδακτικές πρακτικές. 
Εύη ΚΟΜΠΙΑΔΟΥ & Ρούλα ΤΣΟΚΑΛΙΔΟΥ 

Τα κείμενα ταυτότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά 
προς την καλλιέργεια διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση γύρω από το 
προσφυγικό ζήτημα. Οι διδακτικές πρακτικές που παρουσιάζονται αποτελούν μέρος έρευνας δράσης 
σε νηπιαγωγείο, στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής. Πρόκειται για ατομικά και συλλογικά 
παραγόμενα, με σκοπό την αξιοποίηση της εμπειρίας και της πρότερης γνώσης παιδιών και γονέων, 
μέσω μαρτυριών, προσωπικών βιωματικών κειμένων και αντικειμένων, ασκήσεων προσομοίωσης και 
θεατροπαιδαγωγικών πρακτικών. Μέσα από την εξοικείωση με μορφές έκφρασης των αφηγηματικών 
μας ταυτοτήτων, που είναι πολλαπλές και δυναμικές, προσεγγίζουμε μια διαδικασία παραγωγής νέας 
γνώσης που συνδέει στοιχεία ταυτότητας και ταύτισης με την πραγματική ζωή. Η ανάλυση των 
αποτελεσμάτων προσδίδει στην παιδαγωγική αξία των κειμένων ταυτότητας (Cummins & Early, 2011· 
Κομπιάδου, 2013· Κούρτη-Καζούλλη & Τζανετοπούλου, 2009· Σκούρτου, 2011). Μέσα από την έκθεση, 
την καταγραφή και τη διαδικασία κοινοποίησής τους προωθούν τον διαπολιτισμικό διάλογο και την 
πολυαισθητηριακή έκφραση (Λενακάκης, 2015). Η σύνδεση προσωπικών βιωμάτων και τα σημαντικά 
ταυτοτικά στοιχεία που μεταφέρονται με δημιουργικό τρόπο αποτελεί μια γέφυρα που συνδέει την 
προσωπική ιστορία με ένα κοινό τόπο αναζήτησης (Τσοκαλίδου, 2014), συνειδητοποιώντας πως εμείς 
είμαστε ο Άλλος που βρίσκεται ή θα βρεθεί σε κίνηση και επαφή. 

Cummins, J. & Early, M. (Επιμ.). (2011). Identity texts: The collaborative creation of power in multilingual schools. 
Trentham Books. 

Κομπιάδου, Ε. Δ. (2013). Παιδαγωγική αξιοποίηση της γλωσσικής και πολιτισμικής ετερότητας στο νηπιαγωγείο. 
Διπλωματική Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

 https://doi.org/10.26262/heal.auth.ir.134256 
Κούρτη-Καζούλλη, Β. & Τζανετοπούλου, Α. (2009). Η έκφραση της ετερότητας στην τάξη: Ένα παράδειγμα (σελ. 

291–317). Στο Χ. Γκόβαρης (Eπιμ.), Διδασκαλία στο πολυπολιτισμικό σχολείο. Ατραπός. 
Λενακάκης, Α. (2015). Θεατροπαιδαγωγική και διαπολιτισμικότητα. Στο Κ. Μπίκος & Ε. Ταρατόρη (Επιμ.), 

Μελετήματα και ερωτήματα της παιδαγωγικής επιστήμης. Χαριστήριος τόμος στον ομότιμο καθηγητή 
Δημήτρη Χρ. Χατζηδήμου (σελ. 347–364). Κυριακίδης. 

Σκούρτου, Ε. (2011). Διγλωσσία στο σχολείο. Gutenberg. 
Tσοκαλίδου, Ρ. (2014). Συνάντηση γλωσσών και πολιτισμών στο ελληνικό σχολείο: Μια διερευνητική και 

διαδραστική προσέγγιση. Στο Α. Κυρίδης (Επιμ.), Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και δια βίου μάθηση (σελ. 261–
279). Gutenberg. 

Η εκπαίδευση της κουρδικής μητρικής γλώσσας στην Ελλάδα 
Μουράτ ΙΣΣΙ 

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τις εκπαιδευτικές προσπάθειες των κούρδων προσφύγων στην 
Ελλάδα. Η εν λόγω μελέτη δεν έχει επαναληφθεί έως σήμερα, καθώς με την προσφυγική κρίση του 
2015 σημειώνεται ιστορικά το εξής σημαντικό: Πρώτη φορά μεγάλος αριθμός Κούρδων 
εγκαταστάθηκε σε ελληνικό έδαφος. Η διαμόρφωση της κουρδικής εθνικής ταυτότητας, η σημασία της 
εκπαίδευσης μητρικής γλώσσας για τους ίδιους τους Κούρδους καθώς επίσης οι εκπαιδευτικές 
προσπάθειες της κουρδικής γλώσσας μέσα στους προσφυγικούς πληθυσμούς θα είναι τα θέματα που 
θα αναφερθούν στην παρουσίασή μου. Στη συνέχεια, θα αναφερθώ στις μετακινούμενες τοποθεσίες 

https://doi.org/10.26262/heal.auth.ir.134256
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των κουρδικών προσφυγικών πληθυσμών εντός της Ελλάδας και τέλος στις ατομικές ή/και συλλογικές 
εκπαιδευτικές προσπάθειες που στόχευαν άμεσα/έμμεσα τους Κούρδους. Στο παρόν κείμενο δεν θα 
αναφερθώ στις ιστορικές καθολικές αιτίες της μετανάστευσης ή στις σχέσεις της μετανάστευσης με 
την εκπαίδευση ή ακόμα στα σημαντικά δεοντολογικά ζητήματα για την (ή στην) 
πρόσβαση/συλλογή/χρήση δεδομένων στους καταυλισμούς προσφύγων. 

Ετερότητα και πολυγλωσσία στην τάξη: Δεδομένα αναφορικά με τις πεποιθήσεις, στάσεις και 
πρακτικές των εκπαιδευτικών μετά την επιμόρφωση 

Γεωργία ΦΩΤΙΑΔΟΥ, Αλεξάνδρα ΠΡΕΝΤΖΑ, Σταματία ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ & Μαρίνα ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα ενός ερωτηματολογίου που χορηγήθηκε σε 
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά τη συμμετοχή τους σε ένα 
επιμορφωτικό πρόγραμμα σχετικά με την ένταξη των παιδιών με μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό 
υπόβαθρο. Το πρόγραμμα προσφέρθηκε διαδικτυακά τον Απρίλιο του 2021 από την Υπηρεσία 
συμβουλευτικής και πληροφόρησης «Με 2 Γλώσσες» σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ηπείρου και είχε ως αντικείμενο τη γλωσσική εκπαίδευση, τη 
διαφορετικότητα και την πολυγλωσσία στη σχολική τάξη. Αυτή η εργασία παρουσιάζει δεδομένα 
σχετικά με τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα 
αναφορικά με τη διατήρηση των μειονοτικών γλωσσών των μαθητών/τριών, τη δίγλωσση ταυτότητα, 
τους παράγοντες που ενισχύουν την ανάπτυξη της διγλωσσίας και τις διδακτικές πρακτικές που 
υποστηρίζουν τα παιδιά πρόσφυγες ή/και μετανάστες. Όσον αφορά την προώθηση/διατήρηση των 
μητρικών γλωσσών των μαθητών/τριών, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών έδειξαν ότι οι 
περισσότεροι/ες από αυτούς/ές χρησιμοποιούν μόνο περιστασιακά τη μητρική γλώσσα των 
μαθητών/τριών μέσα στην τάξη και δεν προωθούν συστηματικά τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους. 
Σχεδόν το ένα πέμπτο των συμμετεχόντων/ουσών δεν γνωρίζουν τις γλωσσικές πρακτικές των 
μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν τις 
γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών στη μητρική τους γλώσσα. Όσον αφορά το δίγλωσσο προφίλ των 
μαθητών/τριών, η ηλικία άφιξης στην Ελλάδα προσδιορίζεται ως καθοριστικός παράγοντας τόσο για 
τη γλωσσική τους ανάπτυξη όσο και για τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί 
δηλώνουν ότι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των μαθητών/τριών τους προσαρμόζοντας 
τις διδακτικές τους πρακτικές. Συνολικά, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών δείχνουν ότι οι 
προσπάθειές τους να συμπεριλάβουν μαθητές/τριες με μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό υπόβαθρο 
επικεντρώνονται κυρίως στην ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων στα ελληνικά, καθώς αυτό 
αναμένεται να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Ωστόσο, οι απαντήσεις 
τους αντικατοπτρίζουν επίσης έλλειψη ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της αναγνώρισης της 
μητρικής γλώσσας και της κουλτούρας των μαθητών/τριών τους. Η υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών θα 
αποτελούσε σαφή δείκτη ότι οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται τη διαφορετικότητα των μαθητών/τριών 
τους. 

