ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σας παρουσιάζουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ακαδημαϊκής χρονιάς 2013 – 2014, για
τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία εμπλουτίστηκαν, ανανεώθηκαν και
καλύπτουν όλους τους τομείς των Γραμμάτων και των Επιστημών.
Συγκεκριμένα προτείνονται συνολικά 83 Προγράμματα, εκ των οποίων 34 για το Γυμνάσιο
και 49 για το Λύκειο. Οι εισηγήσεις αφορούν στα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες των
σημερινών εφήβων, ενώ παράλληλα οι μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, έχουν
τη δυνατότητα να επιλέξουν εξειδικευμένα προγράμματα προκειμένου να ενημερωθούν στα
ποικίλα αντικείμενα που πραγματεύεται η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Τα Προγράμματα στηρίζουν Ακαδημαϊκοί, Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι, Άνθρωποι των
Γραμμάτων και των Τεχνών, Ψυχολόγοι, Παιδαγωγοί, Εμψυχωτές και Συγγραφείς.
Όλα ανεξαιρέτως τα Προγράμματα του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη», τα οποία
απευθύνονται σε μαθητές, εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού και παρέχονται δωρεάν. Δεν δίνεται ουδεμίας μορφής
διαφημιστικό υλικό και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό επιβλέπει την εξέλιξη των
Προγραμμάτων.
Αριθμός έγκρισης Υπουργείου Παιδείας, Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης: 77035/Γ2
Οι χώροι του Ιδρύματος, στους οποίους εφαρμόζονται τα Προγράμματα, καλύπτουν όλες
τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής και είναι πλήρως εξοπλισμένοι με
σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα πρόσβασης σε μαθητές με
κινητικά προβλήματα.

* ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα θα πραγματοποιηθούν
από τους παρακάτω με αλφαβητική σειρά Εισηγητές
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Θανάσης Αγάθος, Λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμ. Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών
Κώστας Αγγελάκος, Επ. Καθηγητής Παιδαγωγικών Τμ. Ιστορίας Ιονίου
Πανεπιστημίου
Κώστας Ακρίβος, Συγγραφέας
Ελένη Αμερικάνου, Αν. Καθηγήτρια Τμ. Αρχιτεκτόνων Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου
Ελένη Αρβελέρ, Ακαδημαϊκός
Γιάννης Ατζακάς, Συγγραφέας
Γιώργος Αυγερόπουλος, Δημοσιογράφος
Κώστας Βαρώτσος, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Σχολής ΑΠΘ., Γλύπτης
Ρέα Γαλανάκη, Συγγραφέας
Κατερίνα Γαλάνη, Δρ. Πανεπιστημίου Οξφόρδης
Σωτήρης Δανέζης, Δημοσιογράφος
Τιτίκα Δημητρούλια, Επ. Καθηγήτρια Τμ. Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΑΠΘ
Κική Δημουλά, Ακαδημαϊκός
Ελένη Δικαίου, Συγγραφέας
Μαρία Ευθυμίου, Αν. Καθηγήτρια Νεώτερης Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Μαρία Ζαφειροπούλου, Μουσειολόγος
Δημήτρης Ζιακόπουλος, Μαθηματικός, Μετεωρολόγος, Συγγραφέας
Ισίδωρος Ζουργός, Συγγραφέας
Σοφία Καπνογιάννη, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια
Αιμιλία Καραλή, δ.φ., Συγγραφέας
Λουΐζα Καραπιδάκη, Αρχαιολόγος, Ιστορικός Τέχνης
Ιωάννα Καρυστιάνη, Συγγραφέας
Μαρία Καρχιλάκη, Δημοσιογράφος
Ευαγγελία Κογιαννάκη, Νομικός, Επιμελήτρια Ανηλίκων
Μανώλης Κορρές, Καθηγητής Δρ. Αρχιτέκτονας – Μηχανικός ΕΜΠ, Dr. h. c. F.
U. Berlin
Δημήτρης Κούνδουρος, Εκπαιδευτικός, Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος.
Σταματία Κουτσουλέλου - Μίχου, Αν. Καθηγήτρια Θεωρητικής
Γλωσσολογίας-Κειμενογλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Διονύσης Κριάρης, Μαθηματικός, Κατασκευαστής Αρχαίων Οργάνων
Πάνος Κυπαρίσσης, Καθηγητής Υποκριτικής, Σκηνοθέτης, Εκπαιδευτικός
Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης
Κατερίνα Λασκαρίδου, Ψυχολόγος, Ειδική παιδαγωγός
Χρύσα Μαλτέζου, Ακαδημαϊκός,
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Αλέξανδρος Μασσαβέτας, Συγγραφέας
Νατάσσα Μερκούρη, Φιλόλογος
Χρίστος Μηλιώνης, Μαθηματικός
Τεύκρος Μιχαηλίδης, Δρ. Μαθηματικών Παν/μίου Pierre Marie Curie,
Εκπαιδευτικός
Ξενοφών Μουσάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Παναγιώτα Μουτεβελή - Μηνακάκη, Αν. Καθηγήτρια Τμ. Χημείας
Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
Νίκος Μπελαβίλας, Δρ. Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ
Δημήτρης Μπουραντάς, Συγγραφέας
Νομική Παλαιοκρασσά, Αρχαιολόγος
Ελένη Παναρέτου, Αν. Καθηγήτρια Θεωρητικής Γλωσσολογίας Κειμενογλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Φένια Παπαδόδημα, Ηθοποιός, Μουσικός, Σκηνοθέτης
Δημήτρης Παπαχρήστος, Συγγραφέας
Γιούλη Πεζοπούλου, Φιλόλογος, Ηθοποιός, Δρ. Θεατρολογίας
Γιώργος Πλειός, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμ. Επικοινωνίας και ΜΜΕ
Πανεπιστημίου Αθηνών
Βαγγέλης Ραπτόπουλος, Συγγραφέας
Αθανασία Ρετινιώτη, Κοινωνική Λειτουργός
Μαρία Ρώτα, Λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Γιάννης Σειραδάκης, Καθηγητής Αστρονομίας ΑΠΘ
Αικατερίνη Σοφιανοπούλου, MSc in Stress Management, Ψυχολόγος
Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD, Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Κλινικής
Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Στάικος, Ιστορικός του Βιβλίου, Αρχιτέκτων
Αλέξης Σταμάτης, Συγγραφέας
Αλέξανδρος Ταγκούλης, Ερευνητής και επιστήμονας της Ηλεκτρονικής
Μάθησης
Θεοδόσης Τάσιος, Ομότιμος Καθηγητής Ε. Μ. Π.
Χρήστος Τερζής, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Αρχαίας Ελληνικής
Μουσικής Τμ. Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών
Αναστάσιος Υφαντής, Κοινωνικός Λειτουργός
Τζελίνα Χαρλαύτη, Καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας, Ιονίου Πανεπιστήμιου,
Κέρκυρα
Δέσποινα Χειλά - Μαρκοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
Αθηνών
Ιωάννα Χριστοφοράκη, Αρχαιολόγος, Ερευνήτρια στο Κέντρο Έρευνας
Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής Τέχνης της Ακαδημίας Αθηνών
Χριστίνα Ψαρρά, Κοινωνικός Επιστήμονας
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Όλα τα Προγράμματα παρέχονται δωρεάν
Αιτήσεις δεκτές από τον Ιούνιο 2013 έως τον Απρίλιο 2014
Έναρξη Προγραμμάτων Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013
Η ακαδημαϊκοσ, ποιητρια κικη δημουλα συναντα μαθητες
της γã λυκειου

Περιορισμένος αριθμός επισκέψεων
Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν δίνεται η δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας διεξαγωγής. Η
ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος θα οριστεί σε συνεννόηση με την κ. Κική Δημουλά.

ΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. ΚΑΒΑΦΗ 1863 – 1933
Α. Ο Ιστορικός Καβάφης (Επιλογή ή του Α ή του Β)
(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ελένη Αρβελέρ, Ακαδημαϊκός

Β. Ο Αλεξανδρινός Καβάφης (Επιλογή ή του Α ή του Β)

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μαρία Ρώτα, Λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Αναφορά στον Νίκο Καζαντζάκη

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 60 μαθητών,, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Θανάσης Αγάθος, Λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμ. Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της ΣΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Δέσποινα Χειλά - Μαρκοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Παραγωγη προφορικού και γραπτου κειμενου
Φτιάχνοντας κείμενα

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 30 – 50 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτριες: Ελένη Παναρέτου, Αν. Καθηγήτρια Θεωρητικής Γλωσσολογίας - Κειμενογλωσσολογίας 		
Πανεπιστημίου Αθηνών
Σταματία Κουτσουλέλου - Μίχου, Αν. Καθηγήτρια Θεωρητικής Γλωσσολογίας-		
Κειμενογλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

γλωσσα και ποιηση
Κλειδιά για την ερμηνεία της ποίησης

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ελένη Παναρέτου, Αν. Καθηγήτρια Θεωρητικής
Πανεπιστημίου Αθηνών
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Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΕΠΟΧΗ

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Τιτίκα Δημητρούλια, Επ. Καθηγήτρια Τμ. Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α. Π. Θ.

