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Πολυγλωσσικό χωριό 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ: Σύλλογος Ελληνο - Αζερικής Φιλίας “Qala” 

ΑΛΒΑΝΙΑ: Αλβανικό Προξενείο - Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών 
“Μητέρα Τερέζα” 

ΑΡΜΕΝΙΑ: Αρμενικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαμεσκαίν 

ΑΥΣΤΡΙΑ: ÖSD - Galileo Galilei - Ελληνικό Κολλέγιο 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Γενικό Προξενείο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας 

ΓΑΛΛΙΑ: Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης – Σύλλογoς Καθηγητών 
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου (A.P.L.F. 
D.U.) 

ΓΕΩΡΓΙΑ: Σύλλογος "Γεωργιανοί της Θεσσαλονίκης" -ქ ა რთვ ე ლ 
ქ ა ლთა  ა ს ოცი ა ც ი ა  /Ένωση Γεωργιανών Γυναικών 

ΙΣΠΑΝΙΑ: Union Hispano – Helena De Lengua Y Cultura 

ΚΥΠΡΟΣ: Γενικό Προξενείο Κυπριακής Δημοκρατίας 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Ουκρανική Κοινότητα “Ντζερελό" 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Asociatia Romanilor Carpatia 

ΡΩΣΙΑ: Active MICE Mouzenidis Group/ Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας 
Russian World 

ΤΟΥΡΚΙΑ: Γενικό Προξενείο της Τουρκικής Δημοκρατίας 

ΤΣΕΧΙΑ: Επίτιμο Προξενείο Τσεχικής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη & 
Σύνδεσμος Έλληνο - Τσεχικής φιλίας 

ΣΕΡΒΙΑ: Γυναίκες της Σερβίας Σερβίας 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: Φινλανδικός Σύλλογος Βόρειας Ελλάδας 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:Δήμος Θεσσαλονίκης – ΔΕΠΘΕ-TV 100 / 
FM100 / διαδικτυακός σταθμός Starclassic Radio 

Ερυθρός Σταυρός – Γιατροί Του Κόσμου 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ: Ερευνητική Ομάδα ΔιΕπαφή, “Κλειδί”, 
“Οδυσσέας”, “Speak” 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΦΩΝ: "Κόσμος - Χριστίνα - Ουρανία Παγώνη" 

Φοιτητές Καλών Τεχνών – Ομάδες Εκπαίδευσης Στο Δρόμο 

“ΕΚΤΟΣ” ARTSPACE 

 



6η Γιορτή Πολυγλωσσίας 

Σελίδα 2 

 
 
Άλλοι χώροι- εκτός λιμανιού 
 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΙΟΥ 2018 

 
10:00-17:30 Αίθουσα Μ. Αναγνωστάκης 

Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βαθμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Κ.Μακεδονίας Γραφείο Συντονισμού και Παρακολούθησης 
Εκπαίδευσης προσφύγων Θεσ/νίκης -Δ/νση Δ/βάθμιας Εκ/σης Δυτ. 
Θεσ/νίκης – Τμήμα Αγωγής Υγείας 

Τίτλος: Σηματοδότες σε εφηβικά σταυροδρόμια 

Περιγραφή: Εκδήλωση διαλόγου με συμμετοχή μαθητών & μαθητριών 
από σχολεία της πόλης και τίτλο: ‘Σηματοδότες σε εφηβικά 
σταυροδρόμια’. Ι. Σηματοδότης Πολυγλωσσίας: Θα συμμετέχουν 40 
μαθητές και μαθήτριες από 20 σχολεία, 10 της Δυτικής και 10 της 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, από 10 Γυμνάσια και 10 Λύκεια. Οι 
συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να φοιτούν στη Γ’ Γυμνασίου ή στην Α’ 
Λυκείου και να τους/τις ενδιαφέρει μια συζήτηση για την επικοινωνία 
μεταξύ παιδιών που έχουν διαφορετική από τα Ελληνικά πρώτη γλώσσα 
ή /και άλλες κουλτούρες. Μέσα από συζητήσεις σε ολομέλεια και σε 
ομάδες εργασίας, στόχος είναι να ετοιμαστεί από τα παιδιά ένα κείμενο 
συστάσεων και κατευθύνσεων για εκπαιδευτικούς ή άλλους υπευθύνους 
οργάνωσης εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δράσεων σε σχολεία και 
άλλους εκπαιδευτικούς, αθλητικούς, ψυχαγωγικούς και πολιτιστικούς 
χώρους, όπου συναντώνται και συνυπάρχουν έφηβοι με διαφορετικές 
πολιτισμικές και/ή γλωσσικές ταυτότητες. Το τελευταίο μέρος της 
συζήτησης θα μπορούν να παρακολουθήσουν και εκπαιδευτικοί. ΙΙ. 
Σηματοδότης Μαθητικών Κοινοτήτων: Ανοικτή συζήτηση με στόχο την 
έκφραση και καταγραφή απόψεων και ιδεών των μαθητών για την 
βελτίωση της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων. Αρχικά θα γίνουν 
σύντομες παρουσιάσεις από μαθητές/τριες σχολείων που έχουν ήδη 
αναπτύξει καλές πρακτικές και δράσεις ενίσχυσης των μαθητικών 
κοινοτήτων. Τη συζήτηση θα μπορούν να παρακολουθήσουν και 
εκπαιδευτικοί ενώ μαθητές και μαθήτριες που θα συμμετέχουν στο 
πρώτο μέρος μπορούν να συμμετέχουν και στο δεύτερο. Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12/5/2018 από 10.00-17.30 στην Αίθουσα 
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Μ. Αναγνωστάκης του Δήμου Θεσ/νίκης και το συντονισμό της 
συζήτησης ο π. Συνήγορος του Παιδιού κ. Γ. Μόσχος. 
 
 
 
 

 
10:30-12:30 ΟΛΘ (Πρώην Παιδικός Σταθμός) 

Ίδρυμα Λαμπράκη - Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 

Τίτλος: Οι Γλώσσες της Καρδιάς: Εργαστήριο Διαπολιτισμικής 
Έκφρασης Μέσα από το Σχέδιο 

Περιγραφή: Οι γλώσσες της καρδιάς: Εργαστήριο διαπολιτισμικής 
έκφρασης μέσα από το σχέδιο. Το εργαστήριο στοχεύει στη 
διαπολιτισμική επικοινωνία, στην ανάδειξη αξιών ζωής που υπερβαίνουν 
την πολιτισμική, εθνική, θρησκευτική ή άλλη ταυτότητα και στην 
αναβάθμιση των προσδοκιών των νέων γυναικών – προσφύγων για τη 
ζωή και το μέλλον τους. Φοιτήτριες από την αρχιτεκτονική και από άλλες 
σχολές της χώρας μας συζητούν με ανάμεικτο πληθυσμό (πρόσφυγες 
και μη και από τα δύο φύλλα), ηλικίας 15-20 χρονών σχετικά με τις αξίες 
τους, τα όνειρά τους, τις φιλοδοξίες τους, τους φόβους τους και 
αποτυπώνουν τις συζητήσεις τους σε σχέδια που διαμορφώνουν με 
συμμετοχικές διαδικασίες. 
Το εργαστήριο είναι ανοιχτό σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ΜΚΟ. 
 

12:45-13:00 ΟΛΘ (Πρώην Παιδικός Σταθμός) 

HopE Accelerator(HEART) 

Τίτλος: HopE Accelerator (HEART) Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση 
Προσφύγων ως Επιταχυντής Ελπίδας 

Περιγραφή: HopΕ AcceleRaTor (HEART): Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση 
Προσφύγων ως Επιταχυντής Ελπίδας. Παρουσίαση διαπολιτισμικών και 
πολυγλωσσικών δράσεων που αναπτύχθηκαν σε γυναίκες και παιδιά 
πρόσφυγες στην περιοχή της Αττικής κατά το διάστημα Νοέμβριος 2016 
- Δεκέμβριος 2017. Συντελεστές και εθελοντές του προγράμματος 
HEART διηγούνται τις εμπειρίες τους και αναδεικνύουν τα αμοιβαία 
οφέλη της διαπολιτισμικής και πολυγλωσσικής προσέγγισης. 
 
 

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΙΟΥ 2018 
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18:30-19:30 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Τίτλος: Θεματική ξενάγηση 

Περιγραφή: Η θεματική ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί με επίκεντρο δύο 
(2) αντικείμενα στην 4η αίθουσα και δύο (2) αντικείμενα στην 9η αίθουσα 
της μόνιμης έκθεσης του Μ.Β.Π. Πρόκειται για μία ανάγλυφη πλάκα 
ψευδοσαρκοφάγου των 11ου-12ου αι., που επαναχρησιμοποιήθηκε τον 
17ο αι. στον τάφο ενός Εβραίου ραβίνου της Θεσσαλονίκης και μία 
μολύβδινη σφραγίδα ενός Αρμένιου ηγεμόνα της μικρής Αρμενίας 
γραμμένη στα ελληνικά. Στην 9η αίθουσα, που στεγάζει τμήμα της 
δωρεάς Οικονομοπούλου, οι επισκέπτες θα ξεναγηθούν σε δύο εικόνες, 
που προέρχονται από ρωσικό εργαστήριο του 18ου αι. και οι οποίες 
διαθέτουν ελληνικές και σλαβικές επιγραφές. Η θεματική ξενάγηση είναι 
κατά τέτοιο τρόπο οργανωμένη, ώστε να ανταποκρίνεται στο σκεπτικό 
της 6ης Γιορτής Πολυγλωσσίας, η οποία θέλει να αναδείξει τη 
συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών και γλωσσών με στόχο την 
αλληλοκατανόηση και συνεργασία. 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2018 

 
10:00-10:15 Εξωτερικό Αμφιθέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσ/νίκης 

4ο Ειδικό Δημ.Σχολείο Θεσσαλονίκης / 64ο Δημ. Σχολείο 
Θεσσαλονίκης (Ε’ Τάξη) 

Τίτλος:  Παιχνίδι “ΝΤΟΜΙΝΟ” 

Περιγραφή: Παιχνίδι ‘’ΝΤΟΜΙΝΟ’’.  
 

10:15-10:30 Εξωτερικό Αμφιθέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσ/νίκης 

64ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τίτλος: ‘’Κινητική Ενσυναίσθηση’’ 
Περιγραφή: ‘’Κινητική Ενσυναίσθηση’’. 
 

10:30:00 Εξωτερικό Αμφιθέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσ/νίκης 

64ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

Τίτλος: ‘’Λαχνίσματα και κρυφτό σε άλλες Γλώσσες’’ 
Περιγραφή:  ‘’Λαχνίσματα και κρυφτό σε άλλες Γλώσσες’’. 
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19:30:00 Στην Αυλή του 4ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 

4° Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 

Τίτλος: Το γλωσσικό γεφύρι 
Περιγραφή: Στα πλαίσια της 6ης Γιορτής Πολυγλωσσίας και των 
πολιτιστικών δράσεων του σχολείου μας, αλλά και σε συνεργασία με 
φορείς και ευρύτερες πολιτιστικές ομάδες της πόλης μας, το 4ο 
Γυμνάσιο δηλώνει φέτος, δυναμικό παρόν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις 
των Γιορτών Πολυγλωσσίας. 
 
 
 

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2018 

 

13:00 Γυμνάσιο Πέλλας 

Γυμνάσιο Πέλλας 

Τίτλος: Ημέρα Ευρωπαϊκών Γλωσσών 

Περιγραφή: Προβολή εκπαιδευτικού βίντεο από τις βιωματικές δράσεις 
και δραστηριότητες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του 
εορτασμού της ευρωπαϊκής ημέρας γλωσσών στο Γυμνάσιο Πέλλας. 
Δημιουργία έκθεσης στο χώρο του σχολείου με θέμα την πολυγλωσσία 
και την προβολή της πολυγλωσσίας της Θεσσαλονίκης. Δελτίο τύπου 
στην τοπική εφημερίδα με θέμα την πολυγλωσσία και ενημέρωση της 
τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας του Νομού Πέλλας. Στο σχολειό μας 
υλοποιούμε πολιτιστικό Πρόγραμμα σε συνεργασία με την ΔΔΕ Πέλλας, 
το οποίο εντάσσεται στην θεματολογία “Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις και 
Ποιοτική Εκπαίδευση”, στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
Έχουμε την χαρά λοιπόν να συμμετέχουμε στην 6η Γιορτή 
Πολυγλωσσίας στα πλαίσια διάχυσης των δραστηριοτήτων του 
πολιτιστικού Προγράμματος σε συνεργασία με όλους τους μαθητές του 
σχολείου. Δημιουργούμε μαθησιακά κίνητρα και γέφυρες διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας και κατανόησης προβάλλοντας την πολυγλωσσία και την 
συνεργασία μέσα και έξω από το σχολείο. Ως εκ τούτου οργανώνουμε : 
1)Έκθεση με δημιουργικές Εργασίες στο χώρο του σχολείου από τις 15 
έως τις 17 Μάιου με θεματικό Άξονα την Ειρήνη και την Πολυγλωσσία, 
“Ένα τραγούδι, πολλές Γλώσσες – Nena, 99 Luftballons”. 
2)Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 43 μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης από τα 
Δημοτικά Ν. Πέλλας στα πλαίσια της ομαλής μετάβασης από το 
Δημοτικό στο Γυμνάσιο στις 8/05/2018 για τις δράσεις μας : 
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 α) “Η 6η Γιορτή Πολυγλωσσίας πάει Σχολείο”, ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΛΩΤΗ ΠΟΛΙΣ 2018 και 
 β)Γυμνάσιο Πέλλας, “Εορτασμός της Μέρας Ευρωπαϊκών Γλωσσών 
στις 26/09/2017” στο σχολείο μας. Προβολή ψηφιακού υλικού με τα 
βασικά μηνύματα από την εκδήλωση. 
3)Προβολής της ταινίας “Aschenputtel” των αδελφών Grim σε όλες τις 
τάξεις του Γυμνασίου στο χώρο του σχολείου, την οποία και 
δανειστήκαμε από το γερμανικό ινστιτούτο Goethe στη Θεσσαλονίκη. 
4)Ενημέρωση της ευρύτερης σχολικής κοινότητας και κοινωνίας μέσω 
ανάρτησης των δράσεων στο blog του σχολείου αλλά και στο facebook 
σχολικών δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Πέλλας. 
 