Χρηματοδοτήσεις και λογοκρισία στην εκπαίδευση προσφύγων/ισσών:  
Μια κριτική αναστοχαστική προσέγγιση 

Ρούλα ΚΙΤΣΙΟΥ, Σοφία ΤΣΙΩΛΗ & Γιώργος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 

Από το 2015 έως σήμερα, λόγω των προσφυγικών ροών, οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε μια 
διαρκή προσπάθεια ανάπτυξης δομών σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής με σκοπό μια πιο 
αποτελεσματική συμπερίληψη των προσφύγων/ισσών. Σε πολλές περιπτώσεις η πολιτεία ζητά ρητά ή 
υπόρρητα τη στήριξη φορέων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλα κράτη, οι Διεθνείς Οργανισμοί, αλλά 
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και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Πολύ συχνά, αυτές οι συνέργειες επισημοποιούνται στο πλαίσιο 
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. Στην παρούσα κοινωνικοπολιτική συνθήκη κατά 
την οποία «οι χώροι για κριτική έρευνα συρρικνώνονται» (Grimm & Saliba, 2017, σελ. 43), ο 
ακαδημαϊκός κόσμος και ο χώρος της έρευνας καθίστανται ιδιαίτερα ευάλωτοι, καθώς στηρίζονται σε 
μεγάλο βαθμό στην κρατική ή διεθνή χρηματοδότηση (Butler, 2017, σελ. 857). Ένας από τους τομείς 
που λαμβάνει τέτοιες χρηματοδοτήσεις είναι και η εκπαίδευση προσφύγων/ισσών. Σκοπός της 
παρουσίασής μας είναι η κριτική προσέγγιση σημείων της διαδρομής για τη χρηματοδότηση ενός 
ερευνητικού έργου (πρόσκληση χρηματοδότησης, κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά συμφραζόμενα, 
συμμετοχή) που με βάση την εμπειρία μας προϋποθέτει συχνά την προσαρμογή μιας 
κοινωνικοπολιτικής ανάγκης, μιας ιδέας, ενός προβληματισμού με τρόπο που να χωρά σε 
προκαθορισμένα πλαίσια. Αξιοποιώντας την έννοια της (αυτο)λογοκρισίας και λαμβάνοντας υπόψη τη 
θεσιακότητα των ερευνητών/ερευνητριών-σχεδιαστών ερευνητικών προτάσεων, καθώς και την 
υπάρχουσα έρευνα σχετικά με τον έλεγχο, και την «αποσιώπηση έρευνας» συζητάμε για τη σχέση 
ανάμεσα στην ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία της διερεύνησης [freedom of inquiry]. 
Ακολουθούμε τη διάκριση των Valiverronen και Saikkonen (2020) που αναγνωρίζουν τέσσερις μορφές 
(κατα)πίεσης [suppression]: τον πολιτικό και οικονομικό έλεγχο, τον οργανωσιακό έλεγχο, τον έλεγχο 
ανάμεσα σε ανταγωνιστές/τριες ακαδημαϊκούς, και τον έλεγχο από το κοινό. Πιο συγκεκριμένα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ταυτότητές μας ως ερευνητών/ερευνητριών και σχεδιαστών/σχεδιαστριών 
ερευνητικών προτάσεων που συνεργάζονται τα τελευταία δέκα χρόνια στη διγλωσσική ή 
πολυγλωσσική μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση ατόμων με μεταναστευτική ή/και προσφυγική 
εμπειρία, στη μελέτη αυτή διερωτόμαστε στο πλαίσιο αναστοχαστικών συζητήσεων σχετικά με τα όρια 
της ελευθερίας του λόγου σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα για την εκπαίδευση 
προσφύγων/ισσών, πώς αυτά (τα όρια) αποτυπώνονται μέσα στις ερευνητικές προτάσεις, καθώς και 
ποια είναι η θέση μας ως ερευνητών/ερευνητριών απέναντι σε αυτές τις δεσμεύσεις. 

Butler, J. (2017). Academic freedom and the critical task of the University. Globalizations, 14(6), 857–861. 
https://doi.org/10.1080/14747731.2017.132516  

Grimm, J. & Saliba, I. (2017). Free research in fearful times: Conceptualizing an index to monitor academic 
freedom. Interdisciplinary Political Studies, 3(1), 41–75. https://doi.org/10.1285/i20398573v3n1p41  

Väliverronen, E. & Saikkonen S. (2021). Freedom of expression challenged: Scientists’ perspectives on hidden 
forms of suppression and self-censorship. Science, Technology & Human Values, 46(6), 1172–1200. 
https://doi.org/10.1177/0162243920978303   
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Θεματική Συνεδρία 14 
Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου (10.00 – 11.20) 

Αίθουσα Μπίλη Βέμη 

Ψηφιακές τεχνολογίες και εκπαίδευση προσφύγων για τη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών 
Μαρία ΔΡΟΛΙΑ, Ειρήνη ΣΗΦΑΚΗ & Μιχαήλ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

Η εκπαίδευση προσφύγων αποτελεί ένα σημαντικό παγκοσμίως ερευνητικό θέμα. Οι εμπόλεμες 
συρράξεις στη Συρία και πρόσφατα στην Ουκρανία καθώς και ο μεγάλος αριθμός προσφυγικών ροών 
στην Ευρώπη έφεραν ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και 
παροχή εκπαιδευτικών εμπειριών υψηλού επιπέδου, ξεπερνώντας διαφορές και δυσκολίες/εμπόδια 
όπως οι κακές συνθήκες διαβίωσης, η διακεκομμένη φοίτηση λόγω συχνών μετακινήσεων, η έλλειψη 
γνώσεων πάνω στο γλωσσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής καθώς και η έλλειψη 
κατάλληλου προγράμματος σπουδών. Το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη χρήση τεχνολογικά 
εξελιγμένων ηλεκτρονικών συσκευών για την εκπαίδευση των προσφύγων ως ένα μέσο που μπορεί να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας. Ο βασικός στόχος της 
παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τα ευρήματα που προέκυψαν από εκτεταμένη συστηματική 
βιβλιογραφική ανασκόπηση, ακολουθώντας τις αρχές της μεθοδολογίας PRISMA (Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) πάνω στα εξής θέματα: η διδασκαλία των φυσικών 
επιστημών σε πρόσφυγες μαθητές, η χρήση έξυπνων κινητών ηλεκτρονικών συσκευών στη διδασκαλία 
των φυσικών επιστημών, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης αυτής στην εκπαίδευση 
προσφύγων μαθητών. Συνοπτικά τα ευρήματα έδειξαν πως η χρήση έξυπνων κινητών συσκευών 
παρέχει πλεονεκτήματα προς τις εξής κατευθύνσεις: (α) παροχή πρόσβασης στους πρόσφυγες στην 
εκπαίδευση και (β) βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης για τους πρόσφυγες. 
Ωστόσο, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί πανάκεια. Στο τέλος της παρούσας μελέτης, περιλαμβάνονται 
μελλοντικές ερευνητικές προτάσεις.  

Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο και η 
βελτίωση της διδασκαλίας με τη χρήση υπολογιστή και κινητού τηλεφώνου 

Ιωάννης ΜΑΚΡΟΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 

Οι μεταναστευτικές ροές και μετακινήσεις αυξάνονται συνεχόμενα, γεγονός που έχει οδηγήσει τις 
χώρες υποδοχής να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις και μέτρα ως προς το εκπαιδευτικό τους σύστημα και 
την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις στο τομέα της εκπαίδευσης 
συμπεριλαμβάνουν τη διδασκαλία όχι μόνο της επίσημης γλώσσας της κάθε χώρας υποδοχής αλλά και 
τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας επίσης. Παράλληλα με άλλες μεθόδους διδασκαλίας της Αγγλικής 
γλώσσας, η χρήση τεχνολογικών μέσων παίζει καταλυτικό ρόλο σε αυτή τη προσπάθεια. Συγκεκριμένα, 
η χρήση υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων χαίρει δημοφιλίας καθώς η αποτελεσματικότητα και η 
καθοριστική χρησιμότητα της στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας είναι σημαντικά αποδοτική 
αναφορικά με τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό 
υπόβαθρο. Η ποιοτική αυτή μελέτη έχει διεξαχθεί σε καθηγητές της Αγγλικής γλώσσας οι οποίοι 
διδάσκουν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω 
ημιδομημένων συνεντεύξεων οι οποίες διεξήχθησαν δια ζώσης ή μέσω κλήσεων στο Skype ή στο 
Messenger και το τελικό δείγμα ήταν δέκα καθηγητές Αγγλικών. Μέσω της ανάλυσης των δεδομένων 
αποτυπώνεται η σημασία της χρήσης υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων στη διδασκαλία της 
Αγγλικής γλώσσας σε πρόσφυγες και μετανάστες μαθητές καθώς και ο σημαντικός ρόλος που παίζει 
στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις θετικές πτυχές των 
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χαρακτηριστικών τόσο των υπολογιστών όσο και των κινητών τηλεφώνων καθώς και τα οφέλη που 
προσφέρουν στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας που στη συγκεκριμένη μελέτη είναι η Αγγλική. Η 
πλειονότητα των συνεντευξιαζόμενων τάχθηκε υπέρ της χρήσης των υπολογιστών ενώ συνάμα 
μεγάλος αριθμός από τους συμμετέχοντες προτίμησε τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Μόνο ένας 
συμμετέχων στην έρευνα δήλωσε πως η χρήση υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων δεν είναι 
απαραίτητη και ιδιαίτερα ωφέλιμη για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές με 
μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο. Συνεπώς, τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν πως 
διάφορα θέματα ανακύπτουν στο πλαίσιο διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας σε πρόσφυγες και 
μετανάστες μαθητές τα οποία δύνανται να ελαχιστοποιηθούν μέσω της διδασκαλίας με τη χρήση 
υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων. 

Linguistic landscapes for language awareness, social justice and plurilingual education:  
The LoCALL project 

Anastasia GKAINTARTZI & Silvia MELO-PFEIFER 

This presentation outlines an Erasmus Plus project called LoCALL: Local Linguistic Landscapes for global 
language education in the school context, which is a collaboration between five European Universities 
(in Hamburg, Groningen, Barcelona, Aveiro and Strasbourg). The general aim of the project is to foster 
teachers’ and students’ language awareness through collecting, analysing and pedagogically using 
linguistic landscapes (LL) for global language education, placing social justice, and equality at the centre. 
Additionally, it aims to involve students, especially those with a migrant background, in the active 
discovery and acknowledgement of LL and encourage the valorisation of their own linguistic repertoires 
and identities as well as to educate teachers to deal with multilingualism/plurilingualism in their 
classrooms. After presenting the main aims of the project and delineating its theoretical principles, we 
look into some indicative examples of its four interrelated intellectual outputs which concern: (a) 
(multimodal) modules on LL for language education in the different contexts, aimed at teachers and 
teacher trainers; (b) a tutorial and podcast library on how to use LL; (c) an App for mobile learning on 
LL though games and quizzes; and (d) guidelines for the introduction of linguistic landscapes in (foreign) 
language learning and teacher education. We conclude with the presentation of examples from 
gamified activities designed in collaboration with students from the Department of Language and 
Intercultural Studies of the University of Thessaly for the LoCALL App. Through these activities, we 
aimed at engaging school students in the critical exploration of the linguistic landscape of the city of 
Volos in Greece, thus fostering their multilingual and multicultural awareness. 

«Μικρασία, χαίρε», ο εγκάρδιος (από)χαιρετισμός του Ηλία Βενέζη στην πατρική του γη  
Νίκος ΡΟΥΜΠΗΣ 

Τα βιβλία του Βενέζη εξακολουθούν να παραμένουν ζωντανά, γοητευτικά και συγκλονιστικά ύστερα 
από δεκάδες χρόνια από τη συγγραφή τους. Το θεματογραφικό υλικό και ο εκφραστικός τους τόνος 
είναι οι βασικοί λόγοι για αυτό. Στην ουσία το θέμα που πραγματεύεται στο σύνολο του έργου του δεν 
είναι άλλο από τη μοίρα του λαού, ο τραγικός ξεριζωμός από τις μικρασιατικές εστίες, συμφορά που 
σημάδεψε και τον ίδιο, καθότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη γενέθλια γη. Αυτή η μνήμη φαίνεται 
διάχυτη στα κείμενα του Βενέζη. Η ελληνική Μικρασία που βρίθει από μια ανώτερης ποιότητας ζωή, 
ξαφνικά μετατρέπεται σε τόπο μαρτυρίου, σε αφετηρία της προσφυγιάς. Η προσήλωσή του στη 
χαμένη πατρίδα ξετυλίγεται χαρακτηριστικά στη «Γαλήνη», ίσως το πιο αναγνωρισμένο και 
καταξιωμένο μυθιστόρημά του, καθώς πλάθεται στον προσφυγόκοσμο της Αναβύσσου. Το ίδιο 
συμβαίνει και σε πολλά από τα υπόλοιπα έργα του, με αποκορύφωση το κύκνειο άσμα του «Μικρασία, 
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χαίρε». Η ύπαρξη και η έκδοση του βιβλίου αυτού αποτελεί από μόνο του ένα σπουδαίο γεγονός. 
Μοιάζει με μυστική παρακαταθήκη μνήμης, αλλά ταυτόχρονα έχει τη θέση της ύστατης λογοτεχνικής 
περιπέτειας του σπουδαίου συγγραφέα. Η προέλευση του χειρόγραφου στοιχειοθετεί από μόνη της 
μια μυθιστορηματική χροιά, καθώς βρέθηκε ανάμεσα σε άλλα έγγραφα του Βενέζη, μετά τον θάνατό 
του, μέσα σε ένα φάκελο με την ένδειξη «για το τυπογραφείο», όπερ και εγένετο (έκδοση 1974, έναν 
χρόνο μετά τον θάνατό του). Τα κείμενα του βιβλίου πρωτοδημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα «το Βήμα» 
το 1972, με αφορμή τα πενήντα χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Σημειώνει χαρακτηριστικά 
ο ίδιος ο δημιουργός: «στα εφηβικά μου χρόνια η μοίρα ήταν να βρεθώ μες στην πύρινη ζώνη της 
καταστροφής εκείνης. Η ζωή μου συνδέθηκε με αυτά τα συμβάντα που σφράγισαν και τη μοίρα μου 
ως συγγραφέα: τα βασικά βιβλία μου έγιναν χρονικό και αφιέρωμα στο δράμα της Μικρασίας. Μισόν 
αιώνα από τότε, στο σύνορο της σιωπής, νόμισα χρέος μου να αναφερθώ και πάλιν στη εποχή εκείνη, 
να αφηγηθώ ό,τι έζησα και ό,τι είναι η ιστορία, να αναζητήσω άγνωστες ή λησμονημένες πράξεις. Η 
πρόθεσή μου ήταν να καταθέσω τη μαρτυρία μου για τα παιδιά μας, για τα οποία αυτή η εποχή είναι 
πια μυθική…». Με επίκεντρο το συγκεκριμένο βιβλίο θα εστιάσουμε στις μνήμες του πρόσφυγα πια 
συγγραφέα για τη χαμένη πατρίδα. Διατρέχοντας τις σελίδες θα εντοπίσουμε γεγονότα αλλά και 
άγνωστες πτυχές που καθόρισαν τόσο την τύχη του εκεί λαού, του έθνους γενικότερα, αλλά και τη 
δημιουργική ευαισθησία του Βενέζη. Δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξε για το τελευταίο του κείμενο έναν 
τίτλο διόλου συγκεκαλυμμένο ή προσχηματικό, προκειμένου να αποδώσει ύστατο φόρο τιμής σε ό,τι 
έχει αφήσει πίσω του, αλλά ποτέ δεν λησμόνησε η ψυχή του. Αυτό το αλλοτινό θέλει να το καταστήσει 
«κτήμα ες αεί» στους σύγχρονούς του αλλά και μελλοντικούς αναγνώστες.   
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Θεματική Συνεδρία 15 
Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου (10.00 – 11.20) 

