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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 
 
Ο Δρ Zvi Bekerman διδάσκει ανθρωπολογία της εκπαίδευσης στη Σχολή Επιστημών 
της Αγωγής στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο των Ιεροσολύμων και στο Κέντρο Melton για 
την Εβραϊκή Εκπαίδευση. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη 
μελέτη της πολιτισμικής, εθνοτικής και εθνικής ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών ταυτότητας και διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια διαπολιτισμικών 
συναντήσεων και σε επίσημα και ανεπίσημα περιβάλλοντα μάθησης. Τον ενδιαφέρει 
επίσης το πώς οι ιδέες και έννοιες όπως ο πολιτισμός και η ταυτότητα διασταυρώνονται 
με θέματα όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η εκπαίδευση 
για την ειρήνη και η αγωγή του πολίτη. Από το 1999, με την υποστήριξη των 
Ιδρυμάτων Ford, Spencer και Bernard Van Leer, ο Bekerman διεξάγει ένα μακροχρόνιο 
εθνογραφικό ερευνητικό έργο στα μικτά δίγλωσσα Παλαιστινιακά-Εβραϊκά σχολεία στο 
Ισραήλ. Έχει δημοσιεύσει πολλά ακαδημαϊκά άρθρα στον τομέα της έρευνάς του, 
καθώς και διάφορα βιβλία, μεταξύ των οποίων: Teaching Contested Narratives: 
Identity, Memory and Reconciliation in Peace Education and Beyond (Cambridge 
University Press, 2012), The International Handbook of Migration, Minorities and 
Education: Understanding Cultural and Social Differences in Processes of 
Learning (Springer, 2014), and The Promise of Integrated Multicultural and Bilingual 
Education (Oxford University Press, 2016). Στη Σχολή Mandel για την Εκπαιδευτική 
Ηγεσία, ο Bekerman διδάσκει ένα μάθημα στην εθνογραφική ανάλυση που παρέχει  
στους υπότροφους εθνογραφικά εργαλεία για την παρατήρηση και την ερμηνεία του τι 
συμβαίνει στα σχολεία. Επίσης, είναι ο μέντορας σε αρκετούς υπότροφους και 
διευκολυντής σε εργαστήρια ερευνητικών έργων.  
 
Ο Δρ Μιχαλίνος Ζεμπύλας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πρόγραμμα 
«Επιστήμες της Αγωγής» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι επίσης 
επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια Νelson Mantela Metropolitan 
University και  University of the Free State της Νοτίου Αφρικής καθώς και μέλος του 
συμβουλίου του Institute of Reconciliation and Social Justice στο University of the 
Free State.  Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και είναι 
συγγραφέας αρκετών βιβλίων μεταξύ των οποίων The Politics of Trauma in 
Education, Emotion and Traumatic Conflict: Reclaiming Healing in 
Education και Teaching contested narratives: Identity, memory and reconciliation in 
peace education and beyond (το τελευταίο, με τον Zvi Bekerman). Το πιο πρόσφατο 
βιβλίο του (με τις Κωνσταντίνα Χαραλάμπους και Παναγιώτα Χαραλάμπους) έχει 
τίτλο Peace Education in a Conflict-Troubled Society: An Ethnographic 
Journey. Συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού. Το 2016 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως επικεφαλής 
της Ελληνοκυπριακής Ομάδας της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση στις 
διαπραγματεύσεις για την επίλυση τους Κυπριακού. Πρόσφατα βραβεύτηκε ως 
Διακριμένος Ερευνητής στον τομέα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. 
  


