
 
 

 

                              Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 
                     Αμφιθέατρο «Σαράτσης» 18:00-21:00 
                                                     3η Ημερίδα  
                       Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας 
                                                                          με θέμα                                            
«Πολιτικές για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στη Διασπορά.      
                                      Καλές πρακτικές και προβλήματα».  
 

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μητρικής Γλώσσας, σας γνωστοποιούμε 

ότι την Πέμπτη 19/2/2015, ώρα 18.00 με 21.00 θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, αμφιθέατρο «Σαράτσης», ημερίδα 

με θέμα «Πολιτικές για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στη Διασπορά. Καλές 

πρακτικές και προβλήματα».  

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο/-η και θα δοθεί βεβαίωση για την 

παρακολούθησή της. Η ημερίδα πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου 

Σωματείου Αποδήμων Μαγνήτων «Το Κοινόν των Μαγνήτων» και του Εργαστηρίου 

Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας .Συνδιοργανωτές το Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης στην 

Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το Γραφείο Σχολικής Πρακτικής 

του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων της Δ/νσης 

Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας, το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Α/θμιας 

Εκπ/σης Μαγνησίας, και τα 16ο και 30ό Δημοτικά Σχολεία Βόλου. 

Το Κοινόν των Μαγνήτων πιστό στις καταστατικές τους αρχές με εκδηλώσεις, 

δραστηριότητες και εκλαϊκευμένες διαλέξεις παρουσιάζει  καλές πρακτικές των Ελλήνων της 

Διασποράς. Σε αυτά τα πλαίσια με την τρίτη ημερίδα με αφορμή τον εορτασμό της 

Παγκόσμιας Ημέρας Μητρικής Γλώσσας ολοκληρώνει τον κύκλο διαλέξεων με τις οποίες 

καταξιωμένοι επιστήμονες παρουσίασαν το πλαίσιο διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας σε 



ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των μεταναστών 

που διαβιούν στην ελλαδική επικράτεια και τέλος τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη 

Διασπορά. 

   

                                            Πρόγραμμα Ημερίδας  
 

18.00: Έναρξη-Χαιρετισμοί  

Εισαγωγή  

18:10 Αστέριος Αργυρίου, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Στρασβούργου.«Η σημασία 

της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας στη Διασπορά» 

18:30: Γιώργος Ανδρουλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: 

Η ελληνική γλώσσα στη Διασπορά: κοινωνιογλωσσολογική θεώρηση. 

18:50 : Γεωργία Στύλου, Δρ. Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου 

Κρήτης: "Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών  και Μεταναστευτικών Μελετών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και η δράση του  για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη 
Διασπορά". 
19.10: Πασχάλης Δήμου, Διευθυντής 30ού Δημ. Σχ. Βόλου, Ταμίας του Κοινού των 

Μαγνήτων: «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην ελληνική διασπορά. Το νέο 

νομοθετικό πλαίσιο».  

19.30: Αχιλλέας Αδαμαντιάδης, Ομότιμος Καθηγητής ΜΙΤ, : «Η λειτουργία και δράσεις του 

Κύκλου διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας στην Ουάσινγκτον, Η.Π.Α.».  

19.50: Παν Αλεβαντής, Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης στην Αντιπροσωπία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα : «Μαθαίνοντας ελληνικά σε ένα πολύγλωσσο 

ευρωπαϊκό περιβάλλον».  

20.10: Παναγιώτης Σαπίδης, Δάσκαλος, ΜΔΕ στην Οργάνωση και Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης: «Προβλήματα στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Γερμανία»  

20.30:   Άρτεμις Αλεξιάδου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου  Στουτγάρδης, Τμήμα Αγγλικής 

Γλώσσας. « Κατασκευάζοντας μια καινούρια γραμματική. Το φαινόμενο της εναλλαγής 

κωδίκων στη γλώσσα των Ελλήνων της διασποράς» 

 

Συζήτηση  

 

Συντονιστής της εκδήλωσης είναι ο κ. Φίλιππος Κωνσταντινίδης, Δ/ντής του 16ου Δημ. Σχ. 