Συναντησεις με συγγραφεις

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Γιάννης Ατζακάς, Ρέα Γαλανάκη, Ισίδωρος Ζουργός, Ιωάννα Καρυστιάνη, Αλέξανδρος Μασσαβέτας,
Δημήτρης Μπουραντάς, Δημήτρης Παπαχρήστος, Βαγγέλης Ραπτόπουλος, Αλέξης Σταμάτης

αποκρυπτογραφωντασ τα ποικιλα «κειμενα» του διαδικτυου

(Α΄, Β΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγητές: Κώστας Αγγελάκος, Επ. Καθηγητής Παιδαγωγικών στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
Νατάσσα Μερκούρη, Φιλόλογος

η βιβλιοθΗκη του πλατωνα
Η πρώτη Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη στον αρχαίο κόσμο
(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Στάικος, Ιστορικός του Βιβλίου, Αρχιτέκτων

η βενετια των ελληνων, η ελλαδα των βενετων
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 60΄
Εισηγήτρια: Χρύσα Μαλτέζου, Ακαδημαϊκός

ερωτασ, γαμοσ και οικογενεια στο βυζαντιο

(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ιωάννα Χριστοφοράκη, Αρχαιολόγος, Ερευνήτρια στο Κέντρο Έρευνας Βυζαντινής &
Μεταβυζαντινής Τέχνης της Ακαδημίας Αθηνών

λογοτεχνια και ιστορια

(Α΄, Β΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Κώστας Ακρίβος, Συγγραφέας

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ

(Α΄, Β΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγητές: Κώστας Αγγελάκος, Επ. Καθηγητής Παιδαγωγικών στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
Νατάσσα Μερκούρη, Φιλόλογος

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ	
Εισαγωγή στο θέατρο, θεατρική προσέγγιση της Αντιγόνης του Σοφοκλή
(Β΄ τάξη) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 120΄
Εισηγητής: Πάνος Κυπαρίσσης, Καθηγητής Υποκριτικής, Σκηνοθέτης, Εκπαιδευτικός

Υποκριτικη αναγνωση
Τα πρώτα βήματα προσέγγισης ενός κειμένου με σκοπό την κατανόησή του και την
πιθανή παρουσίασή του από σκηνής
(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης

5

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

το θεατρο στην παραβατικη κοινωνια

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Γιούλη Πεζοπούλου, Φιλόλογος, Ηθοποιός, Δρ. Θεατρολογίας

εισαγωγη στην αρχαια ελληνικη τεχνολογια
(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Θεοδόσης Τάσιος, Ομότιμος Καθηγητής Ε. Μ. Π.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ της ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ

(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Μανώλης Κορρές, Καθηγητής Δρ. Αρχιτέκτονας – Μηχανικός ΕΜΠ, Dr. h. c. F. U. Berlin, Μέλος
Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων: Αστρονομία και Τεχνολογία
στην Αρχαία Ελλάδα
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητές: Γιάννης Σειραδάκης, Καθηγητής Αστρονομίας ΑΠΘ
Ξενοφών Μουσάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μαρία Ζαφειροπούλου, Μουσειολόγος
Νομική Παλαιοκρασσά, Αρχαιολόγος
Διονύσης Κριάρης, Μαθηματικός, Κατασκευαστής Αρχαίων Οργάνων

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΝΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΥΣ

(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Νίκος Μπελαβίλας, Δρ. Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ

μια περιπετεια μεσα από την τεχνη

(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Κώστας Βαρώτσος, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Σχολής Α.Π.Θ., Γλύπτης

Οι φανταστικοί κόσμοι της αρχιτεκτονικής
Όταν οι αρχιτέκτονες ξεπερνούν την πραγματικότητα

(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ελένη Αμερικάνου, Αν. Καθηγήτρια Τμ. Αρχιτεκτόνων Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Ο ρόλος της στην έκφραση της ζωής

(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Παναγιώτα Μουτεβελή - Μηνακάκη, Αν. Καθηγήτρια Τμ. Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών,
Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

η αφηγηματικη πυλη προς τα μαθηματικα

Εισηγητής: Τεύκρος Μιχαηλίδης, Δρ. Μαθηματικών Παν/μίου Pierre Marie Curie, Εκπαιδευτικός Μέσης
Εκπαίδευσης

Α. Τα μαθηματικά στις όχθες των μεγάλων ποταμών
(Α΄ τάξη) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄

Β. Η συμμετρία στη φύση και στην τέχνη

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
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Μαθηματικά και Λογοτεχνία - Προσεγγίζοντας τα μαθηματικά
μέσα από τις σελίδες λογοτεχνικών κειμένων
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Χρίστος Μηλιώνης, Μαθηματικός

Διαδίκτυο και εκπαιδευτικό περιεχόμενο
Περιορισμοί και ορθή χρήση. Πνευματικά δικαιώματα και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί
Πόροι
(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Αλέξανδρος Ταγκούλης, Ερευνητής και επιστήμονας της Ηλεκτρονικής Μάθησης

Ματιές στοΝ σύγχρονο πολιτισμό: Καταναλωτισμός και μέσα
μαζικής επικοινωνίας
(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Γιώργος Πλειός, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμ. Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΩΣ ΑΣΚΟΥΜΕ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΡΟΠΟ «δημοσιογραφια των
πολιτων»
Η δημοσιογραφία στην digital εποχή
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μαρία Καρχιλάκη, Δημοσιογράφος

Δημιουργώντας ένα ντοκιμαντέρ

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Γιώργος Αυγερόπουλος, Δημοσιογράφος

δημοσιογραφοσ εκτοσ συνορων

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Σωτήρης Δανέζης, Δημοσιογράφος

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Οι έννοιες αλληλεγγύη, ανθρωπισμός και σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγητές: Αθανασία Ρετινιώτη, Κοινωνική Λειτουργός
Αναστάσιος Υφαντής, Κοινωνικός Λειτουργός
Χριστίνα Ψαρρά, Κοινωνικός Επιστήμονας

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΟΗΣΗ (ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ευαγγελία Κογιαννάκη, Νομικός, Επιμελήτρια Ανηλίκων

Μαθαίνω να αναγνωρίζω και να διαχειρίζομαι τον θυμό μου

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 30 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD, Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών

Η σχεση μου με το άλλο φυλο

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 30 μαθητών, διάρκεια 120΄
Εισηγήτριες: Κατερίνα Λασκαρίδου, Ψυχολόγος, Ειδική παιδαγωγός
Σοφία Καπνογιάννη, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια
Αικατερίνη Σοφιανοπούλου, MSc in Stress Management, Ψυχολόγος
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Αρχαία Ελληνική Μουσική

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Δρ. Χρήστος Τερζής, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής Τμ.
Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών

Α. Τραγωδία: η «όπερα» της κλασικής αρχαιότητας; (Επιλογή ή του Α ή του Β)
Β. Ο ποιητής της Αλωπεκής: αφορμή για την ανάδειξη της αξίας τής
διεπιστημονικής συνεργασίας στη σύγχρονη έρευνα (Επιλογή ή του Α ή του Β)
Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΖΑΖ….ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Φένια Παπαδόδημα, Ηθοποιός, Μουσικός, Σκηνοθέτης

ΣΜΥΡΝΗ - ΜΙΚΡΑΣΙΑ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ιδέα και τρόπος ζωής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ελένη Δικαίου, Συγγραφέας

Αγροτικές κοινωνίες και φυσικό περιβάλλον
Το τοπίο του ανθρώπου
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Λουΐζα Καραπιδάκη, Αρχαιολόγος, Ιστορικός Τέχνης

Ορυκτός πλούτος της Ελλάδας και αειφορική ανάπτυξη
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Δημήτρης Κούνδουρος, Εκπαιδευτικός, Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος.

Καιρός κατά βούληση
Από τους καπνούς και τις αναθυμιάσεις των πρώτων βροχοποιών ώς τη σπορά των
νεφών με χημικές ουσίες και τη χρήση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Δημήτρης Ζιακόπουλος, Μαθηματικός, Μετεωρολόγος, Συγγραφέας

η θαλασσα των ελληνων

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγήτριες:
Τζελίνα Χαρλαύτη, Καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας, Ιονίου Πανεπιστήμιου, Κέρκυρα

		

Κατερίνα Γαλάνη, Δρ. Πανεπιστημίου Οξφόρδης

οι ελληνεσ της διασπορασ και η ελληνικη ναυτιλια

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγήτριες: Τζελίνα Χαρλαύτη, Καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας, Ιονίου Πανεπιστήμιου, Κέρκυρα

Κατερίνα Γαλάνη, Δρ. Πανεπιστημίου Οξφόρδης

οι ελληνικοι ναυτοτοποι
Τα νησιά με τη μεγάλη ναυτική παράδοση στο Αιγαίο και το Ιόνιο

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγήτριες: Τζελίνα Χαρλαύτη, Καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας, Ιονίου Πανεπιστήμιου, Κέρκυρα

Κατερίνα Γαλάνη, Δρ. Πανεπιστημίου Οξφόρδης
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ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Αφιερωμα στην 25η μαρτιου 1821
Θέματα από την Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 17 – 21 Μαρτίου 2014

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μαρία Ευθυμίου, Αν. Καθηγήτρια Νεώτερης Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Αφιερωμα στην 25η μαρτιου 1821
25η μαρτιου 2014
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 17 – 21 Μαρτίου 2014
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 60 - 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Αιμιλία Καραλή, δ.φ., Συγγραφέας
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ λυκειου
Όλα τα Προγράμματα παρέχονται δωρεάν
Αιτήσεις δεκτές από τον Ιούνιο 2013 έως τον Απρίλιο 2014
Έναρξη Προγραμμάτων Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013
Η ακαδημαϊκοσ, ποιητρια κικη δημουλα συναντα μαθητες της
γã λυκειου

Περιορισμένος αριθμός επισκέψεων
Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν δίνεται η δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας διεξαγωγής. Η ημερομηνία
διεξαγωγής του προγράμματος θα οριστεί σε συνεννόηση με την κ. Κική Δημουλά.

ΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. ΚΑΒΑΦΗ 1863 – 1933
Α. Ο Ιστορικός Καβάφης (Επιλογή ή του Α ή του Β)
(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ελένη Αρβελέρ, Ακαδημαϊκός

«Ο Καβάφης για ’μένα είναι αυτό που έλεγε ο ίδιος, “είμαι ελληνικός και
όχι Έλληνας”. Δηλαδή καλύπτει όλη τη διαχρονία την ελληνική, από την
αρχαιότητα, τα ελληνιστικά χρόνια, τα βυζαντινά ακόμα μέχρι τα σημερινά, με
τρόπο ελληνικό(...) Ο ιστορικός Καβάφης για ’μένα είναι ίσως ένα από τα πιο
περίεργα φαινόμενα, γιατί είναι η γνώση της ιστορίας, αλλά η αφομοίωση των
γεγονότων με τέτοιο τρόπο που γίνονται για τον καθένα»
Ελένη Αρβελέρ

Β. Ο Αλεξανδρινός Καβάφης (Επιλογή ή του Α ή του Β)

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μαρία Ρώτα, Λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου
Αθηνών
«Η πιο εξαιρετική πνεματική φυσιογνωμία της Αιγύπτου είναι χωρίς άλλο ο ποιητής Καβάφης.
[............................................................................................................................................................................................ ]
Ο Καβάφης είναι από τα τελευταία άνθη ενός πολιτισμού. Με διπλά, ξεθωριασμένα φύλλα, με μακρό
ασθενικό κοτσάνι, δίχως σπόρο. Ζει σαν αδιάφορος, σα θαρραλέος. Κοιτάζει ξαπλωμένος σε μια μαλακή
πολυθρόνα από το παράθυρό του και περιμένει τους Βαρβάρους να προβάλουν».
[............................................................................................................................................................................................ ]
Νίκος Καζαντζάκης, «ο Αλεξανδρινός ποιητής Καβάφης»
Από τον συλλογικό τόμο του Πικρού Γιώργη, Κ. Π. Καβάφης.
Κριτικές μελέτες, Αθήνα χ.χ., Εκδόσεις Γιάννη Οικονόμου

Αναφορά στον Νίκο Καζαντζάκη

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Θανάσης Αγάθος, Λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμ. Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των μαθητών του Λυκείου με τον βίο, την προσωπικότητα και
το πολύπλευρο έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Θα επιχειρηθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων
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σταθμών της δημιουργικής πορείας του Κρητικού λογοτέχνη και η ένταξή του στο πλαίσιο της ιστορίας
της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Θα δοθεί έμφαση στην ερμηνευτική
προσέγγιση αποσπασμάτων από αντιπροσωπευτικά έργα του (Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά,
Αναφορά στον Γκρέκο). Παράλληλα θα προβληθούν σύντομα αποσπάσματα από βιογραφικά ντοκιμαντέρ
και κινηματογραφικές ταινίες που βασίστηκαν σε μυθιστορήματά του. Επίσης, θα γίνει αναφορά στον
εθνικό και τον παγκόσμιο χαρακτήρα του έργου του Καζαντζάκη, το οποίο εδώ και πολλές δεκαετίες δεν
παύει να ενδιαφέρει το αναγνωστικό κοινό και τους μελετητές και να κυκλοφορεί μεταφρασμένο σε όλες τις
γλώσσες του κόσμου. Η όλη παρουσίαση δεν θα έχει τη μορφή διάλεξης, αλλά θα στηρίζεται στην ενεργό
συμμετοχή των μαθητών και θα προσπαθήσει να προσφέρει εναύσματα για συζήτηση και προβληματισμό.

Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της ΣΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Δέσποινα Χειλά - Μαρκοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Είναι γνωστό ότι η γλώσσα, σύμφωνα με τις θέσεις της σύγχρονης γλωσσικής επιστήμης, δεν πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως ομοιόμορφο και στατικό φαινόμενο, καθώς, παρά τον συστηματικό χαρακτήρα της, δεν
είναι ομοιογενής ούτε μένει αδιαφοροποίητη στο χρόνο. Αντίθετα, ως ένας ζωντανός οργανισμός σε διαρκή
κίνηση και εξέλιξη, υπόκειται σε συνεχή μεταβολή, ανανέωση και προσαρμογή στις εκάστοτε εκφραστικές
και επικοινωνιακές ανάγκες των ομιλητών. Αποτέλεσμα αυτών των διαρκών εξελικτικών τάσεων κάθε
γλώσσας, σε συνδυασμό με την επίδραση και εξωγλωσσικών παραγόντων (π.χ. του εξωτερικού δανεισμού
μέσω της επαφής των γλωσσών), είναι η ανάπτυξη δυναμικών με τη μορφή ποικιλιών σε όλα τα επίπεδά
της, από τους φθόγγους και τη μορφολογία των λέξεων μέχρι τη συντακτική δομή και το λεξιλόγιο.
Η ελληνική γλώσσα με τη μακρόχρονη και περιπετειώδη πορεία της εμφανίζει σήμερα ένα πλήθος ποικιλιών
που έχει στη διάθεσή του ο ομιλητής, για να εκπληρώσει τις κάθε είδους επικοινωνιακές του ανάγκες,
αρκεί να έχει κατάλληλα εκπαιδευτεί. Είναι προφανές ότι ο χώρος αυτής της συνάντησης πρέπει να είναι
το σχολείο που καλείται και προκαλείται να εξισορροπήσει ανάμεσα αφενός στην εναλλακτικότητα των
στοιχείων και δομών του συστήματος της ελληνικής γλώσσας αλλά και των γεωγραφικών και κοινωνικών
ποικιλιών που παρεισφρέουν και αφετέρου στην επιλογή μιας επίσημης (γραπτής κυρίως) πρότυπης
μορφής που πρέπει να διδαχθεί.
Γιατί επιλέξαμε αυτό το θέμα;
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Παρόλο που τα τελευταία χρόνια η πολυμορφία της Ελληνικής έχει ενσωματωθεί στη διδακτέα ύλη του
Λυκείου, είναι τόσο σύνθετο και τόσο ευρύ θέμα, που πάντα αφήνει περιθώρια για προβληματισμό και
συζήτηση με μαθητές και δασκάλους, με δεδομένη τη σύγχυση που συχνά παρατηρείται στον προφορικό
και γραπτό λόγο των μαθητών αλλά και με δεδομένο το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών, που αναζητούν
τρόπους σωστής αντιμετώπισης καθώς και των ειδικών ερευνητών, που προσπαθούν να απαντήσουν σε
ερωτήματα όπως:
Γιατί υπάρχουν και τι σημαίνουν οι ακόλουθες εναλλαγές της Ελληνικής: (ε)χθές/(ε)χτές, εννέα/εννιά,
εβδομάδα/βδομάδα, διώχνω/(επι)διώκω, μιλώ/μιλάω, μιλούσα/μίλαγα διεθνής-διεθνούς/διεθνή, ασχολούμουν/
ασχολιόμουν, ο/η ψήφος, προσφάτως/πρόσφατα, αμέσως/άμεσα, δεμένος αλλά (συν)δεδεμένος, περασμένος/
πεπερασμένος, φτωχότερος/πιο φτωχός, ψηλότερος απ’ αυτόν/ψηλότερός του, φιλμ/ταινία, κομπιούτερ/
υπολογιστής, κ.ο.κ.
Ποια η σχέση της ποικιλίας με παραμέτρους όπως: γραπτός - προφορικός λόγος, διμορφία ή διττή παράδοση
της γλώσσας, γεωγραφική διάσπαση, κοινωνιόλεκτοι (π.χ. γλώσσα νεολαίας- μια μορφή γλώσσας ιδιαίτερα
δημιουργική, επινοητική και συχνά περιπαικτική- γλώσσα κομματική κ.λπ.).

Παραγωγη προφορικού και γραπτου κειμενου
Φτιάχνοντας κείμενα

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 50 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγήτριες: Ελένη Παναρέτου, Αν. Καθηγήτρια Θεωρητικής Γλωσσολογίας - Κειμενογλωσσολογίας 		
Πανεπιστημίου Αθηνών
Σταματία Κουτσουλέλου - Μίχου, Αν. Καθηγήτρια Θεωρητικής Γλωσσολογίας-			
Κειμενογλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Η παραγωγή κειμένων βρίσκεται στο επίκεντρο της διδασκαλίας της Νεοελληνικής γλώσσας σε όλες
τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου, στις οποίες οι μαθητές διδάσκονται τη δομή, τη διάρθρωση και
τα γλωσσικά χαρακτηριστικά διαφορετικών κειμενικών ειδών όπως τα περιγραφικά, αφηγηματικά και
επιχειρηματολογικά κείμενα.
Η κειμενοκεντρική αυτή προσέγγιση της διδασκαλίας της γλώσσας και η έμφαση στη διδασκαλία
παραγωγής διαφορετικών κειμενικών ειδών αποτελεί μια σημαντική θετική εξέλιξη ως προς το περιεχόμενο
του γλωσσικού μαθήματος, γιατί προσφέρει στους μαθητές ένα σημαντικό εφόδιο για την πραγματική
μετασχολική ζωή τους, στην οποία η ικανότητα παραγωγής αποτελεσματικών προφορικών και γραπτών
κειμένων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων τους.
Ο σκοπός του προγράμματος είναι διπλός:
Α) Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι η παραγωγή κειμένων δεν είναι απλώς ένα ακόμη σχολικό
μάθημα, το οποίο μπορεί να μην τους χρησιμεύσει στη ζωή τους, αλλά ότι αντίθετα σε κάθε τους βήμα θα
παράγουν κείμενα για να πετύχουν τους στόχους τους. Όταν θα καταθέσουν βιογραφικό σημείωμα και θα
περάσουν από συνέντευξη για να ζητήσουν δουλειά, όταν στη δουλειά τους θα γράψουν μια εισήγηση,
μια έκθεση πεπραγμένων, μια εγκύκλιο ή ένα δικόγραφο θα κληθούν να παραγάγουν ένα κείμενο, από την
αποτελεσματικότητα του οποίου θα κριθεί η επίτευξη του στόχου τους. Αλλά και στην προφορική τους
επικοινωνία κάθε φορά που θα αναπτύσσουν τις απόψεις τους για να πείσουν τον συνομιλητή τους, πάλι
κείμενα θα παράγουν.
Β) Να ανακαλύψουν καθοδηγούμενοι από την εισηγήτρια τη δομή, τα γλωσσικά χαρακτηριστικά και
τους στόχους διαφορετικών κειμένων, να κρίνουν την αποτελεσματικότητά τους και στη συνέχεια να
δημιουργήσουν οι ίδιοι κατά ομάδες διαφορετικά προφορικά και γραπτά κείμενα πάνω στο ίδιο θέμα
υιοθετώντας διαφορετικούς ρόλους όπως του δημοσιογράφου, του επιστήμονα, του διαφημιστή ή του
λογοτέχνη.
Είναι προφανές ότι το σεμινάριο δεν είναι μια διάλεξη ή ένας μονόλογος της εισηγήτριας αλλά στηρίζεται
στη συμμετοχή των ίδιων των μαθητών, οι οποίοι θα δημιουργήσουν κείμενα εφαρμόζοντας στην πράξη
όσα οι ίδιοι ανακάλυψαν σχετικά με τη δομή των κειμένων αλλά και όσα έχουν διδαχτεί στο σχολείο.
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γλωσσα και ποιηση
Κλειδιά για την ερμηνεία της ποίησης

