
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

efsli 2016 συνέδριο

Προθεσμία υποβολής: 31 Ιανουαρίου 2016

Το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΣΔΕΝΓ) έχει την τιμή
να φιλοξενήσει την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού φόρουμ
των  διερμηνέων  νοηματικών  γλωσσών  (efsli)  στην  Ελλάδα,  στην  Αθήνα.  Η
διοργάνωση θα λάβει χώρα από τις 9 ως τις 11 Σεπτεμβρίου 2016 και έχει τον
τίτλο:

 “It  ́s all Greek to me”
Η προσαρμοστικότητα στο επάγγελμα του διερμηνέα

νοηματικής γλώσσας

Ακολουθώντας  το  θέμα  του  συνεδρίου,  θα  αναζητήσουμε  απαντήσεις  στα
ερωτήματα που προκύπτουν αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
διερμηνείς  όταν  εργάζονται  σε  ποικίλα  περιβάλλοντα  και  αλληλεπιδρούν  με
ανθρώπους  διαφορετικού  υπόβαθρου,  Κωφούς  και  ακούοντες.  Η
προσαρμοστικότητα είναι μια από τις πιο εκτιμώμενες ικανότητες στο επάγγελμα



του  διερμηνέα.  Προκειμένου  να  επιτύχουν  την  επιθυμητή  ευελιξία,  οι
επαγγελματίες  διερμηνείς  δεν  πρέπει  να  εγκαταλείπουν  την  προσπάθεια  για
συνεχή  μάθηση  κατά  τη  διάρκεια  της  επαγγελματικής  τους  καριέρας.  Για  να
προσαρμοζόμαστε εύκολα και γρήγορα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, για το
οποίο  ίσως  δεν  είμαστε  πάντα  πλήρως  προετοιμασμένοι,  ως  διερμηνείς
απαιτείται  να  αποκτήσουμε  αποτελεσματικές  προσαρμοστικές  στρατηγικές.  Το
συνέδριο θα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο διερμηνεύουμε ΕΠΙΤΥΧΩΣ
όταν εργαζόμαστε σε ένα ‘ακαταλαβίστικο’ γλωσσικό περιβάλλον.  
Ορισμένα από τα θέματα του συνεδρίου περιλαμβάνουν:

(i) Δουλεύοντας σε εξειδικευμένο γλωσσικό περιβάλλον: Διερμηνεύοντας με
αποτελεσματικότητα θέματα στα οποία δεν είμαστε εξειδικευμένοι (πχ. ορολογία,
εθιμοτυπικές πρακτικές, ιεραρχικές δομές κ.λπ.) 

(ii)  Δουλεύοντας   διαπολιτισμικά: Ποιοι  είναι  οι  πολιτισμικοί  φραγμοί  που
συναντάμε και καλούμαστε να διαχειριστούμε όταν εργαζόμαστε ως διερμηνείς;
Οι φραγμοί αυτοί είναι ίδιοι ή διαφορετικοί για τους Κωφούς και τους ακούοντες
διερμηνείς; Πώς διαμεσολαβούμε μεταξύ της Διεθνούς Νοηματικής και των άλλων
γλωσσών; Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που προκύπτουν όταν
εμπλέκονται πολλές γλώσσες εργασίας με εναλλαγή κωδικών επικοινωνίας  π.χ.
εναλλαγή  μεταξύ  Αγγλικών  και  Γαλλικών,  ή  μεταξύ  Αγγλικής  Νοηματικής
Γλώσσας και Διεθνούς Νοηματικής, ή Γαλλικών και Γαλλικής Νοηματικής);

(iii) Έλεγχος ποιότητας: Ποια είδη πρωτοκόλλων ελέγχου ποιότητας υπάρχουν
(ή θα έπρεπε να υπάρχουν) σε εξειδικευμένα περιβάλλοντα (πχ. αναφορικά με
καθοδήγηση,  εποπτεία,  αδειοδότηση,  αξιολόγηση,  εξέταση  κ.λπ.);  Τι
περιλαμβάνει το ‘ιδανικό μοντέλο’; Πώς φτάνουμε σε αυτό;

Για τα παραπάνω, προσκαλούμε Κωφούς και ακούοντες διερμηνείς, εκπαιδευτές
διερμηνέων, ερευνητές, σπουδαστές; και χρήστες των υπηρεσιών διερμηνείας να
συμμετάσχουν σε μια υψηλών προδιαγραφών συζήτηση μαζί μας που θα αφορά
τη διερμηνεία σε εξειδικευμένα και διαπολιτισμικά περιβάλλοντα υπό το πρίσμα
των παρακάτω παραμέτρων: 