Βόλου. 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και 

Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας του ΠΤΔΕ: 2421074653  

16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, 2421039598 
 

                        ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 
 

                                      Αχιλλέας Γ. Αδαμαντιάδης  
 
Ο Αχιλλέας Γ. Αδαμαντιάδης, μέλος του ΤΕΕ Μαγνησίας,, είναι Μηχανολόγος-

Ηλεκτρολόγος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με διδακτορικές σπουδές στην 

πυρηνική τεχνολογία από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης,  ΜΙΤ.  

 Δραστηριοποιήθηκε στην Αμερική αλλά είναι γνωστός και στο κοινό του Βόλου από τις 

πολυάριθμες διαλέξεις και δημοσιεύσεις του σε θέματα ενεργειακά, που είναι τώρα η 

ειδικότητά του, αλλά και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος στο κοινό του Βόλου. 

Απέκτησε και μεγάλη εμπειρία σε τεχνικο-οικονομικά θέματα από την θητεία του στην 

Παγκόσμια Τράπεζα για μια δεκαετία. 



Στον στενά επαγγελματικό τομέα, ασχολείται από το 1990, με το πρόβλημα της κλιματικής 

αλλαγής και τις αιτίες του καθώς και με τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την άρση της 

απειλής αυτής, δηλαδή με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Την τελευταία 

δεκαετία έχει αναπτύξει δραστηριότητα με τον ιδιωτικό τομέα στα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και χώρες της Αφρικής και συνεχίζει τις 

δημοσιεύσεις του σε θέματα ενεργειακής πολιτικής σε παγκόσμια κλίμακα. 

Σήμερα συνεχίζει να ασχολείται αφιλοκερδώς σε δύο κυρίως θέματα: (α) είναι ηγετικό 

στέλεχος της Αρχιεπισκοπικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 

Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής και (β) προήδρευσε μιας διεθνούς επιτροπής του 

Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος για την Ενέργεια και το Περιβάλλον, στα πλαίσια του 

προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο σκοπός του 

προγράμματος επικεντρώνεται στην εκτίμηση και επιλογή Ελληνικών ερευνητικών 

προγραμμάτων για χρηματοδότηση με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο κ. Αδαμαντιάδης παραμένει δεμένος με τα ζητήματα της Μαγνησίας και του Βόλου στις 

αίθουσες του οποίου έχει δώσει πολυάριθμες διαλέξεις. Συμμετέχει στο 4ο Συνέδριο του 

Κοινού των Μαγνήτων με ομιλία πάνω στις ενεργειακές επιλογές του Δήμου Βόλου και θέτει 

τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών της περιοχής για εθελοντική δράση .    

 

                                                Παναγιώτης Αλεβαντής    

 

 Ο Παναγιώτης Αλεβαντής πήρε πτυχίο Φυσικού το 1977 από το Πανεπιστήμιο Πατρών.  

Από το 1984 εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά από διετή θητεία στο 
Μεταφραστικό Γραφείο, εργάστηκε από το 1986 ως το 1991 ως υπεύθυνος έργου για 
την δημιουργία της βάσης νομικών δεδομένων CELEX (σήμερα Eur-Lex) στα ελληνικά 
και τον εκσυγχρονισμό του όλου συστήματος. Το 1991 επέστρεψε στην Μεταφραστική 
Υπηρεσία όπου και συντόνισε, ανάμεσα σε άλλα, και τις εργασίες εισαγωγής της 
εκτεταμένης πολυγλωσσίας στους υπολογιστές της Επιτροπής. Από το τέλος του 1992 
και μέχρι 1997 ήταν υπεύθυνος πληροφοριών (Information Officer) στην Γενική 
Διεύθυνση Ανταγωνισμού, όπου οργάνωσε την πολιτική πληροφόρησης. Από το 1997 
ως 1998 ήταν υπεύθυνος πληροφοριών στην Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Στη συνέχεια 
και μέχρι το τέλος του 2002 υπηρέτησε στη Μονάδα Πολιτικής Προστασίας της Γενικής 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ως υπεύθυνος έργου για τη δημιουργία του Κοινού 
Συστήματος Επικοινωνιών και Πληροφοριών Έκτακτης Ανάγκης (CECIS) και έργων 
σχετικά με την πληροφόρηση του κοινού, την ιατρική καταστροφών και τον ενιαίο 
ευρωπαϊκό αριθμό κλήσεως έκτακτης ανάγκης 112. Το 2003 επέστρεψε στο Ελληνικό 
τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης, και από τότε ασχολείται εθελοντικά με τις 
επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης και την προώθηση της εφαρμογής του 112 στην 
Ευρώπη. Από το 2014 εργάζεται ως στέλεχος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα. Από το 2011 γράφει στα «Χανιώτικα Νέα» την εβδομαδιαία 
στήλη «Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα».  
                   