Αίθουσα Μανώλης Γλέζος 

Δεκάξι ώρες με τα πόδια... Μνήμες προσφυγιάς, ζωές παιδιών σε επισφάλεια 
Ελένη ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΑΚΗ 

Στον Εμφύλιο Πόλεμο, εν μέσω πολεμικών συρράξεων, χιλιάδες άνθρωποι στην ελληνική επαρχία 
αναγκάστηκαν με πολιτική απόφαση και στρατιωτική εποπτεία να αφήσουν τις εστίες τους και να 
μετακινηθούν σε άλλες περιοχές σε μιας ιδιότυπης μορφής «προσφυγιά». Οι «ανταρτόπληκτοι»-
«συμμοριόπληκτοι» εγκατέλειψαν πίσω τους τα πάντα, σε κάποιες περιοχές ήδη από το 1946. 
Άνθρωποι στο δρόμο, βίωσαν την υποχρεωτική μετακίνησή τους ως βαθιά τομή, ριζική μεταβολή. Στις 
περιοχές εγκατάστασης η επιβίωση ήταν δύσκολη, καθώς απουσίαζε στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων, η κρατική οργάνωση και, για τους περισσότερους, εκείνα τα υποστηρικτικά κοινωνικά 
δίκτυα που θα «θεράπευαν» τις όποιες ανάγκες. Η συγκεκριμένη εισήγηση αφορά εν εξελίξει έρευνα 
με τη μεθοδολογία της Προφορικής Ιστορίας που διερευνά τις μνημονικές καταγραφές παιδιών-
προσφύγων τα οποία βρέθηκαν ως «ανταρτόπληκτα»-«συμμοριόπληκτα» στην πόλη του Βόλου, 
κάποια ήδη από το 1946-1947 και ως τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950, εξετάζοντας πώς το 
βίωμα της προσφυγιάς επηρέασε τη ζωή τους. Οι έντονες μνημονικές καταγραφές των υπερηλίκων 
πλέον αφηγητών περιγράφουν το πώς βίωσαν τα γεγονότα στο σύνολό τους, τη μετακίνηση, τη 
μετεγκατάσταση, την καθημερινότητα στον «νέο» τόπο. Παιδιά μετέωρα, σε κίνδυνο, ταλαίπωρα, 
εγκαταστάθηκαν σε πρόχειρα καταλύματα, σε ερειπωμένα κτίρια και, σε κάποιες περιπτώσεις, σε 
αυλές σπιτιών, στις γειτονιές των φτωχών συνοικιών κωμοπόλεων και αστικών κέντρων. Για τα πιο 
μικρά, τα γεννημένα μέσα στον πόλεμο, η μετακίνηση συνδέθηκε άρρηκτα με την ανασφάλεια, τη 
διακοπή της κανονικότητας, την απομάκρυνση από οικεία πρόσωπα. Για αυτά τα παιδιά οι μνήμες της 
προσφυγιάς αποτελούν τις πρώτες μνήμες της ζωής τους. Για τα μεγαλύτερα η προσφυγιά βάρυνε σα 
μιας δεύτερης μορφής «ορφάνια» μετά τα επίσης έντονα στη μνήμη τους γεγονότα του πολέμου. 

1914: Το προοίμιο του μεγάλου ξεριζωμού 
Σάββας ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Η φετινή επέτειος της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή στρέφει 
αναπόφευκτα το ενδιαφέρον στα γεγονότα της περιόδου 1918-1922 και κυρίως στην αναγκαστική, 
βίαιη μετακίνηση 1,5 εκατομμυρίου Ελλήνων από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο στην Ελλάδα. Ήταν 
όμως αυτό το πρώτο μεγάλο προσφυγικό ρεύμα από την αντίπερα του Αιγαίου όχθη προς την Ελλάδα 
κατά τον 20ο αιώνα; Για να αντιληφθούμε καλύτερα το ιστορικό υπόβαθρο των γεγονότων που 
οδήγησαν στη μικρασιατική περιπέτεια και συνακόλουθα στην ολέθρια κατάληξή της είναι χρήσιμο να 
γυρίσουμε λίγα χρόνια νωρίτερα και συγκεκριμένα στο 1914. Τότε δηλαδή που εκτιμάται ότι 
συνέρρευσαν από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα περί τους 250 χιλιάδες πρόσφυγες. Πώς προέκυψαν οι 
πρόσφυγες αυτοί; Ποια είναι τα αίτια της μαζικής μετακίνησής τους προς την Ελλάδα; Με ποιον τρόπο 
σχεδίαζε η ελληνική πλευρά να τα αντιμετωπίσει και πώς συνδέονται με τα κατακλυσμιαία γεγονότα 
του 1922; Ήταν άραγε προμήνυμα γι’ αυτό που συντελέστηκε τελικά στη Μικρά Ασία και στον Πόντο 
οκτώ χρόνια αργότερα; Στην ανακοίνωση θα επιδιωχτεί αφενός η ανάδειξη της ιστορικής διάστασης 
των γεγονότων του 1914, αφετέρου η αιτιολογική σύνδεσή τους με τη Μικρασιατική περιπέτεια και 
τον επακόλουθο μεγάλο ξεριζωμό. 