17:00-18:30 Στο χώρο του Ινστιτούτου 

Galileo Galilei Genaration 

Τίτλος: Build Language With Robotics 

Περιγραφή: Build Language with Robotics by Galileo Galilei Generation. 
Ένα μοναδικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική 
ρομποτική ως εργαλείο για την κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας! To 
Ινστιτούτο Galileo Galilei Generation παρουσιάζει το καινοτόμο 
πρόγραμμα ‘’Build Language with Robotics’’ Είναι ένα καινοτόμο 
εκπαιδευτικό concept, μία συνολική εμπειρία μάθησης, δημιουργικότητας 
και παιχνιδιού. Το πρόγραμμα βασίζεται στην εκπαιδευτική φιλοσοφία 
STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics), η οποία 
στοχεύει στην επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων και όχι απλά στη 
συσσώρευση γνώσεων. Σε κάθε μάθημα τα παιδιά, χρησιμοποιώντας τις 
κορυφαίες πλατφόρμες εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO® WeDo 2.0 και 
LEGO® MINDSTORMS®, καλούνται να δράσουν μεθοδικά και ομαδικά 
προκειμένου να αναλύσουν και να δώσουν τεκμηριωμένες λύσεις σε 
αποστολές υψηλής πολυπλοκότητας. Παράλληλα, εμπλουτίζουν το 
λεξιλόγιο και εξασκούν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στην ξένη 
γλώσσα. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, σχεδιάζοντας και 
κατασκευάζοντας τα δικά τους ρομπότ, με στόχο να ανταποκριθούν με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε συγκεκριμένες αποστολές και 
προκλήσεις. Μαθαίνουν να τεκμηριώνουν την πρότασή τους και να 
επιχειρηματολογούν στην ξένη γλώσσα. Με αυτόν τον τρόπο, το 
λεξιλόγιο εμπεδώνεται στην πράξη και ο προφορικός λόγος γίνεται 
φυσική προέκταση του παιχνιδιού. Μαθαίνοντας μέσα από το παιχνίδι, 
τα παιδιά αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και κριτική σκέψη, 
κατακτώντας παράλληλα γνώσεις τόσο στην ξένη γλώσσα, όσο και στη 



6η Γιορτή Πολυγλωσσίας 

Σελίδα 7 

μηχανική, τη φυσική, τα μαθηματικά, την τεχνολογία και τον 
προγραμματισμό. 
 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΙΟΥ 

 

12:00 Αίθουσα εκδηλώσεων του 12ου Γυμνασίου 

12ο Γυμνάσιο Θεσ/νίκης – Β’ Δημοτική Κοινότητα Δήμου Θεσ/νίκης 

Τίτλος: Μουσική και φύση 

Περιγραφή: Μουσικοθεατρική παράσταση - τραγούδια (στα Ελληνικά) & 
πρόζα (στα Ελληνικά, Ρωσικά, Αλβανικά, Γεωργιανά, Αγγλικά & 
Γερμανικά). 
 

17:30-18:30 Στο χώρο του Ινστιτούτου 

Galileo Galilei Genaration 

Τίτλος: Yoga for Kids in English 

Περιγραφή: Yoga for Kids in English. 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΙΟΥ 

 
11:30:00 Κέντρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 

59ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης-  Β΄Δημοτική Κοινότητα 
Δήμου Θεσσαλονίκης 

Τίτλος: Ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια και χοροί 
Περιγραφή: Παραδοσιακά τραγούδια στα Ελληνικά και Παραδοσιακοί 
χοροί. 
 

11:45-12:15 Κέντρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 

30ο Γυμνάσιο Θεσ/νίκης - Β΄ Δημοτική Κοινότητα Δήμου Θεσ/νίκης 

Τίτλος: Πολυπολιτισμικές αναφορές 

Περιγραφή: Προβολή βίντεο με Πολυπολιτισμικές αναφορές στις χώρες 
καταγωγής των μαθητών/μαθητριών του σχολείου: - Καλλιγραφία στις 
γλώσσες Ελληνική, Κινεζική, Συριακή, Ρωσική, - Λέξεις της 
καθημερινότητας και παροιμιακές εκφράσεις στην Αλβανική γλώσσα. 
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Έκθεση εικαστικών 
 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 

Τίτλος: Τέχνη, γλώσσα έκφρασης συναισθημάτων!!! 
Περιγραφή: Κάθε έφηβος έχει το δικό του τρόπο να μιλά στο έργο του 
εκφράζοντας τα συναισθήματά του. Η Τέχνη λοιπόν, είναι η γλώσσα 
επικοινωνίας του!!! 
 
4ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 

Τίτλος: Τα παιδιά ζωγραφίζουν το μέλλον 

Περιγραφή: Αφίσα με δημιουργίες των παιδιών για τη συνεργασία και τις 
δημοκρατικές διαδικασίες στο σχολείο. 
 
9ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 

Τίτλος: Ταξίδι σε γαλλόφωνες χώρες 

Περιγραφή: Αφίσα των μαθητών της Ε' Δημοτικού του τμήματος των 
Γαλλικών με θέμα το ταξίδι τους σε γαλλόφωνες χώρες. 
 
30ο Γυμνάσιο Θεσ/νίκης - Β΄ Δημοτική Κοινότητα Δήμου Θεσ/νίκης 

Τίτλος: Πολυπολιτισμικές αναφορές 

Περιγραφή: Η καλλιγραφία σε διάφορες γλώσσες, Ελληνική, Κινεζική, 
Συριακή, Ρωσική & λέξεις της καθημερινότητας και παροιμιακές 
εκφράσεις στην Αλβανική γλώσσα. 
 
Αλέξανδρος Αϊβαλιώτης 

Τίτλος: Η ιαπωνική γλώσσα σε μύθους-σύμβολα-εικόνες-ήχους 

Περιγραφή: Η ιαπωνική γλώσσα ως ιδεογραμματική, έχει ως βάση μία 
απεικονιστική λειτουργία πέρα από το δομισμό των γλωσσών με 
αλφάβητο. Ως αποτέλεσμα, καθώς η γλώσσα ευθύνεται για ένα μεγάλο 
μέρος της αντίληψής μας για την πραγματικότητα, η ιαπωνική οπτική για 
τον κόσμο γύρω μας έχει μία περισσότερο καλλιτεχνική χροιά. Και  τούτο 
από την ιαπωνική καλλιγραφία και την ιαπωνική μουσική σημειογραφία, 
μέχρι την αισθητική στη ζωγραφική και τους ξένους για το δυτικό 
πολιτισμό μύθους που αναπαράγονται μέσα από τη λειτουργία των 
Κοάν. Με αυτό τον τρόπο, αναπαράγεται ένα είδος πολυγλωσσίας όχι με 
την έννοια των πολλών γλωσσών, αλλά μία πολυγλωσσία μέσα από το 
πλέξιμο λεκτικών και μη λεκτικών επικοινωνιακών μέσων τα οποία 
λειτουργούν σε πολλά επίπεδα και μέσα από πρακτικές που 
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επεκτείνονται ακόμη και στον τρόπο που ζούμε. Τονίζεται δε, ότι 
πρόκειται για επικοινωνία με τον “άλλο”. 
 
“Αλκυόνη” 

Τίτλος: Η δική μας γλώσσα, η Τέχνη! 
Περιγραφή: Ομαδική έκθεση με έργα προσφύγων καλλιτεχνών από το 
εργαστήρι κόμικ του Κέντρου, του Σύριου ζωγράφου Merwan Ahme, και 
των εργαστηρίων κόμικ και animation για παιδιά με τη συνεργασία της 
οργάνωσης AddArt. Η Τέχνη ως παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας γίνεται 
η κύρια μορφή έκφρασης μέσα από την οποία πραγματοποιείται η 
αλληλογνωριμία και η κατανόηση. 
 
Ευαγγελία Αρνάκη 

Τίτλος: Κατάδυση 

Περιγραφή: Παρουσίαση έργων ζωγραφικής πάνω σε λινάτσα – άμμο, 
ξύλο και συγγραφικό έργο από την ποιητική συλλογή με τίτλο 
“Κατάδυση”. 
 
Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο - Γυμνάσιο Νεάπολης 

Τίτλος: Πόλεις για να συγκατοικούμε 

Περιγραφή: Μαθητές από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Σερβία και το 
Μαυροβούνιο παρουσιάζουν σημεία προσβασιμότητας στις πόλεις τους 
(Θεσσαλονίκη, Φετέστι, Βράνιε, Μπέρανε, Νίκσιτς). Φωτογραφίζουν 
δρόμους και κτήρια που είναι προσβάσιμα σε όλους 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία. 
Στόχος τους είναι να αναδείξουν μέσα από τις φωτογραφίες τους, πόλεις 
για να συγκατοικούμε, πόλεις για όλους, προσβάσιμες σε όλους. 
 
 
Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης 

Τίτλος: Ένα Καλάθι Γεμάτο Παροιμίες Νο 2 

Περιγραφή: Παροιμιών συνέχεια! Με την ένθερμη υποστήριξη του 
Διευθυντή του σχολείου, των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας αλλά 
και του Συλλόγου Διδασκόντων, οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
σχολείου παρουσίασαν τον δημιουργικό τους εαυτό ζωγραφίζοντας, 
σκιτσάροντας και γράφοντας στις γλώσσες τους, μία σειρά από 
παροιμίες, συνεχίζοντας επάξια την αντίστοιχη παρουσίαση των 
μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Προηγήθηκαν γλωσσικά κουίζ, 
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δραματοποιήσεις και προφορικές παρουσιάσεις με αφορμή την 
Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών με θέμα τις παροιμίες. Με τη δράση τους, 
οι μαθητές απέδειξαν πως τόσο οι Ευρωπαϊκές όσο και οι Ασιατικές 
γλώσσες και οι αντίστοιχοι πολιτισμοί έχουν συχνά παρόμοιες αντιλήψεις 
για τον κόσμο και την καθημερινή ζωή. Παράλληλα, μέσα από 
φαινομενικά αντίθετες εκφράσεις ανάμεσα στις παροιμίες, οι μαθητές και 
οι μαθήτριες θέλησαν να αναδείξουν τη συνεργασία ως κοινή ανθρώπινη 
(δια)πολιτισμική αξία. Καλή περιήγηση στον κόσμο των παροιμιών! 
 
Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

Τίτλος: Ένα Καλάθι Γεμάτο Παροιμίες 

Περιγραφή: Έχετε καλή σχέση με τις παροιμίες; Υπάρχουν παροιμίες 
κοινές στους διάφορους λαούς; Ξεκινώντας από γνωστές παροιμίες στα 
Αγγλικά, οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας ζωγράφισαν, 
σκιτσάρισαν με το χέρι ή στον υπολογιστή τους και έγραψαν μικρές 
ιστορίες αφού πρώτα έπαιξαν παιχνίδια γνώσεων και δραματοποίησαν 
τις παροιμίες στην τάξη τους. Το αποτέλεσμα; Μία διαπολιτισμική και 
πολυγλωσσική συνάντηση που έφερε πιο κοντά τις ευρωπαϊκές 
γλώσσες με τις ασιατικές και ανακήρυξε ως σημαντικότερη αξία τη φιλία 
και τη συνεργασία των λαών. 
 
 
 
Εκπαιδευτικό κέντρο της Ρωσικής γλώσσας "Το Κλειδί" 

Τίτλος: Τα Παιδιά Χωρίς Πόλεμο 

Περιγραφή: Έκθεση ζωγραφικής από τους μαθητές μας 

 
MKO AΝΤΙΓΟΝΗ 

Τίτλος: Δημιουργικό των ασυνόδευτων εφήβων και ελεύθερο Εργαστήρι 
Περιγραφή: Έκθεση φωτογραφίας ασυνόδευτων εφήβων 

 
Ουκρανική κοινότητα "Ντζερελό" 

Τίτλος: Έκθεση λαϊκής τέχνης (Σβετλάνα Τόμαρεβα) Ντζερελό 

Περιγραφή: Πιάτα ζωγραφισμένα με ακρυλικά χρώματα 

 
Μαρία Πελτέκη 

Τίτλος: Ο γύρος του κόσμου σ’ ένα πρόσωπο 

Περιγραφή: Έκθεση φωτογραφίας με θέμα την αναπαράσταση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των λαών μέσα από τη μάτια του 
σύγχρονου ανθρώπου. Η συγκεκριμένη συλλογή επιδιώκει να αφυπνίσει 
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τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας στον μαγικό κόσμο των 
πολιτισμών. Η φωτογράφος Σωτηρία Χαντέ απαθανατίζει με τον φακό 
της μία γυναικεία μορφή και μαζί με την Μαρία Πελτέκη αγκαλιάζουν τη 
διαφορετικότητα και τη μοναδική ομορφιά που αυτή αποπνέει. 
 
 
Σύλλογος "Γεωργιανοί Της Θεσσαλονίκης" 

Τίτλος: Έκθεση αυτοδίδακτου καλλιτέχνη 

Περιγραφή: Αυτοδίδακτος καλλιτέχνης έκθεση - Νίνο Ονιάνη. 
 
 
Φοιτητές Καλών Τεχνών: 

Τίτλος: Κατασκευές στο δρόμο 

Περιγραφή: Το δημιουργικό των φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών. 
 
ASOCIATIA ROMANILOR CARPATIA: 

Τίτλος: Εικόνες από τη Σύγχρονη Ρουμανία 

Περιγραφή: Παρουσίαση - τα ομορφότερα μέρη της Ρουμανίας. 
 
Goethe- Institut Thessaloniki: 

Τίτλος: Η πρόκληση της Πολυγλωσσίας 

Περιγραφή: Εσείς πόσο πολύγλωσσοι είστε? Δοκιμάστε την τύχη και τις 
γνώσεις σας συμμετέχοντας σε ένα διαδραστικό γλωσσικό παιχνίδι που 
έχει ετοιμάσει για εσάς το Goethe-Institut Thessaloniki. Ελάτε μόνοι ή και 
σε παρέες 2-3 ατόμων για μία επίσκεψη στους ειδικούς σταθμούς 
πολυγλωσσίας, τους οποίους θα βρείτε στην Αποθήκη Δ. Κάθε σταθμός 
αντιστοιχεί και σε μία διαφορετική γλωσσική πρόκληση και η οποία θα 
δοκιμάσει τις γνώσεις, τη μνήμη και τις αισθήσεις σας. Λάβετε μέρος στο 
παιχνίδι και γνωρίστε διασκεδάζοντας, ακόμα περισσότερες γλώσσες! 
 
Unión Hispano-Helena de Lengua y Cultura (Ισπανο - Ελληνική 
Ένωση Γλώσσας και Πολιτισμού) 

Τίτλος: Piñata Mexicana 

Περιγραφή: Η γνωστή Μεξικάνικη Piñata, ένα παιχνίδι για μικρούς και 
μεγάλους! Σας περιμένουμε όλους την Κυριακή 20 Μαΐου στις 18.30 να 
σπάσουμε την Piñata. 
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Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 απόγευμα 
 

Κεντρική Σκηνή-Πλατεία Α’ Προβλήτα 

 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τίτλος: Χαιρετισμοί 
Περιγραφή: Έναρξη 6ης Γιορτής Πολυγλωσσίας. 
17:00-17:15 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Τίτλος: Κυπριακοί Χοροί από Παιδική Ομάδα 

Περιγραφή: Κυπριακοί Παραδοσιακοί Χοροί. 
17:15-17:30 

 
ΜΙΚΤΗ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τίτλος: Με βάρκα το τραγούδι σαλπάρουμε... για τον κόσμο! 
Περιγραφή: Συναυλία Χορωδιακής Μουσικής.     
Νεανική και Μικτή Χορωδία του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης  
(Event στη βάρκα!) 