 

 

 

                                               Άρτεμις Αλεξιάδου 
 
Γεννήθηκε το 1969 στο Βόλο, όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε Φιλολογία και Γλωσσολογία 

στην Αθήνα, έκανε μεταπτυχιακά στην Αγγλία και στη Γερμανία, και από το 2002 διδάσκει 



και συμμετέχει στην έρευνα που γίνεται στον τομέα της Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της 

Στουτγάρδης, έχοντας θέση καθηγήτριας στο τμημα Αγγλικης Γλωσσολογιας.   

Είναι διευθύντρια του ερευνητικού κέντρου Incremental Specification in Context στη 

Στουτγαρδη. Η Άρτεμις Αλεξιάδου τιμηθηκε το 2014 από το Γερμανικο Ίδρυμα Έρευνας 

(DFG) με το βραβείο Gottfried Wilhelm Leibniz το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο σε δέκα 

επιστήμονες που εργάζονται στην Γερμανία. 

Ξεκίνησε την έρευνά της από θέματα ελληνικής γραμματικής και σύνταξης. Τώρα ασχολείται 

με έρευνα που κοιτάζει τυπολογικές διαφορές ανάμεσα στις γλώσσες μέσα στο πλαίσιο της 

θεωρίας της καθολικής γραμματικής όπως και με προβλήματα γλωσσικής κατάκτησης και 

απώλειας κυρίως στη διγλωσσία.  

Η διακεκριμένη Βολιώτισσα Αρτεμις 

Αλεξιάδου, με αφορμή τη βράβευσή 

της με το βραβείο Leibniz, γνωστό ως 

«Γερμανικό Νόμπελ», που αποτελεί 

την ύψιστη αναγνώριση σε εξέχοντες 

επιστήμονες για την έρευνά τους, σε 

όλους τους τομείς της επιστήμης 

δέχτηκε τηλεφωνικά από τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας κ. Παπούλια τα 

συγχαρητήρια της Ελληνικής 

Πολιτείας για την κορυφαία διάκριση 

που απέσπασε. Η Αρτεμις Αλεξιάδου 

τιμά το Βόλο και την Ελλάδα κατ’ 

επέκταση, με τη λαμπρή της 

επιστημονική πορεία και τις διακρίσεις που έχει αποσπάσει, μεταξύ των οποίων 

καταγράφεται αναμφίβολα και η εκτίμηση του κορυφαίου Γλωσσολόγου Νόαμ Τσόμσκι στο 

πρόσωπό της.  

                                        
                                               
 

                                                      

 

                                           Γιώργος Ανδρουλάκης 
 

Ο Γιώργος Ανδρουλάκης πραγματοποίησε προπτυχιακές σπουδές γλωσσολογίας στο Τμήμα 

Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1985 ως το 1989 και μεταπτυχιακές σπουδές 

στην κοινωνιογλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο Paris 7 από το 1990 ως το 1995, οπότε 

ανακηρύχθηκε διδάκτορας για τη διατριβή του "Κοινωνιογλωσσολογική ανάλυση της 

εναλλαγής κωδίκων μεταξύ ελληνικής και γαλλικής γλώσσας στο Παρίσι", η οποία τιμήθηκε 

με τον έπαινο της εξεταστικής επιτροπής. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, έλαβε 

υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ., τη Γαλλική Κυβέρνηση και τα ιδρύματα Παπαδάκη, Ωνάσειο και 

Βαρδινογιάννειο. Δίδαξε γλωσσολογία, κοινωνιογλωσσολογία και διδακτική της γλώσσας 

στα Πανεπιστήμια Paris 7, Θεσσαλίας και Αιγαίου, με συμβάσεις από το 1994 ως το 2000, 

ενώ έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής στα γαλλικά Πανεπιστήμια Caen και Maine. Το 

2000 εξελέγη Λέκτορας στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 2004 Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Ανθρωπιστικών 

Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες 

επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους με κριτές, στο εξωτερικό και 



στην Ελλάδα, στα πεδία της κοινωνιογλωσσολογίας και της διδακτικής της γλώσσας, και έχει 

συγγράψει πέντε τόμους διδακτικού υλικού στο Ε.Α.Π. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του 

εστιάζονται ιδιαίτερα σε ζητήματα επαφής γλωσσών, στάσεων απέναντι στη γλώσσα και 

γλωσσικής πολιτικής, στην ανάλυση του αθλητικού και διαφημιστικού λόγου και στη 

διδακτική της γλώσσας με βάση επικοινωνιακές δραστηριότητες. Υπήρξε υπεύθυνος τριών 

ερευνητικών προγραμμάτων ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διδακτική της γλώσσας και έχει 

μετακληθεί επανειλημμένως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Σύγχρονων Γλωσσών ως εμπειρογνώμονας και αξιολογητής γλωσσικών δράσεων και 

προγραμμάτων. 

 

                                            Αστέριος Αργυρίου 
 

Γεννήθηκε στὶς 22/11/1935 στὸ Μεγάλο Μοναστήρι Λαρίσης. Τρόφιμος τῶν Παιδοπόλεων 

Λαρίσης, Βόλου καὶ Θεσσαλονίκης ἀπὸ τὸν ᾽Απρίλιο 1948 ὥς τὸν Σεπτέμβριο 1956. 

Παντρεμένος, δύο παιδιά, τρία ἐγγόνια. 

Πανεπιστημιακές σπουδὲς στὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1955-1959, θεολογία)· 

μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Στρασβούργου μὲ ὑποτροφία τῆς γαλλικῆς 

Κυβέρνησης· τρία διδακτορικὰ διπλώματα στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Στρσβούργου (ὑφηγησία 

θρησκειολογίας 1962, ὑφηγησία 1968 καὶ καθηγησία 1978 νεοελληνικῆς φιλολογίας 1978).  

Δίδαξε στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Στρασβούργου ἀπὸ τὸν ᾽Οκτώβριο 1962 ἕως τὸν ᾽Ιούνιο 1999 

(ὡς λέκτορας, ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς καὶ τακτικὸς καθηγητὴς) τὴν βυζαντινὴ καὶ 

νεοελληνικὴ γλώσσα, τὴ νεοελληνικὴ λογοτεχνία καὶ τὸ νεοελληνικὸ πολιτισμό. Μὲ 

ἐξαίρεση τὴν ἀκαδημαϊκὴ περίοδο 1970- 1974 στὴ διάρκεια τῆς ὁποίας δίδαξε, μὲ εἰδικὴ 

ἀποστολή, στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ ᾽Αλγερίου Μεσαιωνικὴ ῾Ιστορία τοῦ ᾽Ανατολικοῦ χώρου 

(Βυζάντιο καὶ Μουσουσουλμανικὸς κόσμος). ῞Ιδρυσε καὶ ἀνέπτυξε τὸ Τμῆμα Νεοελληνικῶν 

Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Στρασβούργου. 