64 
 

Παιδαγωγικός λόγος για ένα δημοκρατικό σχολείο την περίοδο του μεσοπολέμου 
Δέσποινα ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ & Παυλίνα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Η Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την εισροή ενάμιση 
περίπου εκατομμυρίου προσφύγων σε μια φτωχή υποανάπτυκτη και ουσιαστικά μη 
βιομηχανοποιημένη χώρα. Η παγκόσμια κρίση που ξέσπασε λίγο αργότερα, η παρακμή του διεθνούς 
εμπορίου και το άφθονο, φθηνό εργατικό δυναμικό που αποτελούσαν οι προσφυγικοί πληθυσμοί 
συνέτειναν στην έναρξη της εκβιομηχάνισης και στη σταδιακή επικράτηση μιας εθνικής αστικής τάξης 
που προσπάθησε στο μεσοπόλεμο να αρθρώσει ένα εθνικό πρόγραμμα εγχώριας ανάπτυξης. 
Ταυτόχρονα, την περίοδο αυτή δημιουργήθηκε στη χώρα ο πυρήνας μιας εργατικής βιομηχανικής 
τάξης που επηρέασε καθοριστικά τις εξελίξεις σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο 
ο εκπαιδευτικός θεσμός κλήθηκε να συμβάλει στη γενικότερη προσπάθεια αστικής ανάπτυξης της 
χώρας. Στην ανακοίνωσή μας θα παρουσιάσουμε τις προτάσεις παιδαγωγών της περιόδου αυτής 
(1925-1935) σχετικά με την επιστημονικότητα του παιδαγωγικού λόγου και τον εκδημοκρατισμό της 
εκπαίδευσης, οι οποίες είχαν ως σκοπό τους την προσαρμογή του εκπαιδευτικού θεσμού στις νέες 
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και τη δημιουργία ενός σχολείου περισσότερο αποτελεσματικού, 
δημοκρατικού και δίκαιου. Για την εργασία μας στηριχθήκαμε στη μελέτη πρωτογενών αρχειακών 
πηγών που εντοπίστηκαν στο Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής 
Ιστορίας (ΑΣΚΙ), καθώς και σε επιστημονικά συγγράμματα και σε υλικό από τα παιδαγωγικά περιοδικά 
της δεκαετίας του 1930. Τα στοιχεία που προέκυψαν από την εμπειρική μας έρευνα αναλύθηκαν με 
την ερμηνευτική μέθοδο η οποία χρησιμοποιείται εκτεταμένα στις κοινωνικές επιστήμες. 

Η εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στη Νέα Ιωνία Βόλου και η εκπαίδευσή τους 
Πασχάλης ΔΗΜΟΥ & Παναγιώτης ΣΑΠΙΔΗΣ 

Η μελέτη μας στηρίζεται στη θεματική «Μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα προς την Ελλάδα 
τον 20ο και 21ο αιώνα: ιστορικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις». Πιο συγκεκριμένα στοχεύει στη 
διερεύνηση και ανασύσταση του πλαισίου εγκατάστασης των προσφύγων της Μικρασιατικής 
Καταστροφής, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, ώστε να διαπιστωθεί και ο τρόπος της 
διαχείρισης και αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών προσφυγικής 
καταγωγής. Επιχειρείται παράλληλα, η καταγραφή των διδακτικών στρατηγικών και των 
μεθοδολογικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες 
και τις προκλήσεις που συνεπάγεται η εθνική και πολιτισμική ποικιλομορφία των τάξεών τους. Η 
διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Ιανουάριο–Ιούλιο του 2022 μέσω 
συνεντεύξεων Μικρασιατών δεύτερης γενιάς που μετέφεραν τη βιωμένη εμπειρία ή μαρτυρίες των 
γονέων τους. Οι συνεντεύξεις αποτέλεσαν πηγή ποιοτικών δεδομένων των οποίων η επεξεργασία έγινε 
με τη μέθοδο της θεματικής ποιοτικής ανάλυσης. Τα συμπεράσματα της έρευνας ενώ καταδεικνύουν 
τη θετική διάθεση των εκπαιδευτικών απέναντι στους πρόσφυγες μαθητές/τριες, ταυτόχρονα 
διαπιστώνουν και αρκετά προβλήματα μιας κοινωνίας που δεν ήταν έτοιμη να διαχειριστεί μια τόσο 
σύνθετη πραγματικότητα. 
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 
Στον παρακάτω κατάλογο, η ένδειξη ΚΟ αναφέρεται στις κεντρικές ομιλίες, η ένδειξη Σ στα θεματικά 
συμπόσια και η ένδειξη ΘΣ στις Θεματικές Συνεδρίες.  

 
Ονοματεπώνυμο Τίτλος εισήγησης Συνεδρία Σελ. 

Αβραμίδου, Σοφία Οι διαδρομές των Αφγανών εφήβων προσφύγων/-ισσών στην 
τυπική γλωσσική εκπαίδευση 

Σ1 17 

Αναγνωστοπούλου, 
Διαμάντη 

Μεταναστευτικές ροές και πολιτικές: Όψεις του ραγισμένου 
προσώπου της Ευρώπης στο δημοσιογραφικό κόμικς «La Fissure» 

ΘΣ5 35 

Αναστασάκη, Έλενα Λογοτεχνία και πολιτική πράξη: Η περίπτωση του Κούρδου 
πρόσφυγα Behrouz Boochani 

ΘΣ5 37 

Ανδρουλάκης, 
Γεώργιος 

 

Ταχύρρυθμα Προγράμματα Μάθησης για μαθητές με 
προσφυγική εμπειρία στο Γυμνάσιο: Η ελληνική εμπειρία. 

ΘΣ4 32 

Χρηματοδοτήσεις και λογοκρισία στην εκπαίδευση 
προσφύγων/ισσών: Μια κριτική αναστοχαστική προσέγγιση. 

ΘΣ13 58 

Πολιτικές συμπερίληψης που απευθύνονται σε παιδιά 
προσφύγων [Συζήτηση] 

Σ3 21 

Αρχάκης, Αργύρης Ιχνηλατώντας τη διείσδυση του ρατσισμού σε ένα σώμα 
αντιρατσιστικών κειμένων για προσφυγικούς και 

μεταναστευτικούς πληθυσμούς 

ΚΟ ΙΙΙ 12 

Αυγητίδου, Σοφία Η συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων στο σχολείο: Ζητήματα 
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και διαμόρφωσης εκπαιδευτικών 

πολιτικών 

ΚΟ V 14 

Βασιλάκη, Ευγενία Η αφήγηση ως εργαλείο ανασυγκρότησης της προσφυγικής 
εμπειρίας νεαρών κρατούμενων μαθητών 

ΘΣ6 38 

Βεντίστα, Ουρανία 
Μαρία 

Διαπολιτισμική Αγωγή: Σχεδιάζοντας, επιλέγοντας και 
αξιολογώντας εκπαιδευτικά προγράμματα 

ΘΣ1 24 

Βέρδης, Αθανάσιος Δύο αυτοεθνογραφίες για την Ουκρανία ΘΣ1 25 
Βίτσου, Μαγδαληνή Εφαρμοσμένο δράμα σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα: 

Δημιουργώντας συνέργειες, αποκαλύπτοντας ταυτότητες 
ΘΣ6 39 

Βλαχοπούλου, Μαρία Σχολική κοινωνικοποίηση προσφύγων μαθητών: Αντιλήψεις των 
καθηγητών τους. 

ΘΣ7 42 

Βλειώρας, Γιώργος Ψυχολογική προσαρμογή Σύριων μαθητών με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο στο σχολείο της χώρας υποδοχής 

ΘΣ12 55 

Γάτση, Γιώτα 
 

Εκπαιδευτικά Εργαλεία Ενδυνάμωσης με εστίαση στις 
πολυγλωσσικές ταυτότητες 

ΘΣ4 30 

Πολυγλωσσικές δραστηριότητες: Σχεδιασμός και υλοποίηση ΘΣ4 30 
Γεωργίου, Ιωάννης Οι Ρωμιοί Τσιγγάνοι της Μικρασίας: Από τους δρόμους της 

«αναγκαστικής μετακίνησης» στις προσφυγουπόλεις της Αθήνας. 
Η περίπτωση της Αγίας Βαρβάρας, μια άγνωστη κοινωνική 

ιστορία εγκατάστασης 

ΘΣ11 54 

Γεωργίου, 
Κωνσταντίνος 

Κοινοτική εργοθεραπεία σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο: 
Συμπερίληψη στην εκπαίδευση 

ΘΣ7 43 

Θεραπεία τέχνης και διαπολιτισμική εργοθεραπεία: 
Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων τραύματος 

ΘΣ6 39 

Γιαννακόπουλος, 
Γεώργιος 

Μια διαφορετική αναγκαστική μετακίνηση: Η έξοδος από τη 
νεωτερικότητα. [Συζήτηση] 

Σ2 18 

Γιαννακούρας, 
Αντώνης 

Από την πρόοδο της νεωτερικότητας σε έναν υλικό ασκητισμό: 
Αφηγήσεις ανθρώπων προς και μακριά από τη νεωτερικότητα 

Σ2 19 

Γκαβαρδίνα, 
Λαμπρινή Μαρία 

Challenges in the application of the right to Education for refugee 
children in Greece and Sweden: Theoretical promise or actual 

practice? 