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ελένη Παναρέτου, Αν. Καθηγήτρια Θεωρητικής Γλωσσολογίας - Κειμενογλωσσολογίας 		
Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δείξει στους μαθητές πώς να προσεγγίζουν ερμηνευτικά τη σύγχρονη
ποίηση ανιχνεύοντας τα ερμηνευτικά κλειδιά που βρίσκονται στη γλώσσα των ποιημάτων.
Δεδομένου ότι το ποιητικό περιεχόμενο καταφεύγει στη γλώσσα για να πάρει μορφή, το ποιητικό νόημα
κρύβεται στη γλωσσική διατύπωση του ποιήματος και μπορεί να αποκωδικοποιηθεί με την ανάλυση
της γλώσσας αυτής βάσει αρχών και μοντέλων που έχουν διατυπωθεί από ερευνητές του ύφους και της
ποιητικής.
Οι μαθητές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα ανακαλύψουν με την καθοδήγηση της εισηγήτριας
πώς οι σύγχρονοι ποιητές σπάζοντας τους κανόνες της γλώσσας και δημιουργώντας νέους και απρόοπτους
συνδυασμούς λέξεων δίνουν στις λέξεις νέο περιεχόμενο και αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο.
Εκπαιδευτική διαδικασία: Η εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζεται στη συμμετοχή των μαθητών. Δεν
πρόκειται για θεωρητικού περιεχομένου διάλεξη της εισηγήτριας, η οποία θα καθοδηγεί και θα εκμαιεύει
από τους μαθητές με τις κατάλληλες ερωτήσεις την ανάλυση του
ποιήματος και τις πιθανές ερμηνείες του. Οι θεωρητικές απόψεις και η μεθοδολογία θα προσφέρονται
σταδιακά, κατά την εξέλιξη της συζήτησης και στο τέλος του σεμιναρίου ως αποτέλεσμα της διαδικασίας
που ακολουθήθηκε για την ανάλυση του ποιήματος.
Στους μαθητές θα μοιράζεται σε φωτοτυπία ένα ποίημα νεοέλληνα ποιητή, το οποίο μπορεί να συνοδεύεται
και από ένα παράλληλο κείμενο, όπως για παράδειγμα το ποίημα «Μικρές αγγελίες» της Κ. Δημουλά και μία
αυθεντική μικρή αγγελία ή αποσπάσματα από το «Άξιον Εστί» του Ο. Ελύτη μαζί με αποσπάσματα από τα
εγκώμια. Αφού διαβαστούν τα κείμενα, θα σχολιάζεται η δομή τους, η γλωσσική τους διατύπωση και ο
τρόπος που αναδύονται τα ποιητικά νοήματα.

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΕΠΟΧΗ

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Τιτίκα Δημητρούλια, Επ. Καθηγήτρια Τμ. Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α. Π. Θ.
Ενώ η Μεταπολίτευση κυριαρχεί στον δημόσιο λόγο, η λογοτεχνία στρέφεται, όπως φαίνεται, και πάλι προς
την κοινωνία και την πολιτική, όπως και στις απαρχές της. Η πτώση της δικτατορίας το 1974 αποτελεί ένα
χρονικό σημείο σταθμό, που, όπως λέει ο Γιάννης Βούλγαρης, δεν κλείνει μόνο «μια τραγική παρένθεση
[της νεοελληνικής ιστορίας], αλλά μια ολόκληρη ιστορική περίοδο.»
Η λογοτεχνία, και ειδικά η πεζογραφία που μας απασχολεί, διαφοροποιείται και εξελίσσεται την ίδια
περίοδο, με βάση ορισμένες παραμέτρους που έχουν ήδη τεθεί στη δεκαετία του 1960 αλλά και τις
μείζονες αλλαγές που συντελούνται στη δεκαετία του 1970 - ’80 στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Το
ερώτημα που τίθεται δεν αφορά τις – αδιαμφισβήτητες – σχέσεις της λογοτεχνίας με το κοινωνικό, πολιτικό,
οικονομικό, πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής, αλλά τη μορφή που παίρνουν οι σχέσεις αυτές - ερώτημα
σήμερα εξαιρετικά επίκαιρο.
Είναι οι σχέσεις αυτές γραμμικές; Σε ποιο επίπεδο λειτουργούν, της δημιουργίας, της έκδοσης, της διάδοσης
του λογοτεχνικού έργου; Τι σημαίνει ότι ο συγγραφέας γράφει ή οφείλει, όπως έλεγε ο Σαρτρ, να γράφει για
τον καιρό του, μια ευθεία αντανάκλαση της εποχής; Πώς ο καιρός συναιρείται με την εκάστοτε συγγραφική
ιδιαιτερότητα;
Θα δοθεί στους μαθητές ένα σύντομο ιστορικοπολιτικό περίγραμμα της εποχής και στη συνέχεια ορισμένα
αποσπάσματα έργων (της Μάρως Δούκα, του Δημήτρη Νόλλα, του Χρήστου Οικονόμου, του Σέργιου
Γκάκα), για να εντοπίσουν πώς σχετίζονται με την εποχή, αν περιγράφουν το παρόν ή διαβλέπουν το μέλλον
και με ποιον τρόπο το αποτυπώνουν.
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Συναντησεις με συγγραφεις

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Γιάννης Ατζακάς, Ρέα Γαλανάκη, Ισίδωρος Ζουργός, Ιωάννα Καρυστιάνη, Αλέξανδρος Μασσαβέτας,
Δημήτρης Μπουραντάς, Δημήτρης Παπαχρήστος, Βαγγέλης Ραπτόπουλος, Αλέξης Σταμάτης
Οι μαθητές επιλέγουν συγγραφέα και βιβλίο ή βιβλία της αρεσκείας τους, τα οποία μελετούν και στη
συνέχεια σχολιάζουν και συζητούν με τον δημιουργό.

αποκρυπτογραφωντασ τα ποικιλα «κειμενα» του διαδικτυου

(Α΄, Β΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγητές: Κώστας Αγγελάκος, Επ. Καθηγητής Παιδαγωγικών Τμ. Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
Νατάσσα Μερκούρη, Φιλόλογος
Από την κριτική ανάγνωση των ιστοσελίδων στα ποικίλα οπτικοακουστικά και άλλα κείμενα του
Youtube,του Facebook και του Twitter.Αξιοποίηση των κειμένων αυτών στο μάθημα της Νεοελληνικής
Γλώσσας (Ψηφιακός Γραμματισμός).
Ένα διερευνητικό ταξίδι με τους μαθητές στον πολυδαίδαλο κόσμο των κειμένων του διαδικτύου με στόχο
την καλλιέργεια ικανοτήτων κριτικής ανάγνωσης από τους μαθητές.
Στάδια του προγράμματος (θεωρία και εργαστήριο)
Στάδιο 1ο
Η ιστοσελίδα ως είδος κειμένου.
Δημιουργική-κριτική ανάγνωση ιστοσελίδων με τους μαθητές.
Η ιστοσελίδα ως αφετηρία παραγωγής λόγου.
Στάδιο 2ο
Το You Tube στην τάξη-Αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης.
Κριτική ανάγνωση ενδεικτικών οπτικοακουστικών κειμένων από το You Tube με τους μαθητές.
Τα «κείμενα» του You Tube ως πηγές έκφρασης των ιδεών των μαθητών.
Στάδιο 3ο
Τα κοινωνικά δίκτυα ως φορείς επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων: Διαστάσεις και όρια.
Τα είδη των κειμένων στο Facebook και το Twitter. Από τη βιωματικότητα έως τον ανορθολογισμό.
Κριτική ανάγνωση κειμένων του Facebook και του Twitter από τους μαθητές. Ο λόγος των κοινωνικών
δικτύων στη σχολική τάξη.