Η Μικτή Χορωδία του Κ.Ω.Θ. τραγουδάει αρχικά πάνω στο καράβι 
Thessaloniki και στη συνέχεια στην κεντρική εξέδρα. 
17:30-18:00 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ “ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ” 

Τίτλος: Ρουσσκηι Σαμοβαρ, Σουνταρουσκη στη Θεσσαλονίκη 

Περιγραφή: Μουσικοχορευτική παράσταση. 
18:00-18:30 

 
ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΕ ΤΙΣ 

ΧΟΡΩΔΙΕΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΑΜΗ 

Τίτλος: Μουσικοχορευτικό Ταξίδι στη Μεσόγειο 

Περιγραφή: Χοροί και τραγούδια. 
18:30-19:00 
 

 
''ΤΟ ΠΑΝΘΕΡΜΑΪΚΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ'' 
Τίτλος: Μουσική-Τραγούδι-Χορός 

Περιγραφή: Τραγούδια σε 5 γλώσσες (Αγγλικά-Γαλλικά-Ισπανικά-
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Ιταλικά-Ρωσικά). 
19:00-19:30 

 
ASOCIATIA ROMANILOR CARPATIA 

Τίτλος: Παραδοσιακά τραγούδια και χοροί Ρουμάνων 

Περιγραφή: Γιορτάζοντας την ημέρα των Ρουμάνων της διασποράς. 
19:30-20:00 

 
 
ქ ა რთვ ე ლ ქ ა ლთა  ა ს ოცი ა ც ი ა  / ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Τίτλος: ქ ა რთვ ე ლ ქ ა ლთა  ა ს ოცი ა ცი ა / Ένωση Γεωργιανών 
Γυναικών 

Περιγραφή: ქ ა რთული  ე როვ ნ ული  ც ე კ ვ ე ბ ი  და  ს ი მ ღე რე ბ ი  
Γεωργιανούς εθνικούς χορούς και τραγούδια. 
20:00-20:30 

 
ASOCIATIA ROMANILOR CARPATIA 

Τίτλος: Παραδοσιακά τραγούδια και χοροί από τα Καρπάθια 

Περιγραφή: Καλεσμένοι τραγουδιστές και χορευτές από τη Ρουμανία. 
20:30-21:00 

 
ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Τίτλος: Çanakkale Halκ Oyunları 
Περιγραφή: Παραδοσιακοί Χοροί Τουρκίας. 
21:00-22:00 

 
 
 

Σκηνή 2) Αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη, Αποθήκη Δ΄ 
 
6ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 

Τίτλος: Μουσικό λεξικό 

Περιγραφή: Τα παιδιά ονομάζουν τα μουσικά όργανα σε όλες τις 
μητρικές τους γλώσσες. 
18:00-18:15 
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ 

Τίτλος: VIVE LA PLANETE 

Περιγραφή: Μουσική παρουσίαση αφιερωμένη στον Πλανήτη μας σε 
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. 
19:45-20:00 

 
2° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ 

Τίτλος: Βίντεο κλιπ γαλλικών τραγουδιών 

Περιγραφή: Παραγωγή μουσικών σε βιντεοκλίπ τραγουδιών, γνωστών 
Γάλλων τραγουδιστών, από τους μαθητές και τις μαθήτριες Α',Β' και Γ' 
τάξεων του 2ου Γυμνασίου Πυλαίας, στο πλαίσιο της διδασκαλίας της 
Γαλλικής Γλώσσας αλλά και της υλοποίησης ενός προγράμματος του 
Γαλλικού Ινστιτούτου της Θεσσαλονίκης με τίτλο “'En avant la musique”. 
20:00-20:30 

 
Τίτλος: Έδωσα υπόσχεση 

Περιγραφή: Θεατρικό δρώμενο, βασισμένο στο μυθιστόρημα της 
εκπαιδευτικού του σχολείου κυρίας Κακούρη, με τίτλο “Έδωσα 
υπόσχεση”. 
20:30-21:30 

 
Τίτλος: 'Έδωσα Υπόσχεση” 

Περιγραφή: Δραματοποίηση σκηνών από το βιβλίο 'Έδωσα Υπόσχεση”. 
21:30-22:00 

 

Ξύλινη γέφυρα - Παλιό λιμάνι (Δράσεις στο δρόμο)
   

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΔΙΕΠΑΦΗ 
Τίτλος: Το Ευχόδενδρο του Kόσμου 

Περιγραφή: Ευχές στο δρόμο σε όλες τις γλώσσες. Το δένδρο των 
ευχών θα πραγματοποιείται καθημερινά στους δρόμους του λιμανιού σε 
συνεργασία με τη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ Οργάνωση Υποστήριξης Νέων. 
18:00-19:00  
 

Καφέ / Σοκολάτα Πολυγλωσσίας 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” 

Τίτλος: Παρουσίαση Γεωργιανής Γλώσσας 

Περιγραφή: Μια γλώσσα από την λίστα 'Παγκόσμιας Κληρονομιάς. 
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17:45-18:00 

 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Τίτλος: Ο Τυφώνας 

Περιγραφή: Κουκλοθέατρο. 
18:00-19:00 

 
ΜΟΝΟΚΥΚΛΟ 

Circus | Dance | Yoga 

Τίτλος: Κοινωνικό Τσίρκο 

Περιγραφή: Μία ξεχωριστή παιδαγωγική προσέγγιση, η οποία φέρνει τα 
παιδιά κοντά στη μαγεία του τσίρκο. 
Στο συγκεκριμένο εργαστήρι τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με την τέχνη 
των ζογκλέρ, των ακροβατών και των κλόουν μέσα από διαδραστικά 
παιχνίδια συνεργασίας αλλά και ατομικής εξάσκησης. Η μάθηση μέσα 
από το παιχνίδι είναι ο πυρήνας του εργαστηρίου αυτού, όπου τα παιδιά 
θα μάθουν πως η φιλοσοφία των ομάδων του τσίρκου διέπεται από 
ποιότητες όπως ο σεβασμός, η εμπιστοσύνη, και η συνεργασία. 
Το Μονόκυκλο είναι μία αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε 
το 2017 με σκοπό τη διάδοση σε παιδιά και ενήλικες των τεχνών του 
τσίρκο, του χορού και του θεάτρου ως μέσων καλλιτεχνικής έκφρασης, 
παιδαγωγικής προσέγγισης, σωματικής και πνευματικής ανάπτυξης. 
Τα μέλη που το απαρτίζουν, χρησιμοποιούν εργαλεία της μη τυπικής 
μάθησης με πυρήνα το Κοινωνικό Τσίρκο, αλλά και άλλα εργαλεία όπως 
η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, το συμμετοχικό θέατρο 
(Forum), τα δημιουργικά επιτραπέζια παιχνίδια, κ.ά. Η ομάδα 
αποτελείται από καλλιτέχνες, παιδαγωγούς, εκπαιδευτές και εμψυχωτές, 
ο οποίοι διακρίνονται για τη μεγάλη και πιστοποιημένη τους εμπειρία, το 
σεβασμό και την όρεξή τους για δουλειά. Ειδικότερα, τα ιδρυτικά μέλη 
της ομάδας διαθέτουν μία πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση 
ευρωπαϊκών και τοπικών προγραμμάτων χρηματοδότησης για την 
υλοποίηση δράσεων στο πεδίο, δράσεων μετεκπαίδευσης στους τομείς 
της δια βίου μάθησης και των καλλιτεχνικών ανταλλαγών. Επιπλέον, 
από το 2012, τα μέλη της ομάδας ανήκουν σε ευρωπαϊκά δίκτυα 
ανταλλαγών και μετεκπαίδευσης καλλιτεχνών τσίρκου σε συνεργασία με 
άλλες 7 σχολές τσίρκου σε όλη την Ευρώπη. 
19:00-20:30  
 

3ο ΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τίτλος: Λογοτεχνία και Κινηματογράφος: Γέφυρες επικοινωνίας 
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Περιγραφή: «Λογοτεχνία και Κινηματογράφος: γέφυρες επικοινωνίας 
στην πολυπολιτισμική, πολύγλωσση τάξη» 

Η λογοτεχνία και ο κινηματογράφος είναι εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται ευρέως στην εκπαίδευση. Όταν λειτουργούν 
συνδυαστικά είναι αλληλοσυμπληρωματικά και η χρήση τους, ιδιαίτερα 
σε τάξεις που μιλούν πολλές γλώσσες και φέρουν πολυπολιτισμικό 
υπόβαθρο, έχει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, 
ο κινηματογράφος λειτουργεί σαν όχημα για τη λογοτεχνία, 
μεταφέροντας τα μηνύματά της στο θεατή με πολύ μεγαλύτερη ευκολία 
απ’ ότι το κείμενο στον αναγνώστη. Η λογοτεχνία δανείζεται τη γλώσσα 
της σιωπής και των συναισθημάτων, τα οποία μιλά εύγλωττα ο 
κινηματογράφος, προκειμένου να αποδώσει τα νοήματά της. Έτσι, μέσα 
από την τέχνη ξεπερνιούνται οι περιορισμοί του «Πύργου της Βαβέλ» 
και δημιουργούνται γέφυρες επικοινωνίας, οι οποίες οδηγούν στην 
κατανόηση, αποδοχή και αρμονική συνύπαρξη των διαφορετικών 
ανθρώπων, αρχικά μέσα και μετέπειτα έξω από τη σχολική αίθουσα. 
21:15-21:45 

 
 

 
Πολυγλωσσικό Εργαστήριο Α΄ για παιδιά (Γυάλινο 

πρώην παιδικός σταθμός-ισόγειο) 
 
ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 

Τίτλος: Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά. 
Περιγραφή: Compasito, διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ανθρώπινα 
δικαιώματα για παιδιά. 
17:00-18:00 

 
MKO Solidarity Now 

Τίτλος: Πολυγλωσσικά μαθηματικά 

Περιγραφή: Η ΜΚΟ SolidarityNow υλοποιεί ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα με χρηματοδότηση της UNICEF και το οποίο στοχεύει, 
μεταξύ άλλων, στη διδασκαλία μαθηματικών σε πρόσφυγες και 
μετανάστες μαθητές. Καθημερινά, παιδιά πρόσφυγες μαθαίνουν τη 
διδακτική ύλη του ελληνικού σχολείου. Το μάθημα διεξάγεται σε πολλές 
γλώσσες - η δασκάλα μιλά ελληνικά και αγγλικά, ενώ χρησιμοποιεί και 
μαθηματικές λέξεις στα αραβικά, στα φαρσί, στα ουρντού, στα 
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κουρδικά... Με τη σειρά τους, τα παιδιά επεξεργάζονται τις πληροφορίες 
του μαθήματος στις γλώσσες τους και βοηθούν τους συμμαθητές τους 
στην κατανόηση του μαθήματος. Κι όλα αυτά με βάση τη γλώσσα των 
μαθηματικών, η οποία είναι μεν διεθνής, έχει ωστόσο, μικρές και 
σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα, τις οποίες ο δάσκαλος 
σταδιακά,  αναγνωρίζει. Στα πλαίσια της Γιορτής Πολυγλωσσίας, στόχος 
μας είναι να παρουσιάσουμε ένα ανοιχτό μάθημα μαθηματικών με τους 
μαθητές μας, το οποίο θα συνδυάζει τις γλώσσες τους με τα μαθηματικά. 
Οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου θα μπορέσουν να αντιληφθούν την 
πραγματικότητα της πολυγλωσσικής διδασκαλίας, αλλά και να 
εντοπίσουν τις διαφορές στον τρόπο που διδάσκονται τα μαθηματικά 
στην Ελλάδα και στις χώρες προέλευσης των μαθητών μας. 
18:00-18:45 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Τίτλος: Το Επί-γράφω στην αρχαία Ελλάδα 

Περιγραφή: Ένα διαδραστικό βιωματικό εργαστήριο, το οποίο έχει 
σκοπό τη γνωριμία των μαθητών με το κόσμο των επιγραφών, την 
αλφαβητική γραφή και την εξέλιξή της. 
18:45-19:45 

 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΖΕΡΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ''QALA'' 
Τίτλος: Το Αζερικό Αλφάβητο-Μαθαίνω λέξεις στα Αζερικά 

Περιγραφή: Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την 
Αζερική γλώσσα, να μάθουν το αλφάβητο, να μάθουν να γράφουν και να 
προφέρουν λέξεις. 
19:45-20:15 

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΕΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΔΙΕΠΑΦΗ 
Τίτλος: Πολυγλωσσικά εργαστήρια 

Περιγραφή: Πολυγλωσσικά εργαστήρια τύπου Αφύπνιση στις Γλώσσες. 
20:15-20:45 
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Πολυγλωσσικό Εργαστήριο Β΄ για ενήλικες 
(Γυάλινο πρώην παιδικός σταθμός - ισόγειο) 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ SPEAK 

Τίτλος: Workshop κατασκευής Ολλανδικής Τουλίπας 

Περιγραφή: Μέσα από αυτό το εργαστήριο οι συμμετέχοντες έχουν τη 
δυνατότητα να κατασκευάσουν την τουλίπα, το πιο χαρακτηριστικό 
λουλούδι της Ολλανδίας, ώστε να έρθουν σε επαφή με την παράδοση 
και την κουλτούρα της Ολλανδίας. 
17:00-18:00 

 
ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 

Τίτλος: Compass: Εκπαίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου 

Περιγραφή: Παιδαγωγικό εργαλείο για τα δικαιώματα του ανθρώπου. 
18:00-20:00 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ SPEAK 

Τίτλος: Workshop κατασκευής Ιαπωνικού Origami 
Περιγραφή: Το Origami είναι η καλλιτεχνία του διπλώματος χαρτιού με 
προέλευση από την Ιαπωνία. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να 
δημιουργούν φιγούρες με τα χαρακτηριστικά τετράγωνα χαρτάκια. 
20:00-21:00 

 
 
 

Σαββάτο 19 Μαΐου 2018 πρωί 
 

Κεντρική Σκηνή-Πλατεία Α’ Προβλήτα 

RITMO NATUREZA 

Τίτλος: Τύμπανα γονέων (Σχολειό της Φύσης) 

Περιγραφή: Μπάντα Αφροβραζιλιάνικης μουσικής 

14:30-15:30  
 

Σκηνή 1) Αίθουσα Φρίντα Λιάππα, Αποθήκη Δ΄ 
 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
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Τίτλος: Το Πρόγραμμα Erasmus +  SLYMS (Sociocultural learning for 
Youths in mobile societies) 

Περιγραφή: Οι Γιορτές Πολυγλωσσίας ως πρότυπο εργαλείο μόρφωσης 
στο δρόμο. Παρουσίαση και πρόσκληση συνεργασιών για την έρευνα-
δράση του Προγράμματος με συμμετέχοντες το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, 
την ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, την ΜΚΟ International 
Dynamo (Πορτογαλία). 
10:00-11:00 

 
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

Τίτλος: Μουσική και χοροί από το ταξίδι του Οδυσσέα 

Περιγραφή: Εξερευνούμε τη μουσική και τους χορούς από τις χώρες που 
πέρασε ο Οδυσσέας. 
11:00-12:00 

 
Τίτλος: Μουσικοθεατρική παράσταση “Η Οδύσσεια” 

Περιγραφή: Η Οδύσσεια: Tο μαγικό ταξίδι του Οδυσσέα σε διάφορες 
χώρες και πολιτισμούς. 
12:00-13:00 

 
9o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

Τίτλος: Παρισινό Καφέ 

Περιγραφή: Θεατρική παράσταση ελληνικού κειμένου με χρήση 
γαλλικών λέξεων, συνηθισμένων στην ελληνική γλώσσα. 
13:00-13:30  
 
ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ (Οι άνθρωποι με τα μπαλόνια)  
Τίτλος: 1ο Σχολικό Street Festival Τέχνης και Αποδοχής 

Περιγραφή: Το Σχολικό Street Festival Τέχνης και Αποδοχής είναι μία 
δράση που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια η εικαστικός  και ιδρύτρια 
του συλλόγου «Δίκτυο Τέχνης και Δράσης» Ελένη Καραγιάννη, ως 
καινοτόμο πολιτιστικό πρόγραμμα σε διάφορα σχολεία της Αττικής και 
της Περιφέρειας. 
Έχει σαν στόχο: 
Να δημιουργήσει ένα πλαίσιο, το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στην 
εκπαιδευτική κοινότητα (τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους 
γονείς), να βγουν “έξω” από τα όρια του σχολικού κτιρίου και να 
αλληλεπιδράσουν με την Κοινότητα. 
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Να αποκτήσουν ορατότητα όλες εκείνες οι καλές πρακτικές που 
συμβαίνουν σήμερα στο ελληνικό Δημόσιο Σχολείο, γύρω από το θέμα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά των διακρίσεων. 
Να γεφυρώσει πολιτισμικές διαφορές και να φέρει κοντά όλους τους 
λαούς και τις κοινότητες που ζουν σε αυτήν την χώρα. 
Να συστήσει εκείνες τις ομάδες (οργανώσεις, συλλογικότητες, 
καλλιτεχνικές ομάδες, κ.α.) που ήδη βρίσκονται κοντά στο ελληνικό 
σχολείο και αλληλεπιδρούν με τα μέλη του γύρω από το θέμα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά των διακρίσεων, ή προσφέρουν 
υπηρεσίες σε χώρους όπου υπάρχουν ευπαθείς ομάδες (πχ κέντρα 
φιλοξενίας προσφύγων). 
Να μας παρουσιάσει είδη Τέχνης με τα οποία δεν είναι εξοικειωμένος ο 
περισσότερος κόσμος. 
Να διασκεδάσουμε και να κάνουμε καινούριους φίλους. 
 