ΘΣ2 26 

Γκαϊνταρτζή, 
Αναστασία 

Linguistic landscapes for language awareness, social justice and 
plurilingual education: The LoCALL project 

ΘΣ14 61 
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Ονοματεπώνυμο Τίτλος εισήγησης Συνεδρία Σελ. 
Γκανά, Ελένη Η αφήγηση ως εργαλείο ανασυγκρότησης της προσφυγικής 

εμπειρίας νεαρών κρατούμενων μαθητών 
ΘΣ6 38 

Γκόβαρης, Χρήστος Μαθητές με ή χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο και 
διαθεματικές/οριζόντιες δεξιότητες δια βίου μάθησης 

ΘΣ6 40 

Πολιτισμική αναγνώριση: Η οπτική της διϋποκειμενικής 
αναγνώρισης. 

ΘΣ9 49 

Γκόγκας, 
Θεμιστοκλής 

Intracommunal discriminations against refugee women in Greece 
and its impact upon education 

ΘΣ2 27 

Γουβιάς, Διονύσης Ανθεκτικότητα, Μεταμόρφωση ή Ενδυνάμωση; Καλές πρακτικές 
μη-τυπικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για πρόσφυγες στην 

Ελλάδα 

ΘΣ6 38 

Δαμανάκης, Μιχάλης Ιστορικές όψεις της ετερότητας: Το παράδειγμα της Ελλάδας από 
τις αρχές του 20ού μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα 

ΚΟ Ι 10 

Δαμάσκου, Ευτυχία Τα ευρωπαϊκά θεσμικά κείμενα «μιλούν» για την εκπαίδευση των 
παιδιών από μεταναστευτικό και προσφυγικό περιβάλλον 

ΘΣ7 43 

Δήμου, Πασχάλης Η εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στη Νέα Ιωνία 
Βόλου και η εκπαίδευσή τους 

ΘΣ15 64 

Δούκα, Γερακινή Πολυγλωσσικές δραστηριότητες: Σχεδιασμός και υλοποίηση ΘΣ4 30 
Δρόλια, Μαρία Ψηφιακές τεχνολογίες και εκπαίδευση προσφύγων για τη 

διδασκαλία Φυσικών Επιστημών 
ΘΣ14 60 

Ζαφειροπούλου, 
Αντωνία 

Ψυχολογική προσαρμογή Σύριων μαθητών με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο στο σχολείο της χώρας υποδοχής 

ΘΣ12 55 

Ζάχος, Δημήτρης Προσλήψεις της διαφορετικότητας, αναλυτικό πρόγραμμα και 
διαπολιτισμικές πρακτικές: Η περίπτωση ενός διαπολιτισμικού 

σχολείου 

ΘΣ3 28 

Ζάχος, Κωνσταντίνος Από την καταναλωτική νεωτερικότητα στην οικειότητα της 
οικολογίας: Μια θεραπευτική προοπτική στην Έξοδο από τη 

Νεωτερικότητα 

Σ2 19 

Ιατρού, Μαρία Κρατικές εκπαιδευτικές πολιτικές για παιδιά μεταναστών και 
προσφύγων στην Ελλάδα 1990-2020 

ΘΣ2 26 

Ίσσι, Μουράτ Η εκπαίδευση της κουρδικής μητρικής γλώσσας στην Ελλάδα ΘΣ13 57 
Καλδή, Σταυρούλα Μαθητές με ή χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο και 

διαθεματικές/οριζόντιες δεξιότητες δια βίου μάθησης 
ΘΣ6 40 

Καλμπένη, Σωτηρία Η αφήγηση ως εργαλείο ανασυγκρότησης της προσφυγικής 
εμπειρίας νεαρών κρατούμενων μαθητών 

ΘΣ6 38 

Καλογιαννάκης, 
Μιχαήλ 

Ψηφιακές τεχνολογίες και εκπαίδευση προσφύγων για τη 
διδασκαλία Φυσικών Επιστημών 

ΘΣ14 60 

Καραγιάννη, Γεωργία 
Κωνσταντία 

Recognition of prior knowledge in refugees/migrants ΘΣ11 53 

Καρακατσάνη, 
Δέσποινα 

Παιδαγωγικός λόγος για ένα δημοκρατικό σχολείο την περίοδο 
του μεσοπολέμου 

ΘΣ15 64 

Καρακατσάνη, 
Ευανθία 

«Ασφαλή» περιβάλλοντα και γλωσσική εκμάθηση για γυναίκες με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο 

Σ1 16 

Κατσιάνα, Αικατερίνη Θεραπεία τέχνης και διαπολιτισμική εργοθεραπεία: 
Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων τραύματος 

ΘΣ6 39 

Κοινοτική εργοθεραπεία σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο: 
Συμπερίληψη στην εκπαίδευση 

ΘΣ7 43 

Κίτσιου, Ρούλα Χρηματοδοτήσεις και λογοκρισία στην εκπαίδευση 
προσφύγων/ισσών: Μια κριτική αναστοχαστική προσέγγιση 

ΘΣ13 58 

Κόλλιας, Βασίλης Αναγκαστικές μεταναστεύσεις αντικειμένων Σ2 20 
Κομπιάδου, Εύη Η χρήση των κειμένων ταυτότητας στην υποδοχή και αποδοχή 

του Άλλου. Διδακτικές πρακτικές 
ΘΣ13 57 

Κοντογιάννη, 
Διονυσία 

Η γεφύρωση της πολιτισμικής απόστασης ανάμεσα στην 
οικογένεια και το νηπιαγωγείο 

ΘΣ6 41 
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Ονοματεπώνυμο Τίτλος εισήγησης Συνεδρία Σελ. 
Κουκουζέλης, Κώστας Μικρασιατική Καταστροφή, πρόσφυγες και Μεγάλη Ιδέα: Όταν ο 

κοσμοπολιτισμός έρχεται στο σπίτι σου 
ΘΣ11 53 

Κούρτη-Καζούλλη, 
Βασιλεία 

Ανθεκτικότητα, Μεταμόρφωση ή Ενδυνάμωση; Καλές πρακτικές 
μη-τυπικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για πρόσφυγες στην 

Ελλάδα 

ΘΣ6 38 

Κουτρούμπα, 
Κωνσταντίνα 

Μαθητές με ή χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο και 
διαθεματικές/οριζόντιες δεξιότητες δια βίου μάθησης 

ΘΣ6 40 

Κωνσταντούδης, 
Βασίλης 

Προκλήσεις εκ των έσω στο παράδειγμα του μοντερνισμού: Το 
παράδειγμα της Νανοτεχνολογίας 

Σ2 18 

Κωστούλας, Αχιλλέας Όψεις της γλωσσικής εκπαίδευσης ατόμων με μεταναστευτικό 
και προσφυγικό υπόβαθρο [Συζήτηση] 

Σ1 15 

Λαζαρίδου, Μυρτώ Εφαρμοσμένο δράμα σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα: 
Δημιουργώντας συνέργειες, αποκαλύπτοντας ταυτότητες 

ΘΣ6 39 

Λυτρίβη, Φωτεινή Διδασκαλία δεύτερης ή πρώτης γλώσσας; Εκπαιδεύοντας παιδιά 
με προσφυγική ή μεταναστευτική εμπειρία 

ΘΣ10 51 

Μάγος, Κώστας Διαπολιτισμική Αγωγή: Σχεδιάζοντας, επιλέγοντας και 
αξιολογώντας εκπαιδευτικά προγράμματα 

ΘΣ2 26 

Μακροζαχόπουλος, 
Ιωάννης 

Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές με προσφυγικό 
και μεταναστευτικό υπόβαθρο και η βελτίωση της διδασκαλίας 

