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«Όψεις της παλιννόστησης εφήβων μαθητών αλβανικής καταγωγής:  

μεταβάσεις και  ταυτοτικές εγγραφές»  

 

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020, 14:00  

Παρακολουθήσετε ζωντανά, πατώντας την ημέρα και ώρα της εκδήλωσης στον σύνδεσμο: 

https://zoom.us/j/99878666034?pwd=VE96bHpyK0Y1SE5HWXlyNjdwRHBmZz09 

 

 

Οι σύγχρονες μορφές κινητικότητας των ανθρώπων από μια χώρα σε μια άλλη παρουσιάζουν 

σημαντικές διαφοροποίησεις από τις παραδοσιακές μορφές μετανάστευσης. Η σύγχρονη 

μετανάστευση δεν συντελείται πλέον στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, όπως συνέβαινε 

συνήθως στις δεκαετίες του ΄60 και του ΄70 ή και παλιότερα, αλλά γίνεται κυρίως με ευθύνη των 

ίδιων των ατόμων που μεταναστεύουν. Παράλληλα διακρίνεται από μια παλινδρομική κινητικότητα 

μεταξύ χώρας προέλευσης και χώρας υποδοχής ή από μια διαεθνική κινητικότητα όπου τα άτομα 

μετακινούνται από χώρα σε χώρα ανάλογα με την αγορά εργασίας. 

Με αυτή την αφετηρία και με δεδομένο τα αυξημένα ποσοστό επιστροφής στην Αλβανία μαθητών 

αλβανικής καταγωγής που ζούσαν στην Ελλάδα (βλ. Στατιστικά στοιχεία Υπουργείου Παιδείας) 

επιδιώξαμε  να αναδείξουμε καταρχήν τους λόγους που ωθούν οικογένειες αλβανών μεταναστών σε 

παλινδρομική κινητικότητα αλλά και να αναδείξουμε το πώς τα ίδια τα παιδιά και οι έφηβοι 

παλιννοστούντες βιώνουν την μεταναστευτική τους πορεία καθώς και πώς μετασχηματίζουν και 

εργαλειοποιούν αυτή την εμπειρία τους σε σχέση με τις μελλοντικές τους στοχεύσεις.  

Τα ερευνητικά μας δεδομένα συλλέχτηκαν με συνεντεύξεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την 

άνοιξη του 2015 σε παιδιά και εφήβους που είχαν φοιτήσει στο ελλαδικό εκπαιδευτικό σύστημα και 

την εποχή που πραγματοποιήθηκε η έρευνα είχαν  παλιννοστήσει στην Αλβανία και φοιτούσαν 

πλέον στο ελληνικό μειονοτικό σχολείο του Αργυροκάστρου «Παντελής Σωτήρης». 

Οι αναλύσεις των δεδομένων μας προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για το πώς τα υποκείμενα 

της έρευνας αποκωδικοποιούν και εσωτερικεύουν τις αλλαγές που βιώνουν στο πλαίσιο των 

σύγχρονων κοινωνικοπολιτισμικών συνθηκών. 

 

 

https://zoom.us/j/99878666034?pwd=VE96bHpyK0Y1SE5HWXlyNjdwRHBmZz09


 

Η Θεοδοσία Μιχελακάκη είναι διδάκτωρ Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής και Επιστημονικός Συνεργάτης του 

Εργαστηρίου Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.). Έχει διδάξει ως 

συμβασιούχος στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης στο οποίο υπηρετεί ως Εργαστηριακό Διδακτικό 

Προσωπικό και σε πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και  σε ομογενείς εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Έχει επιμεληθεί πρακτικά συνεδρίων, τεύχη διδακτικού υλικού για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και έχει 

δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά σχετικά με τα παραπάνω επιστημονικά 

πεδία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν σε ζητήματα ταυτότητας σε καταστάσεις συνάντησης 

πολιτισμών και διαχείρισης της ετερότητας (γλωσσικής, πολιτισμικής, θρησκευτικής). 

 

Η Διονυσία Κοντογιάννη είναι μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το 2002 απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής από  

το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Δούλεψε ως εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διάστημα 2004-

2008 και είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών 

(Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν σε θέματα 

διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, μετανάστευσης, δίγλωσσης εκπαίδευσης και ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη 

Διασπορά. 

 
 

 

 

 

 

* Στα Brown Bag Seminars του ΚΕΜΕ ερευνητές παρουσιάζουν το τρέχον ερευνητικό τους έργο σε φιλικό, 

ανεπίσημο πλαίσιο, με στόχο την ενεργοποίηση του διεπιστημονικού διαλόγου.  

 