Από τον Οκτώβριο του 2017, απέκτησε θεσμικό χαρακτήρα και γίνεται 
στο κέντρο της Αθήνας υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. 
Η επιθυμία της ομάδας που το διοργανώνει είναι το φεστιβάλ της 
Αθήνας να λειτουργήσει ως το κάλεσμα ώστε να οργανωθούν και άλλα 
παρόμοια  σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. 
10:30-11:00  

 
 
 
Σκηνή 2) Αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη, Αποθήκη Δ΄ 
 
 
Σύλλογος Πηγή Παιδείας 

Τίτλος: Εναλλακτικό Σχολείο 

Περιγραφή: Η πολυγλωσσία είναι ένας εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας 
ξένων γλωσσών και πολιτισμών. Η πρακτική αυτή ταιριάζει με το 
εναλλακτικό σχολείο και τη βιωματική μάθηση που ενστερνίζεται και 
προωθείται από την Πηγή Παιδείας. 
11:15-11:30 

 
63ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τίτλος: Ως την άκρη του νερού 

Περιγραφή: Δραματοποίηση του βιβλίου σε διάφορες γλώσσες του 
κόσμου. 
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11:30-12:15 

 
ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 

Τίτλος: Kινητό σχολείο-Ομάδες στον δρόμο 

Περιγραφή: Ψυχοκοινωνική παρέμβαση στον δρόμο. 
12:15-13:15 

 
Ουκρανική κοινότητα " Ντζερελό" 

Τίτλος: Προβολή βίντεο 

Περιγραφή: Η Ιστορία της Ρως του Κιέβου. 
13:15-14:15 

 

 
Ξύλινη γέφυρα - Παλιό λιμάνι (Δράσεις στο δρόμο) 
 

 

ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 

Τίτλος: Κινητό σχολείο 

Περιγραφή: Ψυχοκοινωνική παρέμβαση με το κινητό σχολείο. 
11:00-13:00 

 
Unión Hispano-Helena de Lengua y Cultura (Ισπανο- ελληνική 
Ένωση Γλώσσας και Πολιτισμού) 

Τίτλος: Flamenco 

Περιγραφή: Το Studio Flamenco ‘Pellizco’. 
13:00-13:15 

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΔΙΕΠΑΦΗ 
Τίτλος: Street work 

Περιγραφή: Η κοινωνική εργασία στον δρόμο. 
13:15-14:15 

 
 

Καφέ / Σοκολάτα Πολυγλωσσίας 
 
 
Αρμενικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαμεσκαίν 

Τίτλος: Ευαισθητοποίηση στην αρμενική γλώσσα 
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Περιγραφή: Ευαισθητοποίηση στο αλφάβητο και τη γραφή της αρμενικής 
γλώσσας. 
10:45-11:30 

 
Δραστηριότητες Μετάφρασης και Διερμηνείας 

Τίτλος: Littera Scripta 

Περιγραφή: Η εξέταση της απόδοσης των πραγματολογκών στοιχείων 
που συναντάμε στα λογοτεχνικά έργα, μας δίνει τη δυνατότητα να 
αντιληφθούμε τον σημαίνοντα ρόλο των εξωγλωσσικών συμφραζομένων 
στην απόδοση του γλωσσικού νοήματος με τρόπο διαγλωσσικό. Το 
εργαστήριο στηρίχθηκε στο διαγωνισμό μετάφρασης “Littera Scripta.” 

11:30-12:00 

 
StarClassic Radio, Το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Συνανθρωπίας 

Τίτλος: Καφέ Πολυγλωσσίας για την Εκπαίδευση του Ανθρώπου 

Περιγραφή: Η εμπειρία του εθελοντικού διαδικτυακού ραδιοφώνου 
StarClassic Radio ως “χώρου” επιμόρφωσης - δράσης και ανάπτυξης 
εναλλακτικής παιδαγωγικής. 
12:00-14:00  
 
 
 

Πολυγλωσσικό Εργαστήριο Α΄ για παιδιά  
(Γυάλινο πρώην παιδικός σταθμός-ισόγειο) 
 
ASOCIATIA ROMANILOR CARPATIA 

Τίτλος: Παραδοσιακό ρουμανικό εργαστήριο 

Περιγραφή: Παραδοσιακά προϊόντα από το Buzău. 
10:00-11:00 

 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τίτλος: Θεσσαλονίκη: μία πόλη, πολλές γλώσσες, πολλές θρησκείες 

Περιγραφή: Η δράση - εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 - 12 
ετών. Στόχος της είναι να κατανοήσουν τα παιδιά ότι η Θεσσαλονίκη, 
από την δημιουργία της μέχρι σήμερα, κατοικούνταν από διαφορετικές 
εθνότητες, με διαφορετικά πολιτισμικά, θρησκευτικά και γλωσσικά 
χαρακτηριστικά. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα 
προσπαθήσουν να δημιουργήσουν το πολυπολιτισμικό παζλ της πόλης, 
κατασκευάζοντας ένα κολλάζ με χαρακτηριστικά σύμβολα, σημαίες, 
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γράμματα και πρόσωπα. 
11:00-13:00 

 
1ο ΓΕΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

Τίτλος: Περάσματα από την αρχαία ελληνική γλώσσα στη νέα ελληνική 

Περιγραφή: Πολυγλωσσικό βιωματικό, διαδραστικό εργαστήριο όπου 
ανακαλύπτουμε τη γλωσσική μας ταυτότητα και τη γλωσσική και 
προγονική μας συγγένεια με τη γιαγιά αρχαία ελληνική γλώσσα. 
13:00-14:00 

 
ASOCIATIA ROMANILOR CARPATIA 

Τίτλος: Παραδοσιακό ρουμανικό εργαστήριο 

Περιγραφή: Παρουσίαση τρόπου δημιουργιας παραδοσιακών μοτίβων 
σε ρούχα. 
14:00-15:00 

 

 
 
 
 
 

Πολυγλωσσικό Εργαστήριο Β΄ για ενήλικες 
(Γυάλινο πρώην παιδικός σταθμός-ισόγειο) 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ SPEAK 

Τίτλος: Workshop Κινέζικης Καλλιγραφίας 

Περιγραφή: Οι Κινέζοι θεωρούν την καλλιγραφία εξέχουσα μορφή 
καλλιτεχνίας και μέσο άσκησης. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν τις βασικές 
κινήσεις με το πινέλο και των άλλων υλικών της, αποτυπώνοντας 
σύμβολα και λέξεις. Τα κινέζικα σύμβολα επιτρέπουν την κατανόηση της 
φιλοσοφίας και του τρόπου σκέψης της Κίνας. 
11:00-12:00 

 
Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών 

Τίτλος: Συγκριτική παρουσίαση σλαβικών γλωσσών 

Περιγραφή: Συγκριτική παρουσίαση σλαβικών γλωσσών: Σερβικά, 
Βουλγαρικά, Ρωσικά. 
Ομοιότητες και διαφορές στο λεξιλόγιο, γραμματική και σύνταξη. 
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12:00-12:45  
 
“ΕΚΤΟΣ”  Artspace – Δήμητρα Ζαρζούκη  

Τίτλος: Tribal Fusion Belly Dance 

Περιγραφή: Η Δήμητρα Ζαρζούκη θα μας μυήσει σε ένα ταξίδι στην 
αρχέγονη τέχνη του Χορού της Κοιλιάς και ειδικά στις μορφές στις 
οποίες έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα. Ένας πανάρχαιος χορός φτιαγμένος 
από τη γυναίκα για την γυναίκα, καθώς ήταν ο χορός της γονιμότητας και 
ησυχαστήριο του πνεύματος. 
Ανακαλύψτε τις δυνατότητες και τον αυτοέλεγχο του σώματος σας μέσα 
από φολκλόρ κινήσεις και ρυθμούς της Βόρειας Αφρικής, της  Ασίας, της 
Μεσογείου και των Βαλκανίων. Ένα είδος χορού που δεν περιορίζεται 
μόνο στην κίνηση του σώματος, αλλά και στην απελευθέρωση του 
πνεύματος και των ιδεών. 
American Tribal Style (ATS) 

Το American Tribal Style (ATS) είναι η πρώτη μορφή ενός μοντέρνου 
στυλ του belly dance, το οποίο έχει συγχωνεύσει τα παραδοσιακά 
στοιχεία χορών από τις φυλές της Β. Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και 
του Flamenco. Χαρακτηριστικό αυτού του χορού είναι η ομαδικότητα του, 
καθώς οι χορεύτριες αναπαριστούν τις γυναίκες των νομάδων, όπου 
κινούνται σε καραβάνια. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο αλφάβητο κινήσεων, 
το οποίο είναι γνωστό σε όλες τις χορεύτριες του ATS. Η κομψότητα των 
κινήσεων αναμιγνύεται με τις εντυπωσιακές στολές και μουσικές του 
κόσμου. 
TRIBAL FUSION BELLYDANCE 

Το Tribal Fusion Bellydance είναι μία μεταμοντέρνα έκδοση του χορού 

της κοιλιάς. Χορός νέας χιλιετίας καθώς ονομάστηκε επίσημα γύρω στο 

2000 όταν το American Tribal Style (ATS) συγχωνεύτηκε με το American 

Cabaret Belly Dance και εμπλουτίστηκε με στοιχεία γιόγκας. Ένα 

(κυρίως) σολιστικό είδος χορού στο οποίο συναντάμε έντονα τεχνικές 

απομονώσεις μυικών ομάδων και θεατρικότητα κατά την εκτέλεση του. Η 

μουσική και η ένδυση διαφέρει πολύ από τις χορεύτριες του κλασικού 

οριεντάλ και από τις χορεύτριες του ATS. 

12:45-13:30  

 
Ιωάννης Σαράντου 

Τίτλος: Η διαμεσολάβηση ως εναλλακτική επίλυση διαφοράς 

Περιγραφή: Η διαμεσολάβηση ως διαπολιτισμική πρακτική στην 
εκπαίδευση του πολίτη. 
13:30-14:30 
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Σαββάτο 19 Μαΐου 2018 απόγευμα 
 
Κεντρική Σκηνή-Πλατεία Α’ Προβλήτα 
 
Ο Φάρος του Κόσμου  

Τίτλος: Μουσικές του Κόσμου 

Περιγραφή: Μουσικό σχήμα Φάρος του Κόσμου. 
16:45-17:30  
 
ΟΜΑΔΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 

Τίτλος: Μοντέρνος χορός 

Περιγραφή: Παρουσίαση αγγλικών μουσικών κομματιών σε μοντέρνες 
χορογραφίες. 
17:30-17:45 

 
JP GRUPPO DA BALLO 

Τίτλος:  Μουσικοχορευτική παράσταση Latin American Dances 

Couple Junior Latin American 2 Dances / Rumba / Bachata & All Ladies 
Juvenile Latin American 2 Dances / Bachata / Salsa 

Περιγραφή: Στα πλαίσια της 6ης Γιορτής Πολυγλωσσίας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, το νεαρό ζευγάρι "JP KIDS", παρουσιάζει δύο είδη χορού 
της Λατινικής Αμερικής, μία χορογραφία Rumba & μία χορογραφία 
Bachata. Στη συνέχεια η χορευτική ομάδα "JP LADIES", παρουσιάζει 
επίσης, δύο είδη χορού της Λατινικής Αμερικής, καθώς και μία ομαδική 
χορογραφία Bachata & μία Salsa. Όπως η γνώση και η χρήση πολλών 
γλωσσών διευρύνει τη λεκτική επικοινωνία των ανθρώπων, έτσι και η 
εκμάθηση πολλών διαφορετικών χορών διευρύνει τη μουσικοκινητική 
επικοινωνία μεταξύ των ατόμων. 
17:45-18:00  
 
 
''ΤΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ'' 
Τίτλος: Τραγούδι-Χορός 

Περιγραφή: Τραγούδια σε διάφορες γλώσσες (Ρωσικά-Αγγλικά-
Γεωργιανά-Ουκρανικά). 
18:00-18:30 
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OΥΚΡΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ «ΝΤΖΕΡΕΛΟ» 

Τίτλος: Χορωδία της ουκρανικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης 

Περιγραφή: Ουκρανικά λαϊκά τραγούδια. 
18:30-19:00 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Τίτλος: Χορευτικό συγκρότημα PLETENKA 

Περιγραφή: Χοροί και τραγούδια από τον τόπο μας. 
19:00-19:30 

 
ქ ა რთვ ე ლ ქ ა ლთა  ა ს ოცი ა ც ი ა  / ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Τίτλος: ქ ა რთვ ე ლ ქ ა ლთა  ა ს ოცი ა ცი ა / Ένωση Γεωργιανών 
Γυναικών 

Περιγραφή: ქ ა რთული  ე როვ ნ ული  ც ე კ ვ ე ბ ი  და  ს ი მ ღე რე ბ ი  
Γεωργιανοί εθνικοί χοροί και τραγούδια. 
19:30-20:00 

 
ΣΕΡΒΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ” ΣΕ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ “ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

Τίτλος: Rock and Roll  à  la Σερβικά 

Περιγραφή: Μία ομάδα παιδιών από δύο χώρες και έξι διαφορετικά 
σχολεία, τα οποία θα παρουσιάσουν αναδρομές στη rock Σερβική 
μουσική. 
20:00-20:30 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Τίτλος: Κλικ στα ελληνικά. Ένα τραγούδι θα σου πω 

Περιγραφή: Μία συναυλία για μικρούς και μεγάλους με τραγούδια για την 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. 
20:30-21:00 

 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΞΑΣΤΕΡΙΑ ΘΕΡΜΗΣ 

Τίτλος: Ποιος είδε ήλιο από βραδύς κι αστρί το μεσημέρι; 
Περιγραφή: Παγκόσμια γλώσσα ο χορός κι ο έρωτας… βήματα που 
συνθέτουν το προφίλ ενός άντρα χορευτή της Κρήτης, ο οποίος χορεύει 
πρώτα για τον εαυτό του κι έπειτα για να «αγγίξει» με την ερμηνεία του, 
τον θεατή. Το σώμα και η έκφραση του προσώπου του «κινούνται» στο 
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χώρο, με φυσικό τρόπο και μεταφέρουν ένα ερωτικό μήνυμα λεβεντιάς 
και γοητείας. Στους κρητικούς χορούς συνηθίζονται οι αυτοσχεδιασμοί 
του πρωτοχορευτή με τους δικούς του κανόνες, ιδιαίτερα ξεχωριστούς σε 
ύφος και κίνηση. Το ίδιο ισχύει και για τη γυναίκα που καλεί μπροστά του 
ο πρωτοχορευτής προκειμένου να ξεδιπλώσει την ωραία στάση και την 
περηφάνια της και δίνοντας μια αέρινη και επιβλητική εικόνα ομορφιάς 
και φιλαρέσκειας. Ο κρητικός χορός βασίζεται στο ιδιότυπο ερωτικό 
κάλεσμα τη στιγμή που ο άντρας καλεί τη γυναίκα μπροστά στον κύκλο 
σαν να την προσκαλεί να τον γοητεύσει με τα βήματά της, να γεμίσει το 
χώρο με την παρουσία της, να συγκινήσει με την αύρα της, να την 
ερωτευθεί με το χορό της. Θα μπορούσε να παραλληλιστεί με τον χορό 
που στήνουν οι μέλισσες, τον χορό του ζευγαρώματος, ή με τα φύλλα 
που «χορεύουν» στον αέρα. 
21:00-21:30 