Διηύθυνε μεγάλο ἀριθμὸ διδακτορικῶν διπλωμάτων. Χρημάτισε Κοσμήτορας τῆς Σχολῆς 

Κλασικῶν Σπουδῶν, μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Σχολῆς, τοῦ Διοικητικοῦ καὶ τοῦ 

᾽Επιστημονικοῦ Συμβουλίου τοῦ Πανεπιστημίου, τοῦ Διαπανεπιστημιακοῦ Ἱδρύματος 

᾽Ανθρωπιστικῶν Σουδῶν τοῦ Στρασβούργου καὶ τοῦ ᾽Ανωτάτου Συμβουλίου Πανεπιστημίων 

στὸ Παρίσι. ῾Ιδρυτικὸ μέλος καὶ πρόεδρος ἐπὶ ἑπταετία τῆς Εὐρωπαϊκῆς ῾Εταιρείας 

Νεοελληνικῶν Σπουδῶν.  

Χρημάτισε ἐπίσης ἐπίτιμος ὑποπρόξενος καὶ πρόξενος τῆς ῾Ελλάδας στὸ Στρασβοῦργο ἐπί 17 

ἔτη. Πρωτοστάτησε στὴν ἵδρυση, στὸ Στρασβοῦργο, ἑλληνικοῦ σχολείου, ἑλληνικῆς 

ὀρθόδοξης ἐνορίας καὶ τοῦ Συλλόγου ἑλληνογαλλικῆς φιλίας. 

 ῾Η ἐπιστημονικὴ του ἔρευνα στρέφεται γύρω ἀπὸ τρεῖς ἄξονες : 

1) Βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ γραμματεία ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὸ ᾽Ισλὰμ   

2) Βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ ἐσχατολογικὴ γραμματεία 

3)῾Η ἑλληνορθόδοξη σκέψη σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν μουσουλμανικὸ κόσμο καὶ τὸ δυτικό 

χριστιανισμό. 

Τὰ ἐπιστημονικὰ βιβλία (περὶ τὰ 15) καὶ ἄρθρα του (περὶ τὰ 120) στρέφονται, πρωτίστως, 

γύρω ἀπό τοὺς τρεῖς αὐτοὺς ἄξονες. 

Εἶναι ὁμότιμος καθηγητὴς τῶν γαλλικῶν Πανεπιστημίων ἀπὸ τὴν 1η ᾽Ιουλίου 1999. 

 

 

                                               Πασχάλης Σ. Δήμου 

 
Ο Πασχάλης Δήμου είναι Δάσκαλος, Νηπιαγωγός και Κοινωνικός Ανθρωπολόγος. Έχει 

εργαστεί στα προγράμματα του ΥΠΕΠΘ, εκπ/ση Τσιγγανοπαίδων, εκπ/ση 

Μουσουλμανοπαίδων, εκπ/ση Ομογενών και Παλιννοστούντων.  



Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και στην 

Κοινωνική Ανθρωπολογία. Έχει εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, στη Διδασκαλία της 

Ελληνικής ως Δεύτερης και ως Ξένης Γλώσσας και στη Δια Βίου Εκπαίδευση.  

Έχει εργαστεί ως επιμορφωτής σε προγράμματα της Λαϊκής Επιμόρφωσης, Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων και στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Τα έτη 1998-2003 εργάστηκε ως 

υποδιευθυντής στο 4/θέσιο Μειονοτικό Σχολείο Δημαρίου Ξάνθης. Υπήρξε επιμορφωτής του 

ΥΠΔΒΜΘ κατά τα έτη 2005-2007, ΙΕΚ, ΠΕΚ (2010).  

Κατά τα έτη 2007-10 αποσπάστηκε στη Σουηδία . Μετά από διαδικασία κρίσης υπήρξε 

υπεύθυνος παιδαγωγικής καθοδήγησης από τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης Στοκχόλμης για 

τους Έλληνες αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στη Σουηδία όλων των βαθμίδων. Διετέλεσε 

διευθυντής του Σαββατιάτικου Σχολείου Στοκχόλμης, όπως επίσης των απογευματινών 

τμημάτων της ευρύτερης περιοχής Στοκχόλμης. Υπήρξε υπεύθυνος για την οργάνωση δύο 

επιτυχημένων εκδηλώσεων για την Ελληνική Γλώσσα στη Σκανδιναβία. 

Ως μέλος του Δ.Σ. του Κοινού των Μαγνήτων συνεργάστηκε με τη Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας για την προβολή και διαφήμιση της περιοχής στη σουηδική 

τουριστική αγορά. 