με τη χρήση υπολογιστή και κινητού τηλεφώνου 

ΘΣ14 61 

Μαλιγκούδη, 
Χριστίνα 

Γραμματισμός και δεύτερη γλώσσα για ενήλικες πρόσφυγες και 
μετανάστες και ο Οδηγός LASLLIAM 

ΘΣ7 44 

Μαλλιαρού, 
Μαριαρένα 

Η γλώσσα καταγωγής των μεταναστών/τριών μαθητών/τριών ως 
δικαίωμα … έξω από το σχολείο 

ΘΣ4 34 

Μανώλη, Πέγκυ Γλωσσική επίγνωση: Εφαρμογή μιας διδακτικής προσέγγισης για 
μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς 

ΘΣ4 32 

Ματθαιουδάκη, 
Μαρίνα 

Ετερότητα και πολυγλωσσία στην τάξη: Δεδομένα αναφορικά με 
τις πεποιθήσεις, στάσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών μετά 

την επιμόρφωση 

ΘΣ13 58 

Μαυρομμάτης, 
Γιώργος 

Κρατικές εκπαιδευτικές πολιτικές για παιδιά μεταναστών και 
προσφύγων στην Ελλάδα 1990-2020 

ΘΣ2 26 

Melo-Pfeifer, Silvia Linguistic landscapes for language awareness, social justice and 
plurilingual education: The LoCALL project 

ΘΣ14 61 

Μέντη, Δώρα Λογοτεχνικές αποτυπώσεις παιδικών τραυμάτων από την 
προσφυγιά και τις μετακινήσεις στη δεκαετία του ’40 

ΘΣ5 34 

Μίσιου, Μαριάννα Μεταναστευτικές ροές και πολιτικές: Όψεις του ραγισμένου 
προσώπου της Ευρώπης στο δημοσιογραφικό κόμικς «La Fissure» 

ΘΣ5 35 

Μιχαλάτος, 
Απόστολος 

Η συνεργασία με τη διεύθυνση στο πεδίο της συμπερίληψης, σε 
σχολικές μονάδες με προσφυγική εμπειρία 

Σ3 21 

Μιχαλοπούλου, 
Σταματία 

Ετερότητα και πολυγλωσσία στην τάξη: Δεδομένα αναφορικά με 
τις πεποιθήσεις, στάσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών μετά 

την επιμόρφωση 

ΘΣ13 58 

Μιχελακάκη, 
Θεοδοσία 

Από τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση στη βιωματική μάθηση: 
Αναστοχασμός φοιτητών σε θέματα Διαπολιτισμικής 

Παιδαγωγικής 

ΘΣ3 29 

Μότσιου, Ελένη Οπτικές μελλοντικών εκπαιδευτικών για τη γλωσσική διαχείριση 
των πολύγλωσσων μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο 

Σ1 15 

Μουτή, Άννα Γραμματισμός και δεύτερη γλώσσα για ενήλικες πρόσφυγες και 
μετανάστες και ο οδηγός LASLLIAM 

ΘΣ7 44 

Μούτσα, Λορέτα Προσλήψεις της διαφορετικότητας, αναλυτικό πρόγραμμα και 
διαπολιτισμικές πρακτικές: Η περίπτωση ενός διαπολιτισμικού 

σχολείου 

ΘΣ3 28 
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Ονοματεπώνυμο Τίτλος εισήγησης Συνεδρία Σελ. 
Μπαντή-Μαρκούτη, 

Βικτωρία 
Challenges in the application of the right to education for refugee 

children in Greece and Sweden: Theoretical promise or actual 
practice? 

ΘΣ2 26 

Μπαρμπουδάκη, 
Ελένη 

Από την πρόοδο της νεωτερικότητας σε έναν υλικό ασκητισμό: 
Αφηγήσεις ανθρώπων προς και μακριά από τη νεωτερικότητα 

Σ2 19 

Δεκάξι ώρες με τα πόδια... Μνήμες προσφυγιάς, ζωές παιδιών σε 
επισφάλεια 

ΘΣ15 63 

Μπράτιμου, Στέλλα «Μετά το Γυμνάσιο τι;»: Εκπαιδευτική και κοινωνική 
συμπερίληψη μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας με προσφυγική 

εμπειρία 

Σ3 22 

Ναχοπούλου, Αθηνά Πολυγλωσσικές δραστηριότητες: Σχεδιασμός και υλοποίηση ΘΣ4 30 
Νικολοπούλου, 

Παυλίνα 
Παιδαγωγικός λόγος για ένα δημοκρατικό σχολείο την περίοδο 

του Μεσοπολέμου 
ΘΣ15 64 

Νομικού, Χριστίνα Η πρόσληψη της ετερότητας μέσα από τις απόψεις των 
δασκάλων των ΔΥΕΠ 

ΘΣ3 28 

Ντίλιου, Αργυρώ Ανθεκτικότητα, Μεταμόρφωση ή Ενδυνάμωση; Καλές πρακτικές 
μη-τυπικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για πρόσφυγες στην 

Ελλάδα. 

ΘΣ6 38 

Οικονομάκου, 
Μαριάνθη 

Ανθεκτικότητα, Μεταμόρφωση ή Ενδυνάμωση; Καλές πρακτικές 
μη-τυπικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για πρόσφυγες στην 

Ελλάδα. 

ΘΣ6 38 

Παθιάκη, Ειρήνη Παιδαγωγικές παρεμβάσεις σε πέντε σχολεία της Αττικής: 
Μορφές συνεργασίας μεταξύ ερευνητών/τριών πεδίου και 

σχολικών μονάδων. Εμπόδια, διδάγματα και προτάσεις. 

Σ3 22 

Παπαδήμας, 
Λάμπρος 

Προσεγγίζοντας τον Άλλο μέσα από την τέχνη στη διδακτική της 
Ιστορίας 

ΘΣ8 47 

Μετακινήσεις παιδιών στον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο - Το 
«Παιδομάζωμα» - μια διδακτική προσέγγιση 

ΘΣ8 46 

Παπαδοπούλου, 
Δέσποινα 

Πολυγλωσσικές δραστηριότητες: Σχεδιασμός και υλοποίηση. ΘΣ4 30 

Παπαδοπούλου, 
Μαρία 

Διδασκαλία δεύτερης ή πρώτης γλώσσας; Εκπαιδεύοντας παιδιά 
με προσφυγική ή μεταναστευτική εμπειρία. 

ΘΣ10 51 

Παπαθανασίου, 
Ελευθερία 

Η ανατροφοδότηση στον προφορικό λόγο σε μαθητές που 
διδάσκονται τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Το παράδειγμα 

μίας Β’ τάξης Δημοτικού 

ΘΣ4 31 

Παπακωνσταντίνου, 
Αντιγόνη Άλμπα 

Σχολική κοινωνικοποίηση προσφύγων μαθητών: Αντιλήψεις των 
καθηγητών τους 

ΘΣ7 42 

Παπαρούση, Μαρίτα Παρελθόν, μνήμη, εαυτός στη μετα-μεταναστευτική λογοτεχνία: 
Η περίπτωση του Χρήστου Αρμάντο Γκέζου 

ΘΣ5 35 

Παρθένης, Χρήστος Κριτική αποτίμηση πολιτικών και πρακτικών για την εκπαίδευση 
προσφύγων μαθητών/τριών 

ΘΣ7 42 

Πολιτάκη, Αλεξάνδρα Το καθεστώς της πληθυσμιακής μετακίνησης σήμερα στη σχέση 
κράτος-υποκείμενο μετακίνησης 

ΘΣ9 48 

Πολυμενάκου, 
Ευαγγελία 

«Ασφαλή» περιβάλλοντα και γλωσσική εκμάθηση για γυναίκες με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο 