 
ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΜΕΣΚΑΙΝ  
Τίτλος: Παραδοσιακοί χοροί της Αρμενίας 

Περιγραφή: Χοροί και μουσικές του κόσμου της Αρμενίας. 
21:30-22:00 

 
 

Σκηνή 1) Αίθουσα Φρίντα Λιάππα, Αποθήκη Δ΄ 
 
1ο ΓΕΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τίτλος: ‘Αναζητώντας τη δική μας Αντιγόνη’ 
Περιγραφή: Θεατρική παράσταση, βασισμένη στην Αντιγόνη του 
Σοφοκλή και ερμηνευμένη από μαθητές και μαθήτριες της Β΄λυκείου του 
1ου ΓΕΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ. Η παράσταση φέρει το δικό της στίγμα: όλοι 
μπορούμε να είμαστε Κρέοντες και Αντιγόνες και Αίμονες και Ισμήνες 
κλπ στα διλήμματα της ζωής. Και σίγουρα όλοι, με διαφορετικές 
γλώσσες τα ερμηνεύουμε και τα απαντούμε. 
18:00-19:00 

 
''ΤΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ'' 
Τίτλος: Χορός - Τραγούδι 
Περιγραφή: Τραγούδια από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. 
19:00-19:45 

 
Εσπερινό ΓΕΛ Αμπελοκήπων 
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Τίτλος: Εσπερινές Δημιουργίες 

Περιγραφή: Θεατρική Παράσταση με 2 μονόπρακτα, από τη θεατρική 
ομάδα του Εσπερινού ΓΕΛ Αμπελοκήπων, καθώς και τρία βίντεο με 
πολιτιστικές δράσεις του σχολείου. 
19:45-20:45 

 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΚΑΣΙΑΡΧΕΙΟ 

Τίτλος: Ταξίδι στην Αφρική 

Περιγραφή: Παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή 
Συνάντηση Παιδαγωγών Freinet στο RIDEF 2016, η οποία διεξήχθη 
στην πόλη Dogbo του Benin. 
1) Σύντομη παρουσίαση του σκοπού της Διεθνούς Συνάντησης 
Παιδαγωγών Freinet, η οποία πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια σε 
κάποια άλλη γωνιά του πλανήτη (παρουσίαση εργαστηρίων διεθνιστικού 
κλίματος συνεργασίας κλπ). 
2) Σύντομη παρουσίαση μέσα από διαφάνειες και βίντεο της 
συγκεκριμένης δημοκρατικής αφρικανικής χώρας (παρουσίαση 
επισκέψεων σε σχολεία για το μοίρασμα δώρων, παρουσίαση 
φωτογραφιών από εκδρομές στην πρωτεύουσα Dahomey, στο βόρειο 
Benin, παρουσίαση βίντεο χορών ως μέσο έκφρασης και αφήγησης 
λαϊκών παραδόσεων). 
20:45-21:45 

 

Σκηνή 2) Αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη, Αποθήκη Δ΄ 
 
ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 

Τίτλος: Η ζωή στη φάρμα 

Περιγραφή: Τα παιδιά του Τσέχικου σχολείου στη Θεσσαλονίκη, Πιερία 
και Περαία θα παρουσιάσουν μία σύντομη μουσικοθεατρική παράσταση 
με θέμα τα ζώα του αγρού. 
17:00-17:15 

 
ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΕΡΒΙΑΣ 

Τίτλος: Η Σερβία στη Θεσσαλονίκη 

Περιγραφή: Το σερβικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη. 
18:00-18:30 

 
Μαριάννα Καπετανίδου - Μαρία Μπαχαράκη Ιταλική γλώσσα 

Τίτλος: Sta' calmo e parla italiano ! (Survivor culturale) 
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Περιγραφή: Ένα παιχνίδι γενικών γνώσεων για τον ιταλικό πολιτισμό και 
την καθημερινή ζωή των Ιταλών. Γνώσεις, στις οποίες μπορεί να 
απαντήσει ή να υποθέσει ο κάθε ένας ερωτώμενος στο δρόμο. 
18:45-20:00 

 
ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Τίτλος: Ένα τραγούδι στα φινλανδικά 

Περιγραφή: Μία σύντομη παρουσίαση της μουσικής παράδοσης της 
φινλανδικής Καρελίας καθώς και ερμηνεία του τραγουδιού 'Laps' olen 
Karjalan. 
20:00-20:15 

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - Anila Rezhda 

Τίτλος: ‘Νευροψυχολογία και Κοινωνιογλωσσολογία’ 
Περιγραφή: Η υποδοχή ξένων υπηκόων σε κάθε χώρα είναι η ύψιστη 
μορφή της κουλτούρας της χώρας υποδοχής, η οποία συνδυάζει τα 
έθιμα φιλοξενίας του λαού του, τον πολιτισμό του και το πολιτικό 
σύστημα του κράτους. Όλα αυτά, συνδυάζονται και εκφράζονται μόνο 
μέσω γλώσσας και με τα γλωσσολογικά εργαλεία που κατέχει αυτή η 
γλώσσα και πραγματοποιείται από τα φυσικά πρόσωπα που διορίζονται 
στην υποδοχή των ξένων υπηκόων (Μεταφραστές- Διερμηνείς). Όταν 
μία γλώσσα προκαλεί θετικά συναισθηματικά αντανακλαστικά στον ξένο 
υπήκοο, ο οποίος δεν την γνωρίζει αλλά που ηχητικά την αντιλαμβάνεται 
ως ζεστή, φιλική και συναισθηματική, τότε είναι πολύ πιθανό η 
πρόσβαση στον νέο πολιτισμό να γίνει με περισσότερο απρόσκοπτα. Η 
γλώσσα συνδέεται με την εντύπωση που έχουμε για τους ομιλητές της.  
Αυτή την θετική διαδικασία της γεφυροποίησης μεταξύ των 
νεοεισερχόμενων και των γηγενών επιδιώκουμε. Όλα αυτά τα 
γλωσσολογικά φαινόμενα, έρχεται να μας τα εξηγήσει η επιστήμη της 
γλώσσας μέσω Νευροψυχολογίας και Κοινωνιογλωσσολογίας. Για να το 
πετύχουμε αυτό πρέπει να κάνουμε σωστή και επιλεκτική επιλογή των 
Διερμηνέων και Μεταφραστών, οι οποίοι θα εκτελούν τούτο το 
πολιτισμικό έργο. 
20:15-20:45 

 
H Γειτονιά της Αλεξάνδρου Σβώλου 

Τίτλος: Πόλη και δημοκρατία: Η περίπτωση της Αλ. Σβώλου 

Περιγραφή: Παρουσίαση της εναλλακτικής οικονομίας και της 
αυτοοργάνωσης της γειτονιάς. 
20:45-21:30 
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Τζέκα Μπελαμόρα – Το Θέατρο του Φεγγαριού  

Τίτλος: Χαμένες Πατρίδες 

Περιγραφή: Δεκάλεπτο βίντεο με αφιέρωμα στην Αλβανίδα ηθοποιό 
Μαργαρίτα Τζέπα. 
Δεκάλεπτο βίντεο με ονομασία “Χαμένες Πατρίδες”. 
Δεκάλεπτη δραματοποίηση  ποιήματος. 
21:30-22:00  

Ξύλινη γέφυρα - Παλιό λιμάνι (Δράσεις στο δρόμο) 

Φοιτητές Καλών Τεχνών 

Τίτλος: Workshop Art Education 

Περιγραφή: Εικαστικό εργαστήρι φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών. 
17:00-18:00 

 
ΜΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Γιώργος Τσιτιρίδης  

Τίτλος: Φωτογραφίζοντας το δρόμο   
Περιγραφή: Αυθόρμητο Εργαστήρι Τέχνης. 
18:00-19:00  
 
7o & 8o Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων 

Τίτλος: Νοιάζομαι και Δρω - Διαδραστικά παιχνίδια 

Περιγραφή: Δράση ευαισθητοποίησης σε ζητήματα ενεργούς 
πολιτειότητας. 
19:00-19:30 

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΛΩΣΣΙΑΣ ΔΙΕΠΑΦΗ 
Τίτλος: Καραόκε και χορός 

Περιγραφή: Οι ασυνόδευτοι έφηβοι της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ χορεύουν και 
τραγουδούν. 
19:30-20:30 

 
ΕΚΤΟΣ  Artspace   

Τίτλος: Πάρτι με Κρουστά και Χορό με τις Ομάδες “Κρούση” και Art e 
Danza Cuban Project. 
22:00:00  
 

Καφέ / Σοκολάτα Πολυγλωσσίας 
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ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ SPEAK 

Τίτλος: Σχεδιασμός της Ρωσικής κούκλας 'Ματριόσκα’ 
Περιγραφή: Θα σχεδιάσουμε τη ‘Ματριόσκα’ - την παραδοσιακή ρωσική 
ξύλινη κούκλα με τα ένθετα κουκλάκια της. Οι σπουδαστές μας, θα 
διηγηθούν την ιστορία της από τα τέλη του ΧΙΧ αιώνα έως σήμερα και θα 
αναφερθούν στην ποικιλία των σχεδίων διακόσμησης. 
17:00-18:00 

 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΖΕΡΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ''QALA'' 
Τίτλος: Ταξιδεύοντας στη χώρα της φωτιάς: ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 

Περιγραφή: Παρουσίαση Μνημείων και Αξιοθέατων του Αζερμπαϊτζάν. 
18:00-18:30 

 
1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΟΜΙΛΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ" 

Τίτλος: Πολύγλωσσοι δημοσιογράφοι 
Περιγραφή: Ομάδα πέντε μαθητών παρουσιάζει, σε μορφή τηλεοπτικής 
εκπομπής, βιντεοσκοπημένη δημοσιογραφική έρευνα σχετικά με τη 
χρήση των κινητών τηλεφώνων, των Η/Υ και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης στα ελληνικά και στα ρωσικά. 
18:30-19:15 

 
ΣΕΡΒΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» 

Τίτλος: Μαθαίνω να γράφω και να διαβάζω στα σερβικά 

Περιγραφή: Στο εργαστήριο αυτό, μία ομάδα Σέρβων παιδιών από την 
Ελλάδα και τη Σερβία θα διδάσκουν σερβική γραφή. 
19:15-19:45 

 
ΙΣΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Τίτλος: Μαθαίνω να γράφω και να διαβάζω σερβικά 

Περιγραφή: Το δρώμενο αφορά στην ανάγνωση του παραμυθιού “Un 
Kadenadiko” 

20:00-20:30  

 

Πολυγλωσσικό Εργαστήριο Α΄ για παιδιά (Γυάλινο 
πρώην παιδικός σταθμός-ισόγειο) 

 
Μαρία Τσιγκερλιώτη  
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Τίτλος: Happening 

Περιγραφή: Η δράση αφορά αφήγηση κειμένου από δύο ηθοποιούς 
μπροστά σε κοινό. 
17:00-17:30 

 
 
Galileo Galilei Generation 

Τίτλος: Build Language with Robotics 

Περιγραφή: Build Language with Robotics by Galileo Galilei Generation. 
Ένα μοναδικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική 
ρομποτική ως εργαλείο για την κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας. Το 
Ινστιτούτο Galileo Galilei Generation παρουσιάζει το καινοτόμο 
πρόγραμμα ‘’Build Language with Robotics’’. Πρόκειται για ένα 
καινοτόμο εκπαιδευτικό concept, μία συνολική εμπειρία μάθησης, 
δημιουργικότητας και παιχνιδιού. Το πρόγραμμα βασίζεται στην 
εκπαιδευτική φιλοσοφία STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, 
Mathematics), η οποία στοχεύει στην επίλυση ρεαλιστικών 
προβλημάτων κι όχι απλά στη συσσώρευση γνώσεων. Σε κάθε μάθημα 
τα παιδιά, χρησιμοποιώντας τις κορυφαίες πλατφόρμες εκπαιδευτικής 
ρομποτικής LEGO® WeDo 2.0 και LEGO® MINDSTORMS®, καλούνται 
να δράσουν μεθοδικά και ομαδικά προκειμένου να αναλύσουν και να 
δώσουν τεκμηριωμένες λύσεις σε αποστολές υψηλής πολυπλοκότητας. 
Παράλληλα, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και εξασκούν τις 
επικοινωνιακές τους δεξιότητες στην ξένη γλώσσα. Οι μαθητές 
εργάζονται σε ομάδες, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας τα δικά τους 
ρομπότ, με στόχο να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε 
συγκεκριμένες αποστολές και προκλήσεις. Μαθαίνουν να τεκμηριώνουν 
την πρότασή τους και να επιχειρηματολογούν στην ξένη γλώσσα. Με 
αυτόν τον τρόπο, το λεξιλόγιο εμπεδώνεται στην πράξη και ο 
προφορικός λόγος γίνεται φυσική προέκταση του παιχνιδιού. 
Μαθαίνοντας μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά αναπτύσσουν κοινωνικές 
δεξιότητες και κριτική σκέψη, κατακτώντας παράλληλα γνώσεις τόσο 
στην ξένη γλώσσα, όσο και στη μηχανική, τη φυσική, τα μαθηματικά, την 
τεχνολογία και τον προγραμματισμό. 
17:30-18:15 

 
ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Τίτλος: Μαθαίνω να μετρώ από 1-10 στα Φινλανδικά 

Περιγραφή: Μαθαίνω να μετρώ 1-10 στα Φινλανδικά με τη βοήθεια 
τραγουδιού, ζωγραφικής και παιχνιδιού. Για παιδιά 4-8 χρονών. 
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18:15-19:00 

 
ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ “ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ” 

Τίτλος: Πάντα να λάμπει ο Ήλιος 

Περιγραφή: Καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά. 
19:45-20:15 

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΔΙΕΠΑΦΗ 
Τίτλος: Πολυγλωσσικά Εργαστήρια Αφύπνισης στις Γλώσσες και τους 
Πολιτισμούς: Ποντιακά, Αραβικά, Φιλανδικά, Τουρκικά... 
Περιγραφή: Ευαισθητοποίηση στις γλώσσες και τους πολιτισμούς για 
έναν πολυγλωσσικό γραμματισμό. 
20:15-21:15 

 
 

Πολυγλωσσικό Εργαστήριο Β’ για ενήλικες 
(Γυάλινο, πρώην παιδικός σταθμός – ισόγειο) 

 
Ρία Φελεκίδου 

Τίτλος: Το Παιχνίδι των Δοντιών 

Περιγραφή: Αφήγηση του παραμυθιού ‘Το παιχνίδι των δοντιών’. 
17:00-17:15  
 
1o Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο - 43ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης 

Τίτλος: Διαβάζουμε Μαζί στις Γλώσσες του Κόσμου 

17:15-18:00  
 
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας  
Τίτλος: Μου Κάνει CLIL: Βελτιώνοντας τα Ελληνικά μέσα από άγνωστες 
πτυχές της Ιστορίας της Ελληνικής Εικαστικής Τέχνης 

18:00-19:30 

Τίτλος: Προσεγγίζοντας Γνωστές Ιστορίες στα Ελληνικά με τη 
Θεατροπαιδαγωγική Μέθοδο 

19:45-20:15  
 
ΕΚΤΟΣ Artspace - Art e Danza Cuban Project 

Τίτλος: Εργαστήριο Αφρο - Κουβανέζικων Χορών 

Περιγραφή: Εργαστήριο Αφροκουβανέζικων χορών με τη συνοδεία 
ζωντανών κρουστών Bata από την ομάδα Art e Danza Cuban Project: 
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Marta Artedanza Trdz (χορός), Jahvier Martinez Gallego (κρουστά). 
Οι Αφροκουβανέζικοι χοροί δημιουργήθηκαν από τους σκλάβους της 