η βιβλιοθhκη του πλατωνα
Η πρώτη Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη στον αρχαίο κόσμο
(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Στάικος, Ιστορικός του Βιβλίου, Αρχιτέκτων

Η αρχαία ελληνική εκπαίδευση των κλασικών χρόνων, χρονολογείται από την εποχή που εκπρόσωποι της
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κοινότητας των φυσικών φιλοσόφων από την Ιωνία άρχισαν να επισκέπτονται την Αθήνα, να εντάσσονται
στον κύκλο του Περικλή, και να προβάλλουν τις κοσμολογικές θεωρίες τους (μέσα του 5ου αιώνα π.Χ.). Από
τότε, επίσης, η Αθήνα άρχισε να γίνεται πεδίο δράσης των λεγόμενων Σοφιστών, οι οποίοι προερχόμενοι από
όλα τα μέρη του ελληνικού κόσμου, επέλεξαν να προβάλλουν τις ιδέες τους στο αθηναϊκό μαθητευόμενο
κοινό, καθώς στην Αθήνα ώς τότε δεν υπήρχε κανένα εκπαιδευτικό σύστημα με επίσημο χαρακτήρα. Έτσι, οι
ιδιωτικές και επί πληρωμή «σχολές» που ίδρυσαν οι σοφιστές δημιούργησαν αναστάτωση στον πνευματικό
κόσμο της Αθήνας και διαχώρισαν τους διανοούμενους σε σοφιστές και πολέμιους της εριστικής φιλοσοφίας
τους.
Μετά τον θάνατο του Σωκράτη το 399 π.Χ., δημιουργήθηκαν δύο επίσημες σχολές, πανεπιστημιακού
χαρακτήρα θα λέγαμε σήμερα, του Ισοκράτη (389 π.Χ.) και της Ακαδημίας (387 π.Χ.). Οι δύο αυτές σχολές
είχαν ως κοινό χαρακτηριστικό την αντισοφιστική τους πολιτική, διέφεραν όμως και μεταξύ τους με την
προσήλωση του Ισοκράτη στην καλλιέργεια της ρητορικής τέχνης και του Πλάτωνα στην συνέχιση της
σωκρατικής φιλοσοφίας.
Από την εποχή του Σωκράτη, μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., μπορούμε να χρονολογήσουμε και την ανάδειξη του
παπύρινου κυλίνδρου, δηλαδή του βιβλίου, ως το κατεξοχήν εργαλείο της εκπαίδευσης. Οι πρώτες ιδιωτικές
βιβλιοθήκες και συλλογές γραπτών κειμένων, θα καταλήξουν να αντιπροσωπεύουν μεγάλες συλλογές βιβλίων
όλης της προσωκρατικής και σοφιστικής φιλοσοφίας, όπως και σημείο αναφοράς όσων καταπιάστηκαν
με την καλλιέργεια της μαθηματικής και αστρονομικής επιστήμης. Η πρώτη πανεπιστημιακού επιπέδου
βιβλιοθήκη που συγκροτήθηκε στον κόσμο, είναι η βιβλιοθήκη της Ακαδημίας, που αντιπροσωπεύει: την
αρχαία πνευματική ελληνική παράδοση, την εργογραφία του ίδιου του Πλάτωνα σε μορφή Διαλόγων, και
την εκδοτική δραστηριότητα των μαθητών της Ακαδημίας. Ενώ, ταυτόχρονα, από αρχιτεκτονικής άποψης
προσαρμόστηκε ο σχεδιασμός του Γυμνασίου σε οικοδόμημα που είχε ως επίκεντρο και επίσημη αίθουσα
τη Βιβλιοθήκη.

•

Προβολή υλικού

η βενετια των ελληνων, η ελλαδα των βενετων
(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 60΄
Εισηγήτρια: Χρύσα Μαλτέζου, Ακαδημαϊκός

Στην πρώτη θεματική θα γίνει λόγος για την εγκατάσταση μετά την Άλωση Ελλήνων προσφύγων στη
Βενετία και την εκεί ίδρυση ελληνικής αδελφότητας: οργάνωση της αδελφότητας, ανέγερση περικαλλούς
ναού, ενσωμάτωση του ελληνικού στοιχείου στη βενετική κοινωνία, παρουσία των Ελλήνων σε διάφορους
τομείς του κοινωνικού βίου της εποχής, πολιτισμική δραστηριότητα, Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας.
Στη δεύτερη θεματική θα αναπτυχθούν ζητήματα που αφορούν την εγκατάσταση των Βενετών στον
ελληνικό χώρο μετά την τέταρτη σταυροφορία: συνέπειες σταυροφορίας, εγκαθίδρυση της βενετικής
κυριαρχίας στα ελληνικά εδάφη (Κρήτη, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Αιγαίο), προβλήματα αφενός
διάστασης και αφετέρου πολιτισμικής συνεννόησης μεταξύ των δύο.

ερωτασ, γαμοσ και οικογενεια στο βυζαντιο

(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ιωάννα Χριστοφοράκη, Αρχαιολόγος, Ερευνήτρια στο Κέντρο Έρευνας Βυζαντινής &
Μεταβυζαντινής Τέχνης της Ακαδημίας Αθηνών
Ερωτεύονταν οι άνθρωποι στα βυζαντινά χρόνια; Σε ποια ηλικία παντρεύονταν και πότε έκαναν παιδιά;
Επιτρεπόταν να πάρουν διαζύγιο; Τι ονόματα έδιναν στα παιδιά τους και πώς τα μεγάλωναν; Αυτά είναι
μερικά από τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν στο πρόγραμμα αυτό, με στόχο να φωτιστεί μία
πλευρά της ιδιωτικής ζωής, η οποία απασχολεί και τους σημερινούς εφήβους. Πληροφορίες και εποπτικό
υλικό αντλείται από βυζαντινά κείμενα, ψηφιδωτά, τοιχογραφίες, εικονογραφημένα χειρόγραφα και
αρχαιολογικά ευρήματα.
Θεματικές ενότητες
• Η θέση της γυναίκας στο Βυζάντιο
• Βυζαντινά ρομάντζα
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•
•
•

Οι διαδικασίες του αρραβώνα, του γάμου και του διαζυγίου
Διάσημα ζευγάρια του Βυζαντίου
`Η γέννηση και η ανατροφή των παιδιών

Δομή του προγράμματος
• Προβολή Power Point
• Παιχνίδι ρόλων (βυζαντινές τεχνικές φλερτ-πρόσκληση σε γάμο)

λογοτεχνια και ιστορια

(Α΄, Β΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Κώστας Ακρίβος, Συγγραφέας
Αναγνώσεις και αφηγήσεις για την κατανόηση της σχέσης Ιστορίας - Λογοτεχνίας από τους μαθητές στην
τάξη, μέσα από πλευρές του λογοτεχνικού έργου ενός συγγραφέα, με αφορμή τα 90 χρόνια από την
καταστροφή της Σμύρνης.
Στάδιο 1ο
Ανίχνευση των ιστορικών και λογοτεχνικών γνώσεων των μαθητών γύρω από τη Σμύρνη και τη Μικρασιατική
καταστροφή.
Στάδιο 2ο
Αναγνώσεις λογοτεχνικών αφηγήσεων από τους μαθητές σχετικά με τη Σμύρνη και την ιστορία της, από το
βιβλίο Σμύρνη: μια πόλη στη λογοτεχνία, εκδόσεις Μεταίχμιο.
Στάδιο 3ο
Συζήτηση με τους μαθητές για τη σχέση Ιστορίας και Λογοτεχνίας μέσα από την συγκριτική ανάλυση των
ιστορικών γεγονότων και της λογοτεχνικής γραφής για τη Σμύρνη και τη Μικρασιατική καταστροφή.
Στάδιο 4ο
Ο λόγος του συγγραφέα.
Πώς γράφεται ένα μυθιστόρημα για τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο και τη συγκεκριμένη γη, με βάση το
μυθιστόρημα Καιρός για θαύματα, εκδόσεις Κέδρος.
Στάδιο 5ο
Οι μαθητές «καταθέτουν» τη δική τους προφορική ή γραπτή αφήγηση.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ

(Α΄, Β΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγητές: Κώστας Αγγελάκος, Επ. Καθηγητής Παιδαγωγικών στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
Νατάσσα Μερκούρη, Φιλόλογος
Με απλό τρόπο αλλά μέσα σε επιστημονικά και καλλιτεχνικά πλαίσια οι μαθητές θα μάθουν την πορεία
παραγωγής και δημιουργίας ενός ιστορικού κινηματογραφικού αφιερώματος στο σχολείο τους.
Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η αναβάθμιση της ιστορικής παιδείας των μαθητών αλλά και η επαφή
τους με την τέχνη του κινηματογράφου.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί και στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας στο Λύκειο.
Στάδια του προγράμματος (θεωρία και εργαστήριο)
Στάδιο 1ο
Διασαφήνιση της βασικής ορολογίας του κινηματογράφου (ντεκουπάζ, το πλάνο, τα είδη και οι χρήσεις
του, το σενάριο, η συγγραφή και η δομή του). Ενδεικτικά παραδείγματα.
Εξοικείωση με την κάμερα και τη λήψη πλάνων.
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Στάδιο 2ο
Επιλογή του ιστορικού θέματος και χωρισμός σε ενότητες.
Αναζήτηση υλικού, πηγών και βιβλιογραφίας.
Σχεδιασμός και δομή της ταινίας.
Στάδιο 3ο
Επιλογή των τρόπων κάλυψης του θέματος, π.χ. μοντάζ φωτογραφιών με ταυτόχρονη αφήγηση,
συνεντεύξεις και προσωπικές μαρτυρίες, μουσική επένδυση της ταινίας. Ενδεικτικά παραδείγματα.
Συγκέντρωση του υλικού που έχει παραχθεί.
Μοντάζ-Ολοκλήρωση του τεχνικού μέρους.
Στάδιο 4ο
Τρόπος παρουσίασης του ιστορικού αφιερώματος-διδακτική αξιοποίησή του στο σχολείο.
Συμμετοχή σε διαγωνισμό – συμμετοχή σε φεστιβάλ μαθητικής ταινίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ	
Εισαγωγή στο θέατρο, θεατρική προσέγγιση της Αντιγόνης του Σοφοκλή
(Β΄ τάξη) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 120΄
Εισηγητής: Πάνος Κυπαρίσσης, Καθηγητής Υποκριτικής, Σκηνοθέτης, Εκπαιδευτικός

Η τέχνη αποτελεί μια από τις τρεις συνιστώσες που μαζί με την πολιτική και τη φιλοσοφία οδηγούν στην
ενσυνείδητη γνώση της ύπαρξής μας. Στο φως και στη σκοτεινότητα που τη διαπερνά.
Το θέατρο, τέχνη κοινοτική, καθρεφτίζει και ανακεφαλαιώνει φωτίζοντας τα της ζωής, τη σκληρή της
πραγματικότητα.
Με στέρεη την πίστη στη δοτική του δυνατότητα, αφού ως τέχνη συγκινεί, παρηγορεί και διευρύνει τους
πνευματικούς μας ορίζοντες, προτείνεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορά στην εγκύκλια παιδεία.