Το σχολικό έτος 2010-2011 εργάστηκε ως προϊστάμενος του 3/θεσιου 33ο Δημ. Σχολείου 

Βόλου (Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων). 

Από τον Αύγουστο του 2011 υπηρετεί επί θητεία ως διευθυντής στο 30ο Δημ. Σχ. Βόλου. Το  

ίδιο διάστημα επιλέχτηκε μετά από ανοιχτή διαδικασία πρόσκλησης για να εκπονήσει  

διδακτορική  διατριβή στο Π.Τ.Δ.Ε. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σχετικά με 

την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά. 

Για το έτος 2013-14 επιλέχθηκε μετά από αίτησή του ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Αγωγής του Ανθρώπου του 

Παν/μιου Θεσσαλίας, με αντικείμενο την προετοιμασία των φοιτητών στα πλαίσια της 

Σχολικής Πρακτικής. 

Το Σχ. Έτος 2012-13 επιμορφώθηκε ως Teacher4Europe στα πλαίσια προγράμματος της 

Ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας. Η πραγματικά καινοτόμα εργασία του τον βοήθησε να επιλεγεί 

και πρέσβης (πολλαπλασιαστής) του συγκεκριμένου προγράμματος κατά τα έτη 2013-14 και 

2014-15. 

 

 
 

 

                                           Παναγιώτης Σαπίδης 

 
Ο κ. Σαπίδης είναι κάτοχος των πτυχίων Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας, Πτυχίο 

Οικονομικών  Επιστημών ( Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας) , Διετής Μετεκπαίδευση στη Γενική 

Αγωγή ,Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης. ΜΔΕ Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  – Παιδ/κό Τμήμα   Δημοτικής Εκπ/σης.       

Εργάζεται ως μόνιμος εκπαιδευτικός σε διάφορα ολιγοθέσια και πολυθέσια σχολεία. Επίσης, 

υπηρέτησε για δέκα χρόνια σε Μειονοτικά σχολεία του νομού Ξάνθης και για τρία χρόνια ως 

αποσπασμένος εκπαιδευτικός σε σχολεία της Γερμανίας.  

Έχει συμμετάσχει σε  προγράμματα επιμόρφωσης Μουσουλμανοπαίδων, σε πανευρωπαϊκό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα Comenius και στην  παρακολούθηση πολλών ημερίδων, 

διημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων    και συμποσίων που αφορούν διαφορετικά γνωστικά 

αντικείμενα του Δημοτικού   Σχολείου καθώς και ζητήματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

και διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. 

Τα έτη 2010-2012 ήταν μέλος και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 

Εκπαιδευτικών της Βόρειας Ρηνανίας –Βεστφαλίας. 



 

 

 

                                       Γεωργία Στύλου   
 

Είναι δρ. Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, συνεργάτιδα στα   

βιβλία του ''Παιδεία Ομογενών'' και στο Περιβάλλον Ηλεκτρονικής   

Μάθησης από το 2002 . Η ίδια είναι παιδί μεταναστών από τη Γερμανία και   

έχει διδάξει και στη Γερμανία σε τμήματα μητρικής γλώσσας (τώρα   

διδάσκει σε διαπολιτισμικό σχολείο στην Αθήνα). 

Η παρουσίασή της αφορά για το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών   

και Μεταναστευτικών Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη δράση του   

για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά". 

 Ενεργοποιείται επίσης στον χώρο της Διδακτικής της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με 

συμμετοχή σε έρευνες, επιμορφώσεις και συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία 

της Ελληνικής εντός και εκτός Ελλάδας. 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ανδρουλάκης Γιώργος 

Αντωνίου Ευαγγελία 

Βίτσου Μαγδαληνή 

Δήμου Πασχάλης 

Κωνσταντινίδης Φίλιππος 

Μαλλιαρού Μαριαρένα 

Ντάσιου Ειρήνη  

Πελεκάνου Δήμητρα 

Σαπίδης Παναγιώτης 

Σωτηροπούλου Εμμανουέλα. 

 