αποικιακής εποχής της Κούβας με βάση την αφρικανική παράδοση. 
Οι κινήσεις και χειρονομίες αυτής της μορφής χορού προέρχονται από 
την ''μυθολογία'' των θεοτήτων Orishas. 
Όπως κάθε θεότητα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, έτσι και οι χοροί 
ποικίλουν, εκφραζόμενοι με ισχυρές γρήγορες κινήσεις όταν σχετίζονται 
με έναν κεραυνό ή με θεό – πολεμιστή, με ήπιες αντίθετα, κινήσεις όταν 
εκπροσωπούν τη ροή του ποταμού και τις περισσότερο γαλήνιες 
θεότητες. Η εναλλαγή αυτή, αντικατοπτρίζεται στη ρυθμική ένταση της 
μουσικής των τυμπάνων που συνοδεύουν τον κάθε ξεχωριστό χορό – 
ρυθμό. Ρυθμός που αντιστοιχεί στους Orishas, δίνοντας δύναμη και 
ενέργεια στους χορευτές. 
20:15-22:00  

 
 
Κυριακή 20 Μαΐου 2018 πρωί 
 
 
Κεντρική Σκηνή-Πλατεία Α’ Προβλήτα 

 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.ΣΧ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/37 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τίτλος: Ο γάτος και ο γλάρος / ταξίδι μέσα από τον χορό 

Περιγραφή: Θεατρική παράσταση για την ανιδιοτελή αγάπη και την 
ισότητα και μείξη χορών από διάφορες χώρες του κόσμου. 
12:00-12:30 

 
ÖSD - Galileo Galilei - Ελληνικό Κολλέγιο  

Τίτλος: Τραγούδια στη Γερμανική γλώσσα 

Περιγραφή: Τραγούδια στη Γερμανική γλώσσα από τη χορωδία του 
Ελληνικού Κολεγίου. 
12:30-13:00  
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

Τίτλος: Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί 
Περιγραφή: Οι παραδοσιακοί χοροί αποτελούν μέσο/τρόπο, ο οποίος 
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ενώνει τους νέους και τον λαό. Μέσα από τους χορούς αναβιώνεται η 
κουλτούρα και η ιστορία ενός λαού καθώς φέρνει περισσότερο κοντά τη 
νεολαία. Οι παραδοσιακοί χοροί είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι στην 
παράδοση και την ιστορία της Ελλάδας. 
14:30-15:00 

 

 
Σκηνή 1) Αίθουσα Φρίντα Λιάππα, Αποθήκη Δ΄ 
 
 
Δίκτυο Τέχνης και Δράσης (Οι Άνθρωποι με τα Μπαλόνια)  

Τίτλος: 1ο Σχολικό Street Festival Τέχνης και Αποδοχής 

Περιγραφή: Το Σχολικό Street Festival Τέχνης και Αποδοχής είναι μία 
δράση που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια η εικαστικός  και ιδρύτρια 
του συλλόγου «Δίκτυο Τέχνης και Δράσης» Ελένη Καραγιάννη, ως 
καινοτόμο πολιτιστικό πρόγραμμα σε διάφορα σχολεία της Αττικής και 
της Περιφέρειας. 
Έχει σαν στόχο: 
Να δημιουργήσει ένα πλαίσιο, το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στην 
εκπαιδευτική κοινότητα (τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους 
γονείς), να βγουν “έξω” από τα όρια του σχολικού κτιρίου και να 
αλληλεπιδράσουν με την Κοινότητα. 
Να αποκτήσουν ορατότητα όλες εκείνες οι καλές πρακτικές που 
συμβαίνουν σήμερα στο ελληνικό Δημόσιο Σχολείο, γύρω από το θέμα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά των διακρίσεων. 
Να γεφυρώσει πολιτισμικές διαφορές και να φέρει κοντά όλους τους 
λαούς και τις κοινότητες που ζουν σε αυτήν την χώρα. 
Να συστήσει εκείνες τις ομάδες (οργανώσεις, συλλογικότητες, 
καλλιτεχνικές ομάδες, κ.α.) που ήδη βρίσκονται κοντά στο ελληνικό 
σχολείο και αλληλεπιδρούν με τα μέλη του γύρω από το θέμα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά των διακρίσεων, ή προσφέρουν 
υπηρεσίες σε χώρους όπου υπάρχουν ευπαθείς ομάδες (πχ κέντρα 
φιλοξενίας προσφύγων). 
Να μας παρουσιάσει είδη Τέχνης με τα οποία δεν είναι εξοικειωμένος ο 
περισσότερος κόσμος. 
Να διασκεδάσουμε και να κάνουμε καινούριους φίλους. 
 
Από τον Οκτώβριο του 2017, απέκτησε θεσμικό χαρακτήρα και γίνεται 
στο κέντρο της Αθήνας υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. 
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Η επιθυμία της ομάδας που το διοργανώνει είναι το φεστιβάλ της 
Αθήνας να λειτουργήσει ως το κάλεσμα ώστε να οργανωθούν και άλλα 
παρόμοια  σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. 
10:30-11:00  

 
Αρμενικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαμεσκαίν 

Τίτλος: Η γλώσσα της Αρμενίας 

Περιγραφή: Παρουσίαση μίας γλώσσας πολυγλωσσικής: Αρμενικά. 
11:00-11:30 

 
1ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 

Τίτλος: Νοιάζομαι και Δρω 

Περιγραφή: Προβολή ταινίας μικρού μήκους και παρουσίαση 
προγράμματος “Νοιάζομαι και δρω”. 
11:30-11:45 

 
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” 

Τίτλος: Γεωργία, Σύλλογος “Γεωργιανοί Της Θεσσαλονίκης” 

Περιγραφή: Βίντεο της Γεωργίας. 
11:45-12:00 

 
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Τίτλος: Τα θαύματα της Βουλγαρίας 

Περιγραφή: Ένα εικονικό ταξίδι στην πανέμορφη Βουλγαρία, γεμάτο από 
αναπάντεχες συναντήσεις με φυσικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς, με 
εφευρέσεις, οι οποίες φέρουν την βουλγαρική υπογραφή, με 
πληροφορίες για πράγματα και ανθρώπους που θα θέλατε να ξέρετε. 
12:00-13:00 

 
Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της 
Αιγύπτου  

Τίτλος: Προβολή Ταινίας “Cairo Station” (1958) 

“Bab el Hadid” (original title) 

Περιγραφή: Kinawi, a physically challenged peddler who makes his 
living selling newspapers in the central Cairo train station, is obsessed 
by Hannouma, an attractive young woman who sells drinks. While she 
treats Kinawi in a sympathetic way and jokes with him about a possible 
relationship. She is actually in love with Abu Sri’, a strong and respected 
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porter at the station who is struggling to unionize his fellow workers to 
combat their boss’ exploitative and abusive treatment. 
Director: Youssef Chahine 

Writers: Mohamed Abu Youssef (dialogue), Abdel Hai Adob 

Stars: Farid Shawqi, Hind Rostom, Youssef Chahine 

13:00-14:00  
 
«Οδυσσέας» - Σχολείο Αλληλεγγύης 

Τίτλος: Προβολή 2 ημίωρων ντοκιμαντέρ για τον «Οδυσσέα» 

Περιγραφή: Το Σχολείο Αλληλεγγύης «Οδυσσέας» είναι ένα εθελοντικό 
σχολείο που διδάσκει δωρεάν εδώ και είκοσι χρόνια την ελληνική και 
άλλες γλώσσες σε πρόσφυγες, μετανάστες, παλιννοστούντες και 
ντόπιους που ζουν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ένας από τους 
μαθητές του, ο κινηματογραφιστής Vahagn Karapetyan, δημιούργησε σε 
διάστημα πέντε ετών, δύο ντοκιμαντέρ για την ιστορία, τις 
δραστηριότητες και τα προβλήματα του «Οδυσσέα» και των μαθητών 
του, με επίκεντρο τη θεατρική ομάδα του σχολείου. 
14:00-15:00 

 

Σκηνή 2) Αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη, Αποθήκη Δ΄ 
 
ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Τίτλος: Φινλανδική γλώσσα 

Περιγραφή: Παρουσίαση της φινλανδικής γλώσσας. 
10:00-11:00 

 
1ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 

Τίτλος: Νοιάζομαι και Δρω 

Περιγραφή: προβολή ταινίας μικρού μήκους και παρουσίαση 
προγράμματος ‘νοιάζομαι και δρω’. 
11:00-11:15 

 
21ο ΚΑΙ 85ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τίτλος: “Λύνοντας τη σιωπή των Μαγεμένων, πολυγλωσσικά” 

Περιγραφή: Γονείς και παιδιά συν-γράφουν για τις «Μαγεμένες» της 
πόλης τους και παίρνουν μέρος σε μία διασχολική δράση, Μουσειακής 
Αγωγής, με εργαλείο τη Δημιουργική Γραφή και τα ΤΠΕ. Το 85ο και 21ο 
Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια καινοτόμου δράσης 
«ανοίγουν» την πόρτα του σχολείου και συν-εκπαιδεύουν γονείς και 
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νήπια, σε ένα πλήρες εργαστηριακό πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής. 
Οι ασκήσεις συγγραφής πραγματοποιούνται γύρω από το θεματικό 
άξονα των Μαγεμένων (ιστορικό, λαογραφικό, πολιτιστικό, πολιτιστικό), 
με τίτλο: «Λύνοντας τη σιωπή των Μαγεμένων». Γονείς και παιδιά, 
βουτώντας μέσα στο συγγραφικό μελάνι, βιώνουν κι αποδίδουν 
συγγραφικά το θέμα, κατασκευάζοντας μυθοπλαστικούς ήρωες 
σχετικούς με τα οχτώ αγάλματα των Μαγεμένων. Ακούγονται κείμενα σε 
ελληνικά, γαλλικά, αλβανικά, ρουμάνικα, βουλγάρικα, τούρκικα και 
συριακά. Στόχος είναι να απλωθεί το πολυπολιτισμικό χαλί με τη δύναμη 
της πένας και να αποδειχτεί πως η ομορφιά βρίσκεται στα χρώματα που 
το στολίζουν. 
11:15-11:45 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Τίτλος: Παιδική χορωδία "ΤΑ ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ" 

Περιγραφή: Παιδικά τραγούδια 

12:00-12:30 

 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 

Τίτλος: Μουσικοί και μουσική χωρίς σύνορα 

Περιγραφή: Τραγούδια και μουσικές από διάφορα μέρη του κόσμου σε 
συνεργασία με τα παιδιά, τους γονείς και τους δασκάλους. 
12:30-13:00 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ SPEAK 

Τίτλος: Βραζιλιάνικο τραγούδι και χορός Forró 

Περιγραφή: Οι σπουδαστές της Πορτογαλικής γλώσσας συστήνουν το 
βραζιλιάνικο χορό Forró και παράλληλα τραγουδούν στα πορτογαλικά. 
Το συγκεκριμένο είδος είναι δημοφιλές σε πάρα πολλά μέρη της 
Βραζιλίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μουσικής και κερδίζοντας 
διαρκώς νέους οπαδούς και στην Ευρώπη. 
13:00-13:30 

 
ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Νέων - Κοινωνικά Διαμερίσματα 
Θεσσαλονίκης 

Τίτλος: Empowering Refugees - From Camp to Urban Sites 

Περιγραφή: Roundtable on sharing good practice and challenges in 
providing services to empower refugees in camps and urban 
environments. We invite professionals, volunteers, beneficiaries and 
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interested citizens to share their experience and learn about the 
evolving multilingual landscape of empowering refugees and asylum 
seekers in Greece. 
13:30-15:30 

 
 

Ξύλινη γέφυρα - Παλιό λιμάνι (Δράσεις στο δρόμο) 
 
 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 

Τίτλος: Γλωσσικό Twister 

Περιγραφή: Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι όπου το σώμα και το μυαλό 
συνεργάζονται για να χτίσουν λέξεις. 
11:00-13:00 

 
Ερευνητική Ομάδα Εκπαιδευτικής Πολυγλωσσίας ΔιΕπαφή 

Τίτλος: Ο γραμματισμός στον δρόμο 

Περιγραφή: Ευαισθητοποίηση στον κοινωνικό γραμματισμό στον δρόμο. 
13:00-14:00 

 
 

 
 
 

Καφέ / Σοκολάτα Πολυγλωσσίας 
 
ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 

Τίτλος: Ταξιδεύοντας στη Σικελία με ιστορίες & μουσικές 

Περιγραφή: Αφήγηση παραδοσιακών ιστοριών της Σικελίας, από την 
παραμυθού Κλεάρχου Κατερίνα, εμπλουτισμένη με μουσικές και 
τραγούδια της περιοχής και με τη συνοδεία της μουσικού - 
ακορντεονίστα Αλεξία Τανούρη. 
10:45-11:30 

 
GOETHE – INSTITUT THESSALONIKΙ 
Τίτλος: Ετυμολογία - Εισαγόμενες λέξεις 

Περιγραφή: Αφεθείτε σε ένα παιχνίδι με λέξεις και γλώσσες. Όπως είναι 
γνωστό οι γλώσσες περιέχουν λέξεις από άλλες γλώσσες. Έτσι και στην 
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Ελλάδα αρκετές λέξεις «μετανάστευσαν» από άλλες χώρες και 
«εγκαταστάθηκαν» στη Νεοελληνική γλώσσα. Δεν μεταναστεύουν μόνο 
οι άνθρωποι αλλά και η γλώσσα τους. Με ένα ψυχαγωγικό παιχνίδι 
ανακαλύπτουμε μερικές από αυτές τις λέξεις. 
11:45-12:15 

 
Βύρων Πισσαλίδης 

Τίτλος: Λογοτεχνία και μετανάστευση 

Περιγραφή: Μία διαπολιτισμική λογοτεχνική καταγραφή του Σικελού 
λογοτέχνη Leonardo Sciascia. Η λογοτεχνική παραγωγή του Leonardo 
Sciascia έχει μία αφετηρία και έναν τερματισμό: τη Σικελική 
πραγματικότητα. Στο έργο του η Ιταλία είναι μία, η Σικελία είναι η Ιταλία. 
Ο Γκαίτε έλεγε ότι «Η Σικελία είναι ένα κλειδί με το οποίο ανοίγεις και 
γνωρίζεις την Ιταλία». Ο συγγραφέας μαγεμένος από τις αφηγήσεις του, 
έβρισκε μία εσωτερική επιβεβαίωση για πρόσωπα και για πράγματα 
αρχικά της Σικελίας και μετά για το σύνολο της χώρας, ώστε να μιλάει για 
ένα είδος «σικελοποίησης» της χερσονήσου, δίχως σωτηρία. Ο όρος 
«διαπολιτισμικός», που έκανε την εμφάνισή του μερικά χρόνια πριν, 
έμελλε να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της πολυπολιτισμικής 
καθημερινότητάς μας και να αντικαταστήσει άλλες εκφράσεις, 
συμπεριλαμβανομένης ίσως και της έκφρασης, «διεθνής». Ο συνεχής 
συσχετισμός του «διαπολιτισμού» με το μεταναστευτικό ρεύμα, μάλλον 
θα πρέπει να θεωρηθεί ακραίος, εάν όχι λανθασμένος. Η 
«διαπολιτισμικότητα» δεν είναι μονόδρομος στην πολυπολιτισμική 
καθημερινότητα μας, ωστόσο αντιστέκεται σε μία συντηρητική, 
δεσποτική, μονοδιάστατη κοινωνία που αντιτίθεται σε οποιαδήποτε 
πολύπλευρη προοπτική και την αμφισβητεί. Ο όρος «διαπολιτισμικός» 
μπορεί να σημαίνει ανακύκλωση των ορίων του όρου «διεθνής», 
αποτελεί ωστόσο, το σημείο αναφοράς, τη βαθύτερη διάσταση της 
κουλτούρας: των δομών, των αξιών, των πεποιθήσεων. Μέσα από το 
λογοτεχνικό κείμενο του Leonardo Sciascia “Το μεγάλο ταξίδι”. 
12:15-13:00 