 τεχνικές και στρατηγικές διερμηνείας

 μέθοδοι διδασκαλίας διερμηνείας

 κώδικας δεοντολογίας διερμηνείας

 Κωφοί διερμηνείς

 Κωφοί και ακούοντες διερμηνείς σε συνεργασία

 συν-διερμηνεία  (team interpreting)  και  συνεργασία  διερμηνέων  σε
διαφόρων ειδών περιβάλλοντα αλληλεπιδρώντας με άτομα διαφορετικού
υπόβαθρου

Οι παρουσιάσεις μπορούν να είναι:
 Παρουσιάσεις σε μορφή διαλέξεων διάρκειας 40 λεπτών (παρουσιάσεις 30

λεπτών και συζήτηση 10 λεπτών)
 Βιωματικά  εργαστήρια  διάρκειας  120  λεπτών  αποτελούμενα  από  μια

εισαγωγή  20  λεπτών,  τη  βασική  ενότητα  του  εργαστηρίου  και  την
προετοιμασία περίληψης που θα παρουσιαστεί την Κυριακή)

 Παρουσιάσεις  σε μορφή αφίσας (μεγέθους Α1) (θα δοθεί  συγκεκριμένο
χρονικό πλαίσιο παρουσίασης)



Οι εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ως τις 31 Ιανουαρίου 2016 και θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνουν:

 Το όνομα των εισηγητών

 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα κάθε εισηγητή (ως 100 λέξεις) το οποίο θα
δημοσιευτεί στο διαδίκτυο και στο πρόγραμμα του συνεδρίου

 Στοιχεία επικοινωνίας για αλληλογραφία

 Τίτλο εισήγησης

 Γλώσσα παρουσίασης 

 Περίληψη

 Είδος παρουσίασης (παρουσίαση, εργαστήριο, αφίσα)

Οι εισηγήσεις θα πρέπει να κατατεθούν στα Αγγλικά σε μορφή κειμένου Word ή
σε Διεθνή Νοηματική. Το βίντεο θα πρέπει να είναι μορφής .mov ή .flv. Όλες οι
εισηγήσεις πρέπει να σταλούν στο  abstracts2016@efsli.org και τα βίντεο μέσω
http://www.sendspace.com ή  άλλων  παρόμοιων  εργαλείων  για  μεταφορά
μεγάλων αρχείων.
Τα κριτήρια επιλογής θα είναι η σχετικότητα και η σπουδαιότητα του θέματος, η
ποιότητα,  η  αυθεντικότητα  και  η  σαφήνεια  της  παρουσίασης,  καθώς  και  η
συνολική εικόνα της εισήγησης. 
Όλες  οι  περιλήψεις  θα  εξεταστούν  από  την  Επιστημονική  Επιτροπή  που
αποτελείται κατά αλφαβητική σειρά από τους:

Eirini Andrikopoulou (Ελλάδα)
Marianna Hatzopoulou (Ελλάδα)
Anna-Lena Nilsson (Νορβηγία - Σουηδία) 
Patty Shores (Ελβετία)
Christopher Stone (Ηνωμένο Βασίλειο)
Sandrine Burgat (Γαλλία)

Οι  υποψήφιοι  εισηγητές  θα  ενημερωθούν  επίσημα  για  την  αποδοχή  ή  την
απόρριψη της εισήγησής τους ως τις 15 Μαρτίου 2016. 
Όσοι εισηγητές επιλεγούν χρειάζεται να εγγραφούν ως τις 30 Μαρτίου 2016. 
Οι εισηγήσεις στην πλήρη μορφή τους και οι παρουσιάσεις PowerPoint θα πρέπει
να  κατατεθούν  ως την  1η Αυγούστου  2016.  Οι  εισηγήσεις  στην πλήρη τους
μορφή θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου της efsli 2016. 

Οι γλώσσες εργασίας του συνεδρίου θα είναι τα Αγγλικά, τα Ελληνικά, η Διεθνή
Νοηματική  και  η  Ελληνική  Νοηματική  Γλώσσα.  Όσοι  εισηγητές;  επιθυμούν  να
χρησιμοποιήσουν  διαφορετική  γλώσσα  από  τις  παραπάνω,  καλούνται  να
εξασφαλίσουν προσωπικούς διερμηνείς
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