Υποκριτικη αναγνωση
Τα πρώτα βήματα προσέγγισης ενός κειμένου με σκοπό την κατανόησή του και την
πιθανή παρουσίασή του από σκηνής
(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης

Με βάση ένα ποίημα, μοιραζόμαστε με τους μαθητές, τρόπους, κώδικες, κλειδιά με τα οποία το κείμενο
θα τους αποκαλύψει το βαθύτερο περιεχόμενό του και έτσι μέσα από βαθιά και ουσιαστική κατανόηση θα
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είναι αργότερα σε θέση να το διαβάσουν ή ακόμα και να το «υποκριθούν» μπροστά σε κοινό.
Στόχος του προγράμματος είναι να φέρει τους μαθητές σε επαφή με το βαθύτερο νόημα του κάθε κειμένου,
χρησιμοποιώντας τα πρώτα βήματα της θεατρικής τέχνης. Τους τρόπους δηλαδή εκείνους, εμπειρικούς και
θεωρητικούς, που χρησιμοποιεί η θεατρική τέχνη για να φτάσει σε μια άλλη «υποκριτική ανάγνωση».

το θεατρο στην παραβατικη κοινωνια

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Γιούλη Πεζοπούλου, Φιλόλογος, Ηθοποιός, Δρ. Θεατρολογίας
Είναι μια κατάθεση εμπειριών και αναφέρεται στη θεατρική Ομάδα: των μαθητών του σχολείου που
λειτουργεί μέσα στο «Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων» στον Αυλώνα. Πρόκειται για παιδιά που σε μια
δύσκολη περίοδο της εφηβείας τους βρέθηκαν έγκλειστα στη φυλακή ανηλίκων. Η αναφορά γίνεται στην
επιλογή της θεατρικής ομάδας, στα έργα που παρουσιάζονται, στην επιρροή που ασκεί το θέατρο στην
ψυχολογία τους, στην πραγματοποίηση των κοινωνικών τους στόχων καθώς και στην αντιμετώπιση των
πολλών δυσκολιών της καθημερινότητάς τους προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια παράσταση.
Θα προβληθούν αποσπάσματα από παραστάσεις και θα ακολουθήσει συζήτηση.

εισαγωγη στην αρχαια ελληνικη τεχνολογια
(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Θεοδόσης Τάσιος, Ομότιμος Καθηγητής Ε. Μ. Π.

Στην αρχή υπενθυμίζεται ότι τα ελληνικά φύλα, ήδη από την προϊστορική εποχή, είχαν ροπή προς την
Τεχνολογία. Είχαν θεό – Μηχανικό, τον Ήφαιστο και είχαν μια Μυθολογία γεμάτη από τεχνικά επιτεύγματα
και αυτόματα.
Γίνεται κατόπιν αναφορά στην προηγμένη εγγειοβελτιωτική, οικοδομική και ναυπηγική Τεχνολογία των
Μυκηναίων.
Ύστερα περιγράφεται η άνθηση της αρχαιοελληνικής Τεχνολογίας, μετά την επίδραση της νεογέννητης
ελληνικής Επιστήμης: αναφέρονται έργα του Θαλή, του Ευπαλίνου, του Αρχύτα κ. ά.
Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στην κορύφωση της Τεχνολογίας κατά την Ελληνιστική εποχή, με τη
Χημεία, την εφεύρεση ποικίλων αντλιών, την πραγμάτωση Αυτοματισμών, καθώς και την παραγωγή
πολλών επιστημονικών οργάνων, το σπουδαιότερο των οποίων υπήρξε ο αναλογικός Υπολογιστής του
Μηχανισμού των Αντικυθήρων.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ της ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ

(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Μανώλης Κορρές, Καθηγητής Δρ. Αρχιτέκτονας – Μηχανικός Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου
Dr. h. c. F. U. Berlin, Μέλος Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως
Η Πόλις ως ιστορικό φαινόμενο είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής διαδρομής με πολλούς σταθμούς -από την
πτώση του μυκηναϊκού Κόσμου έως την εμφάνιση της Δημοκρατίας- κατά την οποία οι κάτοικοι διαφόρων
ελληνικών τόπων από υπήκοοι έγιναν πολίτες.
Για την κατανόηση του φαινομένου εξετάζεται το φυσικό, το οικονομικό και το ιστορικό πλαίσιο αυτού,
όχι μόνον ως σύνολο γεωγραφικών, κλιματικών κοινωνικών και τεχνικών παραγόντων, αλλά ταυτοχρόνως
ως σύνολο υφιστάμενο τις συνέπειες της ιστορικής εξελίξεως. Γενικότερα συσχετίζονται μείζονα γεγονότα,
όπως η οικονομική και δημογραφική αύξηση, ο αποικισμός Σικελίας και Μεγάλης Ελλάδος, η ίδρυση των
ολυμπιακών αγώνων, η εμφάνιση του ελληνικού αλφαβήτου και η επική ποίηση.
Ειδικότερα εξετάζεται η διαμόρφωση των αστικών κέντρων και η εντός αυτών θέση ιερών και ηρώων
ιδρυτών ως τόπων μνήμης και ως μέσων διαμόρφωσης της ιστορικής ταυτότητος της πολιτείας και των
πολιτών. Καλλιτεχνικά φαινόμενα, όπως π.χ. η αρχιτεκτονική των ναών ή τα είδη των αρχιτεκτονικών
ρυθμών, εξετάζονται υπό αυτό το πνεύμα ως αποτελέσματα της συνεχούς επιδίωξης και ανάπτυξης
των μέσων της κοινωνικής συνοχής και ταυτότητος. Ομοίως εξετάζονται πολεοδομικά και κτηριολογικά
φαινόμενα όπως η γένεση της αγοράς και ο εξοπλισμός αυτής με δημόσια κτήρια στέγασης των σχετικών
δραστηριοτήτων, ή η συνδυαστική δημιουργία χώρων και κτηρίων για την σωματική και την πνευματική
καλλιέργεια: γυμνάσια, θέατρα, ωδεία κ.α.
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Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων: Αστρονομία και Τεχνολογία
στην Αρχαία Ελλάδα
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητές: Γιάννης Σειραδάκης, Καθηγητής Αστρονομίας ΑΠΘ
Ξενοφών Μουσάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μαρία Ζαφειροπούλου, Μουσειολόγος
Νομική Παλαιοκρασσά, Αρχαιολόγος
Διονύσης Κριάρης, Μαθηματικός, Κατασκευαστής Αρχαίων Οργάνων

Προϊστορικά κείμενα προσδιορίζουν τις ρίζες της Αρχαίας Ελληνικής Αστρονομίας και Κοσμολογίας
τουλάχιστον 1000 χρόνια (Ησίοδος, Όμηρος) πριν την κλασσική (5ος – 4ος π.Χ. αιώνα) και ελληνιστική (3ος π.Χ.
– 2ος μ.Χ. αιώνα) περίοδο (Θαλής, Αναξιμένης, Πυθαγόρας, Εύδοξος, Αριστοτέλης, Αρίσταρχος, Ερατοσθένης,
Ίππαρχος, Πτολεμαίος).
Κατά την κλασική και ελληνιστική περίοδο υπολογίσθηκαν οι διαστάσεις και οι αποστάσεις των πέραν της Γης
σωμάτων και μελετήθηκαν οι γεωμετρικοί και φυσικοί μηχανισμοί που διέπουν τις κινήσεις των αντικειμένων
του Ηλιακού συστήματος. Μας εκπλήσσει η ακρίβεια των ημερολογίων, οι προβλέψεις εκλείψεων, η
αναγνώριση του ηλιοκεντρικού συστήματος, κ.ά.
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων (150 – 100 π. Χ.) περιέχει μερικούς από τους παραπάνω υπολογισμούς.
Βρέθηκε τυχαίως, το 1900 μ.Χ, σε ένα αρχαίο ναυάγιο, κοντά στα Αντικύθηρα, από Συμιακούς σφουγγαράδες.
Οι διαστάσεις του ήταν περίπου 30×20×10 cm – λίγο μεγαλύτερος από ένα σημερινό Laptop – και περιείχε
τουλάχιστον 30 συνεργαζόμενα γρανάζια, με τη βοήθεια των οποίων ήταν δυνατόν να υπολογισθεί, με μεγάλη
ακρίβεια, η κίνηση του Ήλιου και της Σελήνης, οι φάσεις της Σελήνης και να προβλεφθούν εκλείψεις (ηλιακές
ή σεληνιακές). Είχε μια διπλή κυκλική κλίμακα έμπροσθεν και δύο ελικοειδείς κλίμακες όπισθεν. Ο χειριστής
μπορούσε να επιλέξει (στην εμπρόσθια κυκλική κλίμακα) μια οποιαδήποτε ημερομηνία χρησιμοποιώντας ένα
στρόφαλο (μανιβέλα). Ο στρόφαλος εμπλεκόταν συγχρόνως, με μία σειρά συνεργαζομένων γραναζιών, που
κινούσαν διάφορους δείκτες, οι οποίοι έδειχναν τα αστρονομικά φαινόμενα που αναφέρθηκαν παραπάνω,
πάνω στις υπόλοιπες κλίμακες του οργάνου. Περιείχε επίσης ένα εκτεταμένο εγχειρίδιο χρήσης, 3000
γράμματα του οποίου έχουν διαβαστεί (μετά από 2000 χρόνια!). Οι κύριες λειτουργίες του Μηχανισμού των
Αντικυθήρων έχουν αποκρυπτογραφηθεί με τη χρήση εξειδικευμένων καινοτόμων μεθόδων.
Μέχρι σήμερα, δεν έχει βρεθεί κανένας μηχανισμός με γρανάζια πριν την εποχή που κατασκευάστηκε ο
Μηχανισμός των Αντικυθήρων και πέρασαν περισσότεροι από 16 αιώνες για να κατασκευαστεί κάποιος
μηχανισμός που να συγκρίνεται με την τεχνολογική πολυπλοκότητά του. Για το λόγο αυτό ο αστρονομικός
αυτός μηχανισμός καθιστά επιτακτική την ανάγκη να γραφτούν ξανά τα βιβλία για την ιστορία και την εξέλιξη
της παγκόσμιας ιστορίας της Τεχνολογίας.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΝΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΥΣ

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Νίκος Μπελαβίλας, Δρ. Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ
Η γέννηση της νεώτερης πόλης του Πειραιά, ως επινείου της πρωτεύουσας συντελέστηκε ακριβώς στη
στιγμή μιας μεγάλης αλλαγής. Τότε, στα μέσα του 19ου αιώνα ο προβιομηχανικός κόσμος έφθανε στο
τέλος του και ένας νέος κόσμος, αυτός της βιομηχανικής εποχής αναδυόταν. Το λιμάνι του Πειραιά
δημιουργήθηκε επάνω σε αυτό το χρονικό μεταίχμιο, ενώ ταυτόχρονα βρισκόταν επίσης σε ένα σημαντικό
γεωγραφικό σύνορο, στο σταυροδρόμι της Μεσογείου, εκεί που η Ευρώπη ανταμώνει την Ανατολή.
Σε αυτόν τον τόπο και αυτή την ιδιόμορφη εποχή, ο Πειραιάς αναδείχθηκε σε ένα από τα πλέον σημαντικά
ευρωπαϊκά και μεσογειακά λιμάνια.
Η διάλεξη παρακολουθεί την εξέλιξη από την ίδρυση του Πειραιά έως σήμερα μέσα από το τρίπτυχο πόληλιμάνι-βιομηχανία.

μια περιπετεια μεσα από την τεχνη

(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Κώστας Βαρώτσος, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Σχολής Α.Π.Θ., Γλύπτης
«….Οι θέσεις των ανθρώπων στην πλατεία δεν είναι ποτέ σταθερές. Όπως σε όλες τις πόλεις, τα αντικείμενα
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και τα κτήρια τα βλέπεις εν κινήσει. Λίγες φορές σταματάς για να δεις κάτι προσεκτικά. Τα άτομα που
παρατηρούν το γλυπτό το βλέπουν με δυο ταχύτητες, ανάλογα με το πού βρίσκονται στην πλατεία: στα
πεζοδρόμια ή στα αυτοκίνητα. Δεν λειτουργεί μόνο ένας καθαρά οπτικός χώρος, αλλά και ένας χώρος
αφής, μια αίσθηση αφής. Προσπάθησα να παίξω με το διφορούμενο ακόμη και όσο αφορά το φύλλο του
γλυπτού. Εννοιολογικά πιστεύω πως η μεγαλύτερη πρόκληση συμβαίνει όταν το γλυπτό ξεπερνάει τα όρια
της ύστατης στιγμής που ο αθλητής ( ή ο διαβάτης) κόβει το νήμα και αρχίζει να έχει μια σχέση με την
πόλη….»
Κώστας Βαρώτσος, Δρομέας
«Η τέχνη δεν γνωρίζει όρια. Η τέχνη καταργεί τα σύνορα. Γιατί οι ιδέες υπερβαίνουν όρια και ξεπερνούν
σύνορα».
Ματούλα Σκαλτσά, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Βαρώτσος: Ο Καλλιτέχνης των άυλων

Οι φανταστικοί κόσμοι της αρχιτεκτονικής
Όταν οι αρχιτέκτονες ξεπερνούν την πραγματικότητα

(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ελένη Αμερικάνου, Αν. Καθηγήτρια Τμ. Αρχιτεκτόνων Δημοκρίτειου Παν/μίου
Η αρχιτεκτονική είναι στενά δεμένη με την πραγματικότητα. Η δουλειά του αρχιτέκτονα καταλήγει
στη δημιουργία χώρων για τη ζωή και τις δραστηριότητες των ανθρώπων. Όμως, στο περιθώριο της
αρχιτεκτονικής, συναντάμε προθέσεις αρχιτεκτόνων να εκφράσουν, μέσα από σχέδια, κυρίως, αλλά
και μακέτες, ιδέες για την αρχιτεκτονική που υπερβαίνουν την πραγματικότητα. Πρόκειται για καθαρά
φανταστικές προτάσεις, ορισμένες από τις οποίες, ωστόσο, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν άμεσα. Άλλες
φαίνεται, ότι ενώ δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν στην εποχή τους, μεταγενέστερες εποχές έχουν να
επιδείξουν έργα, που εμπνέονται ή εφαρμόζουν τις αρχικά ουτοπικές ιδέες. Τέλος, κάποιες, παραμένουν
μακριά από οποιοδήποτε ενδεχόμενο υλοποίησής τους στην πραγματικότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
το άλλοτε ανέφικτο δεν μπορεί να γίνει εφικτό στο απώτερο μέλλον.
Οι φανταστικοί κόσμοι της αρχιτεκτονικής δεν έχουν τόπο, ή χρόνο, ούτε κανένα ωφελιμιστικό σκοπό.
Είναι εικόνες χώρων, σχεδόν ονειρικές, συχνά δυσερμήνευτες, αλλά τόσο γοητευτικές, αξιοπερίεργες
και ευφάνταστες, που ενέπνευσαν και την απεικόνιση του χώρου σε κόμικς ή κινηματογραφικές ταινίες
επιστημονικής φαντασίας. Αποδίδουν το όραμα ή την ιδεολογία του δημιουργού τους, αποκαλύπτουν τους
πειραματισμούς και τους προβληματισμούς του, τροφοδοτούν ή επηρεάζονται από το εφαρμοσμένο έργο
του. Άλλοτε πλάθουν μια υπερβατική διάσταση της αρχιτεκτονικής (με πιθανότητες να συλλάβει στοιχεία
της μελλοντικής πραγματικότητας), αμφισβητώντας την υπάρχουσα αρχιτεκτονική, ασκώντας κριτική σε
αντιλήψεις για τον χώρο, την κοινωνία, τους όρους της ζωής.
Συχνά, ορισμένες από αυτές τις εικόνες, τα σχέδια και τις μακέτες, έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο πάνω μας
συγκριτικά με πολλά από τα οικοδομήματα που χτίζονται.
Δομή του προγράμματος
• Αρχιτεκτονική και πραγματικότητα
• Η δουλειά του αρχιτέκτονα και τα στάδια του αρχιτεκτονικού έργου
• Περιπτώσεις που η δουλειά του αρχιτέκτονα μένει «στα χαρτιά»
• Ιδέες για την αρχιτεκτονική που υπερβαίνουν την πραγματικότητα
• Από τον Piranesi στους Boulleé και Ledoux
• Το όραμα του νέου κόσμου: Οι Γερμανοί εξπρεσιονιστές, η Ρωσική Πρωτοπορία, οι Ιταλοί
φουτουριστές
• Η αποθέωση της μηχανής και της ταχύτητας
• Μια πόλη για τον 20ό αιώνα: Η Citté Industrielle του Tony Garnier, η Città Nuova του Sant Elia, η
Metropolis του Mario Chiattone, η Ville Clarté του Le Corbusier
• Η δεκαετία του ’60, χρυσή εποχή των πολεοδομικών ουτοπιών: Η ομάδα Archigram, η «Κινητή και
χωρική πόλη» του Yona Friedman, η «Intrapolis» του Walter Yonas, η «Πλωτή πόλη» του Kiyonari
Kikutake, η «Αγροτική πόλη» του Kisho Kurokawa, η «Ηλεκτρονική πολεοδομία» του Τάκη Ζενέττου
• Προς τον 21ο αιώνα: Η δυνατότητα κάθε αρχιτεκτονικής ουτοπίας να λάβει «τόπο».
• Φανταστικοί κόσμοι από Έλληνες αρχιτέκτονες
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ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Ο ρόλος της στην έκφραση της ζωής.