 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΖΕΡΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ''QALA'' 
Τίτλος: Απαγγελία Ποιημάτων 

Περιγραφή: Απαγγελία αζερικών παιδικών ποιημάτων από παιδιά (στα 
αζερικά με ελληνική μετάφραση). 
13:00-13:30 

 
ΧΑΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ 
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Τίτλος: Οι νεολατινικές ή ρομανικές γλώσσες, η ιστορία και οι διάλεκτοί 
τους 

Περιγραφή: Πρόκειται για την παρουσίαση της δημιουργίας των 
νεολατινικών ή ρομανικών γλωσσών από τη λαϊκή λατινική, την πορεία 
τους στο πέρασμα του χρόνου ως σταδιακή μορφοποίηση, την ύπαρξη 
διαλέκτων αλλά και τις ομοιότητες ή διαφορές μεταξύ των 
συγκεκριμένων γλωσσών. 
14:00-14:30 

 
ΧΑΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ 

Τίτλος: Διακειμενικότητες Ανάμεσα στη “Βαβυλωνία” και τον “Κατά 
φαντασίαν Ασθενή” και οι ποικίλες αναπαραστάσεις τους 

Περιγραφή: Εδώ εξετάζονται οι ομοιότητες (διακειμενικότητες) ανάμεσα 
σε δύο έργα της ελληνικής και της γαλλικής λογοτεχνίας αντίστοιχα, τα 
οποία παρουσιάζονται στο θέατρο, τον κινηματογράφο, τη ζωγραφική 
κτλ. 
14:30-15:00 

 
Πολυγλωσσικό Εργαστήριο Α΄ για παιδιά (Γυάλινο 

πρώην παιδικός σταθμός-ισόγειο) 
 
ADDART 

Τίτλος: Claymation Workshop 

Περιγραφή: Θα δημιουργηθούν ταινίες με την μέθοδο stopmotion. Ο 
καθένας στη γλώσσα που του αρέσει! 
11:15-13:15 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Τίτλος: Κλικ στα Ελληνικά. Παίζω και μαθαίνω. 
Περιγραφή: Πρόκειται για ένα ευχάριστο γλωσσικό παιχνίδι με στόχο 
του, τόσο την ανάπτυξη της συνεργασίας, όσο και την αξιοποίηση του 
λεξιλογίου της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης γλώσσας. 
13:15-14:15 

 
Γεωργιανή Αποστολή 

Τίτλος: Γεωργιανή γλώσσα 

Περιγραφή: Μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν το γεωργιανό αλφάβητο. 
14:15-15:00 
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Πολυγλωσσικό Εργαστήριο Β΄ για ενήλικες 

(Γυάλινο πρώην παιδικός σταθμός-ισόγειο) 
 
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Τίτλος: Ευαισθητοποίηση στα δικαιώματα του παιδιού 

Περιγραφή: Η συμμετοχή του νηπιαγωγείου μας στο βιωματικό 
εργαστήριο compassito της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ Οργάνωση Υποστήριξης Νέων. 
10:00-10:15 

 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΖΕΡΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ''QALA'' 
Τίτλος: Μαθαίνω Αζερικά 

Περιγραφή: Οι Έλληνες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με 
την Αζερική γλώσσα, να μάθουν το αλφάβητο, να γράφουν και να 
διαβάζουν αζερικές λέξεις. 
10:15-10:45  
 
GALILEO GALILEI GENERATION 

Τίτλος: MasterChef Junior 

11:00-12:00 

 
ΕΚΤΟΣ Artspace – Jahvier Martinez Gallego 

Τίτλος: Εργαστήριο Κρουστών 

Περιγραφή: Εργαστήριο κρουστών της ομάδας Art e Danza Cuban 
Project με τον Jahvier Martinez Gallego 

Ένα απολαυστικό παιχνίδι του ρυθμού όπου οι συμμετέχοντες, 
ανεξαρτήτως εθνικότητας και προέλευσης, καλούνται να παίξουν σαν και 
βιώσουν μία εισαγωγή στην πλούσια μουσική παράδοση της Κούβας και 
ρυθμούς όπως  Rumba Cubana, Son, Salsa, Timba, Bolero, Mambo, 
Guaracha, ChaChaCha χρησιμοποιώντας διαφορετικά μουσικά όργανα 
όπως Congas, Cajon, Shaker, Cowbell, Timbala κλπ. Στα πλαίσια του 

εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί και σύντομο παιχνίδι body percussion 

όπου η έκφραση του ρυθμού πραγματοποιείται μέσα από κινήσεις του 

σώματος. 
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Κυριακή 20 Μαΐου 2018 απόγευμα 
 

Κεντρική Σκηνή-Πλατεία Α’ Προβλήτα 

 
ΕΚΤΟΣ Artspace 

Τίτλος: Μουσική παράσταση με Κρουστά και Χορό από την Ομάδα 
κρουστών “Κρούση” 

Περιγραφή: Η πολυμελής ομάδα κρουστών ‘Κρούση’ δραστηριοποιείται 
από το 2010 υπό την καθοδήγηση του μουσικοσυνθέτη - δάσκαλου 
κρουστών Νίκου Κιουρκτσή aka Tourbis. Με επιρροές από 
Αφρικάνικους, Νοτιο-Αμερικάνικους και Ελληνικούς ρυθμούς, έχει 
δημιουργήσει μουσικές συνθέσεις με βάση τα κρουστά μουσικά όργανα. 
Στόχος της ομάδας είναι να απολαμβάνει τη μουσική και να παραδίδεται 
στη ροή του ρυθμού. Η γήινη δόνηση των κρουστών οργάνων και ο 
παλμός των μελών της ομάδας παρασύρουν τους ακροατές στο ρυθμό 
ανεξαρτήτως της εθνικότητας ή πολιτιστικής τους προέλευσης. 
H ομάδα κρουστών “Kρούση” έχει εμφανιστεί σε σημαντικά δρώμενα και 
μουσικές σκηνές της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, όπως: Συναυλίες Manu 
Chao/Bob Dylan, Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, Greenwave 
festival, Ποδηλατικό Καρναβάλι, Γυμνή Ποδηλατοδρομία, Μέρα με τα 
χρώματα, Grito Rock Thessaloniki, Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, 
Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ Δήμου Σαμοθράκης, Γιορτές Γης Βλάστης και 
άλλα. Κατά τη διάρκεια της μουσικής παράστασης θα πραγματοποιηθεί 
και performance χορού Tribal Fusion Belly Dance από τη Δήμητρα 
Ζαρζούκη με τη συνοδεία των κρουστών της ομάδας κρουστών 
"Κρούση". 
16:45-17:45 

 
Έλσα Τσακίρη - καθηγήτρια Βουλγαρικής γλώσσας, μέλος της 
ομάδας ΔιΕπαφή 

Τίτλος: Ένα βουλγάρικο τραγούδι της ξενιτιάς 

Περιγραφή: Ομπλατσε λε μπιάλο – Στο ντουέτο κιθάρα και βιολί, ο 
Δημήτρης Γκόγκος και ο Αντώνης Γραμμενόπουλος.  
17:45-18:00 
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ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Νέων - Κοινωνικά Διαμερίσματα 
Θεσσαλονίκης 

Τίτλος: Ας μιλήσουμε για το Πακιστάν! 
Περιγραφή: Η δράση συμπεριλαμβάνει τραγούδια από το Πακιστάν, 
ανάγνωση κειμένων γύρω από την κουλτούρα του Πακιστάν, καθώς και 
απαγγελία ποιημάτων. Η δράση θα στηριχθεί στη μητρική γλώσσα των 
νεαρών του προγράμματος του Κέντρου Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ 
(ουρντού και παντζάμπι), ενώ παράλληλα θα υπάρχει ελληνική 
μετάφραση. Το εργαστήρι έχει στόχο να αναδείξει την πολιτιστική 
ιδιαιτερότητα των ανθρώπων από το Πακιστάν μέσα από τη δική τους 
γλώσσα. 
18:00-18:30 

 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ "ΜΗΤΕΡΑ ΤΕΡΕΖΑ" 

Τίτλος: Μουσικό Πρόγραμμα με Τραγούδια και Παραδοσιακό Χορό 

Περιγραφή: Τα παιδιά μας, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα μητρικής 
γλώσσας στον Σύλλογο μας, κλείνουν την σχολική χρονιά με ένα 
γιορτινό πρόγραμμα μουσικής και παραδοσιακών χορών.  
18:30-19:00 

 
VOCI CONTRA TEMPO – ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Τίτλος: Χορευτικά τραγούδια από τόπους μακρινούς 

Περιγραφή: Το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο “Voci Contra Tempo”. 
19:00-19:30 

 
ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΜΚΟ “ΖΩΗ” και Σύλλογος PROGRESS 

Τίτλος: Παραδοσιακοί χοροί από την Αλβανία 

Περιγραφή: Σύλλογος Αλβανών μεταναστών. 
19:30-21:00 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ “ΟΙ ΜΙΘΡΙΟΙ” 

Τίτλος: Παρουσίαση Ποντιακών Χορών 

Περιγραφή: Η παρουσίαση χορών του Πόντου από τον Πολιτιστικό 
Ποντιακό Σύλλογο Καλαμαριάς “Οι Μίθριοι” θα εκφράσουν τόσο την 
Ποντιακή Διάλεκτο, όσο και τον τρόπο έκφρασης των Ελλήνων του 
Πόντου. 
21:00-21:30 
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ΓΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Σύλλογος "Γεωργιανοί Της 

Θεσσαλονίκης" 

Τίτλος: Ημέρα της Ανεξαρτησίας Εορτασμός 

Περιγραφή: Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει μία γενική επισκόπηση του 
Γεωργιανού πολιτισμού και της Γεωργιανής γλώσσας, η οποία θα 
παρουσιαστεί από τους συντελεστές. 

21:30-22:00 

 
Brass Band Vivo Montana 

Τίτλος: Brass n’ Roll 
Περιγραφή: Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2009 από μαθητές του 
Μαθηματικού Λυκείου της πόλης Μοντάνα στη βορειοδυτική Βουλγαρία 
μαζί με τον καθηγητή μουσικής τους. Εκτελούν βαλκανική Underground 
μουσική με στοιχεία παραδοσιακής μουσικής ποπ και τζαζ. 
Χρησιμοποιούν χάλκινα μουσικά όργανα, κάτι χαρακτηριστικό για την 
περιοχή που βρίσκεται στον “ενδιάμεσο χώρο” Βουλγαρίας, Σερβίας και 
Ρουμανίας. Στην περιοχή της Μοντάνα υπήρχαν από παλιά συνθέτες 
μουσικής για χάλκινα, γνωστά σήμερα σε όλη τη Βουλγαρία. 
Το μουσικό σχήμα αρχικά, συμμετείχε σε ιδιωτικές εκδηλώσεις 
διαδίδοντας τη χάλκινη μουσική ανανεωμένη με μοντέρνα καινοτόμα 
στοιχεία. Το πρώτο άλμπουμ βγαίνει το 2012 και το δεύτερο το 2014, 
ενώ όλη την περίοδο αυτήν, διοργανώνουν συναυλίες εντός και εκτός 
Βουλγαρίας – Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, Ισπανία, Γαλλία, Μονακό, 
συμμετέχοντας σε τηλεοπτικές εκπομπές. Το 2016 παίρνουν μέρος στον 
τηλεοπτικό διαγωνισμό “Βουλγαρία έχεις ταλέντο” όπου και κερδίζουν με 
την σύνθεση τους “Brass’n’Roll”. 
Η τελευταία τους συμμετοχή στο εξωτερικό πραγματοποιήθηκε στην 
πόλη Les Carroy της Γαλλίας, παρουσιάζοντας την Βουλγαρική 
κουλτούρα, τον Ιανουάριο του 2018. 
22:00 

 
        Κλείσιμο 

 
Σκηνή 1) Αίθουσα Φρίντα Λιάππα, Αποθήκη Δ΄ 
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
Τίτλος: Agenta 2030: Αειφόρος Ανάπτυξη των Πόλεων 

Περιγραφή: Στρογγυλή τράπεζα. 
Εισηγητές: 
Κατερίνα Πλακίτση, Καθηγήτρια Τμήματος Νηπιαγωγών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Εισαγωγή προβληματική του Συμποσίου- 
Εργαστήρια εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για τη φτώχεια και το νερό στο 
πλαίσιο της Agenda 2030. 
Παναγιώτης Κουμαράς, Καθηγητής ΠΤΔΕ ΑΠΘ: Τα πειράματα με απλά 
υλικά ως γέφυρα των λαών και των πολιτισμών. 
Χαρίτων Πολάτογλου, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ: Βοηθητικές 
τεχνολογίες για την ισότιμη συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες. 
Φανή Σέρογλου, Αν. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΑΠΘ: Τα παιδιά δημιουργούν 
ψηφιακές αφηγήσεις για τη φύση και το περιβάλλον. 
 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΑΦΡΙΚΗ – Οι κύριοι Μαριλένα Μαραγκού και 
Κωνσταντίνος Μαραγκός παρουσιάζουν το Πρόγραμμα “We AfriHug - 
together strong” 

Τη συζήτηση συντονίζει η κ.α Κατερίνα Πλακίτση, Καθηγήτρια, Πρόεδρος 
ΠΤΝ Ιωαννίνων. 
16:30-18:30  
 

 

 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τίτλος: Μια Πολύγλωσση “Ιστορική” Τάξη 

Περιγραφή: Οι περισσότεροι από εμάς αγαπάμε να ακούμε και να 
διαβάζουμε ιστορίες. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της τρίτης τάξης του 
σχολείου μας αφηγήθηκαν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο ιστορίες και 
μύθους των χωρών τους, παρουσιάζοντας ένα πολύγλωσσο μωσαϊκό 
που καλύπτει 3 ηπείρους ( Αφρική, Ευρώπη και Ασία) και χώρες των 
ηπείρων αυτών ( Αλβανία, Τουρκία, Ρωσία, Λιβύη, Κίνα και Φιλιππίνες). 
Η συγγραφή των ιστοριών, ήρθε ως συνέχεια της παρουσίασης των 
χωρών καταγωγής των μαθητών και των μαθητριών κατά τη διάρκεια 
των μαθημάτων. Μέσα από εικόνες και λόγια, σας προσκαλούμε να 
''ανακαλύψετε'' αυτές τις ιστορίες. Καλή ανάγνωση! 
18:30-19:15 
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ΜΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Γιώργος Τσιτιρίδης  

Τίτλος: EUFORIA (Προβολή ταινίας) 

Περιγραφή: Δημιουργία εργαστηρίου φωτογραφίας για την εκπαίδευση 
των προσφύγων από κοινού με τους γηγενείς και την ένταξή τους στο 
νέο κοινωνικό τοπίο). 
19:15-19:30  
 
 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τίτλος: Ένα ''Παροιμιώδες'' Διαπολιτισμικό Σχολείο 

