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Over de auteur

Thanasis Dialektopoulos (1960) is geboren op het eiland Thasos, waar hij ook zijn middelbare-schoolopleiding
volgde. Na zijn afstuderen aan de Pedagogische Academie van Thessaloniki was hij werkzaam als onderwijzer in de
grensstreken van Griekenland. Vervolgens werd hij door het ministerie van Onderwijs naar Nederland uitgezonden
om daar aan de ‘Griekse scholen’ les te geven.

In Nederland liet hij zich, naast zijn werk als onderwijzer, inschrijven als student aan de Rijksuniversiteit te Gro-
ningen. Na enige jaren studeerde hij af als byzantinoloog, met als specialisatie de byzantijnse kunst.

Geïnspireerd door zijn ervaringen in het onderwijs aan de Moedertaalsecties en zijn contacten met de Griekse
leerlingen zette hij een onderzoek op met als onderwerp de bijzondere omstandigheden waaronder het socialisatieproces
van Griekse leerlingen in Nederland plaatsvindt. Dit onderzoek mondde uit in een aantal publicaties die, afgezien
van een beschrijvend en een wetenschappelijk gedeelte, ook aanbevelingen bevatten voor de verbetering van het
Griekstalig onderwijs in Nederland:
- Grieks Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur in Nederland (1998)
- Grieken in de Lage Landen 1600-2000 (2000)
Zijn proefschrift vormt een vervolg op het onderzoek van deze thema’s.
Gedurende het studiejaar 2000-2001 was hij medewerker van het Universitair Centrum voor de Lerarenopleiding
(UCLO) van de Rijksuniversiteit te Groningen als algeheel studieleider en tevens docent in een cursus ‘Interculturele
Pegagogiek’ voor OALT- leerkrachten.

Sinds 1999 werkt hij als medewerker van de Werkgroep voor Interculturele en Migratiestudies van de universiteit
van Kreta aan de realisering van het programma ‘Onderwijs voor Griekse migranten’ van het Griekse ministerie,
waarbij hij zich voornamelijk bezighoudt met de ontwikkeling van lesmateriaal voor Griekse kinderen in het
buitenland.
Andere titels van de hand van de heer Dialektopoulos zijn:
- Krambousa te Thasos, als een plaats van ascetisme en de heilige Daniël van Thasos (1996)
- De ikonen van de Dodecaorton: symboliek en iconografische interpretaties (1998)
- Uit het leven van de Grieken in België en Nederland. Basis- en Werkboek (2003)
- Thasos: geschiedenis, archeologie [Verschijnt binnenkort]