Σ1 16 

Πουλογιαννοπούλου, 
Παρασκευή 

Συμβουλευτική μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο: Άνισες 
σχέσεις και μαθησιακές δυσκολίες 

ΘΣ12 55 

Πρέντζα, Αλεξάνδρα Ετερότητα και πολυγλωσσία στην τάξη: Δεδομένα αναφορικά με 
τις πεποιθήσεις, στάσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών μετά 

την επιμόρφωση 

ΘΣ13 58 

Ραχμανίδη, Ειρήνη Επαναπροσδιορίζοντας την εκπαίδευση στη δεύτερη γλώσσα σε 
μαθητές-πρόσφυγες μέσω της διαγλωσσικότητας 

ΘΣ10 51 

Ριζάς, Σωτήριος Recognition of prior knowledge in refugees/migrants ΘΣ11 53 
Ρουμπής, Νίκος «Μικρασία, χαίρε», ο εγκάρδιος (από)χαιρετισμός του Ηλία 

Βενέζη στην πατρική του γη 
ΘΣ14 61 
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Ονοματεπώνυμο Τίτλος εισήγησης Συνεδρία Σελ. 
Ρούσση, Μαρία Τα ευρωπαϊκά θεσμικά κείμενα «μιλούν» για την εκπαίδευση των 

παιδιών από μεταναστευτικό και προσφυγικό περιβάλλον 
ΘΣ7 43 

Σαπίδης, Παναγιώτης Η εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στη Νέα Ιωνία 
Βόλου και η εκπαίδευσή τους 

ΘΣ15 64 

Σδρόλιας, 
Κωνσταντίνος 

«Αποτυπώματα» των αναγκαστικών μετακινήσεων πληθυσμών 
στα σχολικά εγχειρίδια μαθηματικών της στοιχειώδους 

εκπαίδευσης 

ΘΣ8 45 

Σηφάκη, Ειρήνη Ψηφιακές τεχνολογίες και εκπαίδευση προσφύγων για τη 
διδασκαλία Φυσικών Επιστημών 

ΘΣ14 60 

Σιμόπουλος, Γιώργος Ταχύρρυθμα Προγράμματα Μάθησης για μαθητές με 
προσφυγική εμπειρία στο Γυμνάσιο: Η ελληνική εμπειρία 

ΘΣ4 32 

Εκπαιδευτικά Εργαλεία Ενδυνάμωσης με εστίαση στις 
πολυγλωσσικές ταυτότητες 

ΘΣ4 30 

Σκαρβέλη, Σωτηρία Rawls και κοσμοπολιτική δικαιοσύνη: Η περίπτωση της 
μετανάστευσης 

ΘΣ9 49 

Σκουρής, Ιωάννης Η διπλή πραγμάτωση της πληγής στη Γαλήνη του Ηλ. Βενέζη ΘΣ5 34 
Σκούρτου, Ελένη Ανθεκτικότητα, Μεταμόρφωση ή Ενδυνάμωση; Καλές πρακτικές 

μη-τυπικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για πρόσφυγες στην 
Ελλάδα 

ΘΣ6 38 

Συμπεριληπτική θεωρία: Οι εκπαιδευτικοί και τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούν στις νέες, μεταβαλλόμενες συνθήκες 

ΚΟ ΙΙ 11 

Σμυρναίος, Αντώνης Για μια παιδαγωγική του μυστηρίου στο αδιέξοδο του 
αναπτυξιακού μοντερνισμού 

Σ2 18 

Μετακινήσεις παιδιών στον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο - Το 
«Παιδομάζωμα» - Μια διδακτική προσέγγιση 

ΘΣ8 46 

Σταμπουλής, Χάρης Ανθρώπινα δικαιώματα και μετανάστευση: Rawls και 
φιλελεύθερος κοσμοπολιτισμός περί διεθνούς δικαίου 

ΘΣ9 48 

Σταυριανουδάκη, 
Αλεξάνδρα 

Προσεγγίζοντας τον Άλλο μέσα από την τέχνη στη διδακτική της 
Ιστορίας 

ΘΣ8 47 

Στεργίου, Λήδα Η απούσα παρουσία του πρόσφυγα και το αποτύπωμά της στην 
εκπαιδευτική (προ)οπτική 

ΚΟ IV 13 

Στυλίδη, Μαρία 
(Μαίρη) 

Θεραπεία τέχνης και διαπολιτισμική εργοθεραπεία: 
Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων τραύματος 

ΘΣ6 39 

Κοινοτική εργοθεραπεία σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο: 
Συμπερίληψη στην εκπαίδευση 

ΘΣ7 43 

Ταξιάρχου, 
Παναγιώτα 

Διδακτικές πρακτικές στη γλωσσική εκπαίδευση προσφύγων: 
Οπτικές πεπειραμένων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Σ1 16 

Τεγόπουλος, Σάββας 1914: Το προοίμιο του μεγάλου ξεριζωμού ΘΣ15 63 
Τζίκα, Βασιλική Μαθητές με ή χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο και 

διαθεματικές/οριζόντιες δεξιότητες δια βίου μάθησης 
ΘΣ6 40 

Τζιφόπουλος, 
Μενέλαος 

Φωτίζοντας πτυχές του «Άλλου» στην εκπαίδευση: Παιδαγωγικοί 
μετασχηματισμοί στην τοπική ιστορία της Θράκης 

ΘΣ8 46 

Τσαγκαλάς, 
Αλέξανδρος 

Γιούγκερμαν: Ο λόγος του χρήματος σε μια ιστορία 
προσαρμογής. 

ΘΣ5 36 

Τσάνη, Παρασκευή Διαπολιτισμική Αγωγή: Σχεδιάζοντας, επιλέγοντας και 
αξιολογώντας εκπαιδευτικά προγράμματα 

ΘΣ1 24 

Ασυνόδευτα παιδιά στον Ευρωπαϊκό χώρο: Ένα φαινόμενο που 
επαναλαμβάνεται 

ΘΣ1 24 

Τσιώλη, Σοφία Χρηματοδοτήσεις και λογοκρισία στην εκπαίδευση 
προσφύγων/ισσών: Μια κριτική αναστοχαστική προσέγγιση. 

ΘΣ13 58 

Οι διαδρομές των Αφγανών εφήβων προσφύγων/-ισσών στην 
τυπική γλωσσική εκπαίδευση 

Σ1 17 
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Ονοματεπώνυμο Τίτλος εισήγησης Συνεδρία Σελ. 
Τσοκαλίδου, Ρούλα Η χρήση των κειμένων ταυτότητας στην υποδοχή και αποδοχή 

του Άλλου. Διδακτικές πρακτικές 
ΘΣ13 57 

Τσουρής, Νικόλαος Αλλόγλωσσοι μαθητές και μαθησιακές δυσκολίες ΘΣ12 56 
Φιλιππάτου, Αμάντα Το πρόγραμμα Child Guarantee και η δράση Bottleneck Analysis 

for Inclusive Education για μαθητές/ριες με 
προσφυγική/μεταναστευτική εμπειρία: Μεθοδολογία, 

προκλήσεις και αποτελέσματα 

Σ3 21 

Φούκας, Βασίλης Μνήμες από τη σχολική εκπαίδευση των προσφύγων του 1922: Ο 
‘λόγος’ των μαθητών και των μαθητριών 

ΘΣ8 45 

Φραγκούλης, 
Γιώργος 

Κριτική αποτίμηση πολιτικών και πρακτικών για την εκπαίδευση 
προσφύγων μαθητών/τριών 

ΘΣ7 42 

Φωτιάδου, Γεωργία Ετερότητα και πολυγλωσσία στην τάξη: Δεδομένα αναφορικά με 
τις πεποιθήσεις, στάσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών μετά 

την επιμόρφωση 

ΘΣ13 58 

Ψώμος, Παναγιώτης ‘Language on the Go’ mobile app: Design, development & 
evaluation 

ΘΣ10 52 

 
 

 

 

 