Περιγραφή: Ελάτε να γνωρίσετε ένα σχολείο μέσα από μία 
οπτικοακουστική (αλλά και πολυγλωσσική) παρουσίαση, να θαυμάσετε 
τον τρόπο με τον οποίο επέλεξαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
σχολείου να αξιοποίησαν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, προκειμένου 
να μιλήσουν στη γλώσσα τους (χώρες από Ευρώπη, Ασία, Αφρική και 
Νότια Αμερική) για την καθημερινή ανθρώπινη και μαθητική ζωή. Κι όλα 
αυτά, χρησιμοποιώντας παροιμίες. Επίσης, θα δούμε τον τρόπο με τον 
οποίο τα παιδιά δημιούργησαν video με μουσικά κομμάτια και εικόνες 
αντιλαμβάνονται τη ζωή και τις σχέσεις τους με άλλες γλώσσες και 
διαφορετικούς πολιτισμούς, έχοντας στο πλάι τους τη σημαντική βοήθεια 
που προσέφεραν ο διευθυντής του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί των 
Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών και της Μουσικής αλλά και όλος ο 
Σύλλογος Διδασκόντων. Μέρος της δράσης εκτίθεται και εικαστικά. 
19:30-20:15 

 
Action Art/Εικαστική Δράση 

Τίτλος: Πολυγλωσσική παράσταση-αφήγηση από την Action Art 
Περιγραφή: Πολυγλωσσική παράσταση-αφήγηση από την Action Art. 
20:15-21:15 

 
ΜΚΟ AΡΣΙΣ Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 

Τίτλος: Past-Present-Futur moments  
Περιγραφή: Προβολή ταινία «Past-Present-Futur moments» για τα 
πρώτα βήματα και τα μεσαία της προσφυγικής κρίσης. 
21:15-21:45  
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Σκηνή 2) Αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη, Αποθήκη Δ΄ 
 
Unión Hispano-Helena de Lengua y Cultura (Ισπανο- ελληνική 
Ένωση Γλώσσας και Πολιτισμού) 

Τίτλος: El monstruo de colores 

Περιγραφή: Αφήγηση του ομώνυμου βιβλίου για παιδιά στα ισπανικά ‘El 
monstruo de colores’. 
18:00-18:30 

 
Active MICE Mouzenidis Group / Κέντρο ρωσικής γλώσσας 
Russian Word 

Τίτλος: Η ρωσική γλώσσα από τη θεωρία στην πράξη 

Περιγραφή: Η ρωσική γλώσσα από τη θεωρία στην πράξη: 5 χρόνια 
επιτυχίας. Στο πλαίσιο της 6ης Γιορτής Πολυγλωσσίας 2018, ετοιμάζεται 
να γιορτάσει τον 5ο συνεχόμενο χρόνο της άκρως επιτυχημένης 
υλοποίησής του, το Δωρεάν Πρόγραμμα Εκμάθησης Ρωσικής Γλώσσας. 
Το πρόγραμμα εδράζει στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος Δια Βίου 
Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης και βρίσκεται ενεργό με την ευγενική 
δωρεά-χορηγία του ομίλου Mouzenidis Group. Σας προσκαλεί λοιπόν, 
να γνωρίσετε από κοντά τα γλωσσικά επιτεύγματα των σπουδαστών 
που συμμετείχαν σε αυτό (ηλικιακών ομάδων από 18 έως 50 ετών). Το 
πρόγραμμα κλείνει σήμερα πέντε χρόνια (2013-2018) 
πραγματοποίησης, με περισσότερο από 2000 άτομα να εκδηλώνουν 
ενδιαφέρον για τη ρωσική γλώσσα και δίνοντας την ευκαιρία στον κόσμο 
να έρθει σε επαφή μαζί της καθώς και με τον πολιτισμό που αυτή, 
πρεσβεύει. Στη φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ Πολυγλωσσίας οι 
«απόφοιτοι» του εν λόγω προγράμματος θα έχουν την τιμητική τους 
ζωντανεύοντας στο χώρο του λιμανιού (ΟΛΘ) Θεσσαλονίκης τη μακρινή 
Ρωσία. 
18:30-19:30 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ SPEAK 

Τίτλος: Χορευτική παράσταση Κορεατικής pop μουσικής K-Pop 

Περιγραφή: Το K-Pop είναι η πιο δημοφιλής τάση στη μουσική της 
Κορέας αυτή τη στιγμή με οπαδούς σε όλον τον κόσμο. Οι σπουδάστριες 
του φροντιστηρίου μας θα παρουσιάσουν στο κοινό 4 διαδοχικά 
χορευτικά που καλύπτουν όλα τα είδη (concepts) της Κορεατικής pop 
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μουσική. Η συγκεκριμένη μουσική έχει φέρει την κουλτούρα της Κορέας 
πιο κοντά στη νεολαία και γενικότερα στον κόσμο κερδίζοντας τις 
εντυπώσεις με την πρωτοτυπία της και τις ξεχωριστές χορευτικές της 
κινήσεις. 
19:30-19:45 

 
1ο ΕΠΑΛ Επανομής 

Τίτλος: Το αγόρι με τη Βαλίτσα-Μονόλογοι από το Αιγαίο 

Περιγραφή: Απόσπασμα από το θεατρικό έργο του Μάικ Κένι «Το αγόρι 
με την βαλίτσα» και ανάγνωση κειμένων από το ομώνυμο βιβλίο. 
19:45-20:15 

 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΖΕΡΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ''QALA'' 
Τίτλος: Απαγγελία Ποιήματος 

Περιγραφή: Απαγγελία του ποιήματος ''AZƏRBAYCAN'' στα αζερικά του 
ποιητή Samad Vurgun. 
20:15-20:30 

 
ADDART 

Τίτλος: Προβολή ταινιών animation μικρού μήκους 

Περιγραφή: Προβολή διεθνών ταινιών animation μικρού μήκους του TAF 
(Thessaloniki Animation Fest). 
20:30-21:30 

 
1o Γυμνάσιο Αμπελοκήπων  

Τίτλος: “Δημιουργώντας ένα Ιστορικό Ντοκιμαντέρ”. 
 

Ξύλινη γέφυρα - Παλιό λιμάνι (Δράσεις στο δρόμο) 
 
Μάγδα Πιτσινή 

Τίτλος: Τραγούδια της καρδιάς για την τέχνη στον δρόμο 

Περιγραφή: Τραγουδώντας και καλλιτεχνώντας. 
17:30-17:45 

 
"ΑΛΚΥΟΝΗ" ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τίτλος: Στο Ρυθμό της Ζωής Δημιουργούμε 

Περιγραφή: Η ομάδα μουσικής του Κέντρου Ημέρας Προσφύγων 
“Αλκυόνη”. 
19:00-19:15 
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Καφέ / Σοκολάτα Πολυγλωσσίας 
 
ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Νέων Save Zone Διαβατά 

Τίτλος: Γνωρίζοντας διαφορετικά αλφάβητα 

Περιγραφή: Τα παιδιά του προγράμματος θα ετοιμάσουν μία σύντομη 
παρουσίαση αλφάβητων από τη χώρα τους καθώς και οπτικοακουστικό 
υλικό από τις περιοχές και τους πληθυσμούς που τα χρησιμοποιούν. 
Όλοι μαζί θα εντοπίσουμε ομοιότητες, διαφορές και δάνεια που 
συνέβαλλαν στην τελική μορφή τους. Η παρουσίαση θα 
πραγματοποιηθεί κατά κύριο λόγο από τα παιδιά στα αγγλικά και στα 
ελληνικά. Θα υπάρξει η παρουσία διερμηνέων για τη διευκόλυνση της 
συζήτησης μεταξύ του κοινού με τα παιδιά. 
17:00-18:00 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ SPEAK 

Τίτλος: Γνωριμία με την κινεζική αστρολογία 

Περιγραφή: Οι σπουδάστριες της κινεζικής γλώσσας θα 
πραγματοποιήσουν μία παρουσίαση του κινεζικού ωροσκοπίου, το 
οποίο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της αρχαίας παράδοσης της Κίνας. 
Κάθε ζώδιο αναπαριστά ένα ζώο, το οποίο συμβολίζει την 
προσωπικότητα του ατόμου καθώς και την εξέλιξη της ζωής του. Οι 
συμμετέχοντες θα μάθουν ποιο είναι το ζώδιο τους στην κινεζική 
αστρολογία και ποια είναι η σημασία του. 
18:00-18:30 

 
Έλσα Τσακίρη - καθηγήτρια Βουλγαρικής γλώσσας, μέλος της 
ομάδας ΔιΕπαφή 

Τίτλος: Διαβάζετε βουλγάρικα και δεν το ξέρετε; Αφήγηση παραμυθιού. 
Περιγραφή: Παρουσίαση της βουλγαρικής γλώσσας μέσω ενός 
παραμυθιού 

18:30-19:00 

 
Ερευνητική Ομάδα Εκπαιδευτικής Πολυγλωσσίας ΔιΕπαφή 

Τίτλος: Το Καφέ της Πολυγλωσσίας ως Εργαλείο δράσης για την ένταξη 
και την επικοινωνία. Blog: www.langtrips.wordpress.com 

 
ΜΕ ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Τίτλος: Διγλωσσία;! Μυστικά για δίγλωσσους...και όχι μόνο! 
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Περιγραφή: Το «Με ΔΥΟ γλώσσες» είναι παράρτημα της υπηρεσίας 
πληροφόρησης Bilingualism Matters του Πανεπιστημίου του 
Εδιμβούργου. Στην υπηρεσία συνεργάζονται ερευνήτριες και ερευνητές-
γλωσσολόγοι που δραστηριοποιούνται σε θέματα διγλωσσίας και 
πολυγλωσσίας. 
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.enl.auth.gr/me2glosses/ 
19:30-20:00 

 
Ερευνητική Ομάδα Εκπαιδευτικής Πολυγλωσσίας ΔιΕπαφή 

Τίτλος: Το Καφέ Πολυγλωσσίας ΔιΕπαφή 

Περιγραφή: Ευαισθητοποίηση στις γλώσσες της Γιορτής. 
20:00-21:00 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ SPEAK 

Τίτλος: Καινοτομίες από τη Σκανδιναβική τηλεόραση 

Περιγραφή: Στο πρώτο μέρος της δράσης, θα παρουσιαστούν τα 
προγράμματα της Σκανδιναβικής τηλεόρασης, τα οποία σημείωσαν 
διεθνή επιτυχία, κατορθώνοντας να προωθήσουν την κουλτούρα αυτών 
των χωρών. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες 
περιπτώσεις όπου η τεχνολογία και η συμμετοχή του κοινού προσδίδουν 
καινοτόμα χαρακτηριστικά στο τηλεοπτικό προϊόν. Στο εργαστήρι θα 
προσπαθήσουμε να σκεφτούμε κάποια δημιουργική ιδέα για μία 
ξεχωριστή τηλεοπτική ψυχαγωγική παραγωγή. 
21:00-21:30 

 
 
 

Πολυγλωσσικό Εργαστήριο Α΄ για παιδιά (Γυάλινο 
πρώην παιδικός σταθμός-ισόγειο) 

 
Ουκρανική κοινότητα " Ντζερελό" 

Τίτλος: Παιδική γωνία 

Περιγραφή: εργαστήριο ζωγραφικής 

17:00-18:00 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Τίτλος: Diversonopoly. Διαπολιτισμικό γλωσσικό παιχνίδι. 
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Περιγραφή: Πρόκειται για ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό παιχνίδι, το οποίο 
αποτελεί μία ευκαιρία εμπλοκής σε γνήσιες διαπολιτισμικές καταστάσεις, 
με σκοπό τη δόμηση μιας διαπολιτισμικής ταυτότητας. 
18:00-19:00 

 
ASOCIATIA ROMANILOR CARPATIA  

Τίτλος: Παραδοσιακό Ρουμανικό Εργαστήριο 

Περιγραφή: Παραδοσιακά προϊόντα από το Buzău 

19:00-21:00  
 

Πολυγλωσσικό Εργαστήριο Β΄ για ενήλικες 
(Γυάλινο πρώην παιδικός σταθμός-ισόγειο) 

 
Όλγα Σπυροπούλου - Ειρήνη Αετού  

Τίτλος: Βίντεο Προβολή της Performance “Η Κρεμάστρα” 

Περιγραφή: Βίντεο από διαδραστικό δρώμενο σε δημόσιο χώρο, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2014, στα πλαίσια της 
διοργάνωσης MakeArt. 
Εικόνα πρώτη. Ένας άνθρωπος περπατά με δυσκολία. Σέρνει πίσω του 
μία κρεμάστρα. Η κρεμάστρα φέρνει ρούχα άλλων. Μεταχειρισμένα, 
παλιά, φθαρμένα, καινούργια, ανδρικά, γυναικεία, πολύτιμα για τον 
κομιστή τους. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να περπατήσει. Η κρεμάστρα του, 
τροχοπέδη και δεκανίκι μαζί. Έχει ξεχάσει πως η κίνηση μπορεί να είναι 
αβίαστη. 
Εικόνα δεύτερη. Στάση πρώτη. Κάποιος τον πλησιάζει. Παίρνει ένα απ’ 
τα ρούχα της κρεμάστρας. Η επαφή τον ελαφραίνει. Για μια στιγμή. Ο 
άνθρωπος ενδύεται το οικείο του ανοίκειο ρούχο. Βαραίνει. Πάλι. 
Εικόνα τρίτη. Ο άνθρωπος μη προβάλλοντας αντίσταση, ασβεστώνεται. 
Βαραίνει. Πάλι. Περισσότερο. Περπατά. Με μεγαλύτερη δυσκολία. 
Εικόνα τέταρτη. Η πράξη επαναλαμβάνεται σε διαφορετικά σημεία. Ο 
άνθρωπος φέρει τα ασβεστωμένα ενδύματα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
δράσης. 
Το βίντεο επιμελήθηκε η Ελευθερία Κωστάκη. 
17:00-17:30  
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΔΙΕΠΑΦΗ  
Τίτλος: Πολυγλωσσικό εργαστήριο για τις γλώσσες του κόσμου 

Περιγραφή: Ανοιχτά εργαστήρια ευαισθητοποίησης στις γλώσσες του 
κόσμου. Πληροφορίες στο blog www.langtrips.wordpress.com 
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17:30-18:30 

 
ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Τίτλος: Συγκρίνοντας τα φινλανδικά με τα ελληνικά 

Περιγραφή: Συνοπτική παρουσίαση της φινλανδικής γλώσσας με 
ταυτόχρονη συζήτηση για τις διαφορές της με την ελληνική. 
18:30-19:30 

 
ΕΚΤΟΣ  Artspace- Ομάδα “ΚΡΟΥΣΗ”  

Τίτλος: Ομάδα κρουστών “Κρούση”: Εργαστήριο Κρουστών 

Περιγραφή: Στο ομαδικό εργαστήρι κρουστών θα γίνει αρχικά μία 
εισαγωγή στη ρυθμική αγωγή, στη χρήση κρουστών και σε διάφορους 
ρυθμούς από τη Δύση και την Ανατολή. Τα μαθήματα απευθύνονται σε 
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε ενδιαφερόμενους ενήλικες. 
Η προηγούμενη γνώση μουσικής δεν είναι απαραίτητη. Τα όργανα που 
θα χρησιμοποιηθούν είναι τα Αφρικανικό djembe, dundun, Cowbell,  
Shaker, Κουβανέζικα Congas, Ισπανικό Cajon. 
Η μέθοδος εκμάθησης των κρουστών προέρχεται από το χώρο της μη 
τυπικής μάθησης. Η ομάδα δουλεύει εφαρμόζοντας την τεχνική του 
κύκλου συνάντησης, όπου οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν ο ένας τον 
άλλον και εκφράζονται ως ίσοι ανεξαρτήτως εθνικότητας, γλώσσας και 
πολιτιστικής τους προέλευσης. Η εξάσκηση πραγματοποιείται κάτω από 
σαφείς οδηγίες, χωρίς ωστόσο, να ακυρώνεται η δυνατότητα του 
ελεύθερου πειραματισμού. Η μάθηση μέσα από τα λάθη αλλά και η 
ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε εκπαιδευτές και συμμετέχοντες είναι 
εξίσου, πολύτιμα κομμάτια της διαδικασίας. 
19:30-21:00  

 

 
 

 
 