(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Παναγιώτα Μουτεβελή-Μηνακάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ,
Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
Στερεοχημεία είναι η ενότητα της Χημείας που εξετάζει τη δομή
των μορίων στο χώρο, από την οποία εξαρτάται η μεταξύ τους
αναγνώριση και αλληλεπίδραση, βασικές προϋποθέσεις για την
έκφραση της ανθρώπινης ζωής.
Η παρούσα διδακτική πρόταση θα έχει διεπιστημονική θεματολογία
και θα στοχεύει-με τον απλούστερο δυνατό τρόπο- να μεταφέρει
στους μαθητές την πεμπτουσία της Χημείας ως εκείνης της
βασικής επιστήμης που ερμηνεύει πολύ σημαντικές διεργασίες της
καθημερινής ζωής. Πχ:
Πώς η δομή των βασικών συστατικών των βιομορίων (αμινοξέα,
σάκχαρα, νουκλεοτίδια, λιπαρά οξέα) καθορίζουν το συνολικό τους
σχήμα στον χώρο; Σε ποιες δομικές αλλαγές μορίων βασίζεται η όρασή
μας; Πού οφείλεται η διαφορετική αντίληψη της οσμής και της γεύσης
διαφόρων ενώσεων; Γιατί είναι δυνατή η πέψη μόνο του αμύλου από
τον άνθρωπο και όχι της κυτταρίνης; Πώς η χημική (αλλά κυρίως η
οπτική) καθαρότητα των φαρμάκων καθορίζει τη δράση τους. Σε
αυτά και άλλα ερωτήματα η Στερεοχημεία δίνει την απάντηση, χωρίς
να απαιτούνται παρά ελάχιστες διευκρινίσεις.
Τότε γίνεται αντιληπτό ότι η Χημεία δεν εξετάζει μόνο αντιδράσεις
λειτουργικών ομάδων και χημικές εξισώσεις. Τότε η Χημεία γίνεται το
ποίημα της ίδιας της Δημιουργίας. Ένα ποίημα που αξίζει κανείς να
μελετά για να ερμηνεύει καλύτερα την καθημερινότητά του ή ένα
ποίημα που μπορεί να τον εμπνεύσει για να εντρυφήσει στην επιστήμη της Χημείας και την έρευνά της.

η αφηγηματικη πυλη προς τα μαθηματικα

Εισηγητής: Τεύκρος Μιχαηλίδης, Δρ. Μαθηματικών Παν/μίου Pierre Marie Curie, Εκπαιδευτικός Μέσης
Εκπαίδευσης

Α. Τα μαθηματικά στις όχθες των μεγάλων ποταμών
(Α΄ τάξη) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄

Στόχος του Προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τους δυο μεγάλους προελληνικούς
πολιτισμούς, τον Αιγυπτιακό και τον Βαβυλωνιακό. Ειδικότερα οι μαθητές θα γνωρίσουν τον
τρόπο παράστασης των αριθμών των αρχαίων Αιγυπτίων και των Βαβυλωνίων, θα συγκρίνουν
τα συστήματα αρίθμησης αυτών των πολιτισμών με το σημερινό δεκαδικό θεσιακό σύστημα
αρίθμησης αλλά και με το δυαδικό ψηφιακό σύστημα που χρησιμοποιεί η σύγχρονη τεχνολογία.
Επιπλέον, μέσα από πλούσιο εικονογραφικό υλικό οι μαθητές θα γνωρίσουν την καθημερινή
ζωή (τροφή – ενδυμασία
- μετακίνηση – παιχνίδι – κοινωνικές σχέσεις) των λαών αυτών.
Κατά τη δραστηριότητα θα διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο Αχμές, ο γιος του φεγγαριού,*
θα εμπλουτίζονται με εικόνες και θα προτείνονται στους μαθητές δραστηριότητες σχετικές με τις
μαθηματικές πληροφορίες που περιέχονται στα αποσπάσματα αυτά.
*Συνιστάται – χωρίς να είναι απαραίτητο – οι μαθητές (ή κάποιοι από αυτούς) να έχουν διαβάσει το βιβλίο του
Τεύκρου Μιχαηλίδη, Αχμές, ο γιος του φεγγαριού, (εκδόσεις Πόλις).

Β. Η συμμετρία στη φύση και στην τέχνη

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Στόχος του Προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τη σημασία της συμμετρίας στη φύση και την
επίδρασή της στο έργο του ονομαστού χαράκτη M. C. Escher.
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Αρχικά οι μαθητές θα γνωρίσουν μέσα από εικόνες, τη θαυμαστή συμμετρία που εμφανίζεται συχνά στη
φύση (κερήθρες, χιονονιφάδες, πέταγμα αποδημητικών πουλιών) και την ουσιαστική σημασία της – πέρα
από το αισθητικό αποτέλεσμα.
Στη συνέχεια θα προβληθούν έργα του χαράκτη Escher και θα προταθούν στους μαθητές δραστηριότητες
όπως η αναγνώριση των συμμετριών, ο εντοπισμός λαθών στην προοπτική και ο τρόπος με τον οποίο ο
καλλιτέχνης τα εκμεταλλεύεται, για να επιτύχει το αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και το «φιλοσοφικό» μήνυμα
που επιδιώκει.
Κατά τη δραστηριότητα θα διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο Ο μέτοικος και η συμμετρία*,
θα εμπλουτίζονται με εικόνες και θα προτείνονται στους μαθητές δραστηριότητες σχετικές με τις
μαθηματικές πληροφορίες που περιέχονται στα αποσπάσματα αυτά.
*Συνιστάται – χωρίς να είναι απαραίτητο – οι μαθητές (ή κάποιοι από αυτούς) να έχουν διαβάσει το βιβλίο του
Τεύκρου Μιχαηλίδη, Ο μέτοικος και η συμμετρία, (εκδόσεις Πόλις).

Μαθηματικά και Λογοτεχνία
Προσεγγίζοντας τα μαθηματικά μέσα από τις σελίδες λογοτεχνικών κειμένων
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Χρίστος Μηλιώνης, Μαθηματικός

Η προσέγγιση και κατανόηση των μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές συχνά προσκρούει σε
προκαταλήψεις και στερεότυπα, τόσο για τη φύση των μαθηματικών, όσο και για τη διδασκαλία τους.
Σε αρκετές περιπτώσεις, η απολυτότητα εδραιωμένων αντιλήψεων δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια και
δυσκολίες.
Τις τελευταίες δεκαετίες τα μαθηματικά έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους σε μεγάλο αριθμό
λογοτεχνικών κειμένων, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις με τρόπο ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και
ευρηματικό. Έχει διαμορφωθεί μια ομάδα λογοτεχνικών έργων που χαρακτηρίζεται ως «μαθηματική
λογοτεχνία». Η κατάλληλη εκπαιδευτική αξιοποίηση των κειμένων αυτών προσφέρει τη δυνατότητα για μια
εναλλακτική, πρωτότυπη και συγχρόνως ελκυστική και ευχάριστη προσέγγιση των μαθηματικών, με στόχο
την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών και τη διαμόρφωση θετικής στάσης για τα μαθηματικά.
Μέσα από την παρουσίαση, ανάλυση και δημιουργική επεξεργασία επιλεγμένων κειμένων, οι μαθητές
θα κληθούν να συζητήσουν, να προβληματιστούν και να υλοποιήσουν ποικίλες δραστηριότητες που
θα διευκολύνουν την προσέγγιση και βαθύτερη κατανόηση, τόσο του λογοτεχνικού έργου, όσο και του
μαθηματικού περιεχομένου του. Ένα εγχείρημα – πρόκληση.

Διαδίκτυο και εκπαιδευτικό περιεχόμενο
Περιορισμοί και ορθή χρήση.
Πνευματικά δικαιώματα και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Αλέξανδρος Ταγκούλης, Ερευνητής και επιστήμονας της Ηλεκτρονικής Μάθησης
Διανύουμε την εποχή της Ανοικτής Εκπαίδευσης όπου ολοένα και περισσότερο αυξάνονται ραγδαία
τα MOOC (Massive Open Online Courses), οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, και γενικότερα η χρήση
περιεχομένου με ανοικτές άδειες. Από την άνθηση αυτή του ανοικτού περιεχομένου προκύπτουν
εκπληκτικές ευκαιρίες μάθησης και άντλησης γνώσης για τους μαθητές.
Πέραν αυτού, οι μαθητές, ως μικροί δημιουργοί λόγω της μαζικής χρήσης του διαδικτύου και των
κοινωνικών δικτύων, μοιράζονται πια τα δημιουργήματά τους με τους συμμαθητές τους, την οικογένειά
τους, τους φίλους τους στον ψηφιακό κόσμο.
Η δημιουργία είτε πρόκειται για μια εργασία για το σχολείο, είτε για ένα βίντεο το οποίο αποτυπώνει τις
καλοκαιρινές διακοπές το οποίο έχει επενδυθεί με μουσική, είτε για ένα άρθρο σε ένα blog το οποίο έχει
εμπλουτιστεί με εικόνες προϋποθέτει την χρήση έργων τρίτων.
Τι μπορούμε όμως πραγματικά να χρησιμοποιούμε και τι όχι; Ποια είναι η νόμιμη χρήση έργων τρίτων;
Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις;
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Αυτά και άλλα θέματα π.χ. πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το ανοικτό εκπαιδευτικό και μη περιεχόμενο
και το διαδίκτυο γενικότερα για να αντλήσουμε γνώση αλλά και να δημιουργήσουμε χωρίς περιορισμούς,
έρχεται να διδάξει το παρόν πρόγραμμα.
Τα περιεχόμενα του προγράμματος είναι τα εξής:

•

Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση

•

Πνευματικά Δικαιώματα

•

Ανοικτές Άδειες Creative Commons

•

Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

•

Αναζήτηση περιεχομένου ανοικτής γνώσης

•

Αναζήτηση περιεχομένου με ανοικτές άδειες

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές θα εξερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν
να βρουν και να χρησιμοποιήσουν ανοικτό περιεχόμενο, ενώ στο τέλος του σεμιναρίου θα δημιουργήσουν
ένα σύντομο κόμικ, το οποίο θα αποτυπώνει τις δεξιότητες και την εμπειρία που απέκτησαν από τις παραπάνω
δραστηριότητες. Θα μοιραστούν στον ψηφιακό κόσμο ώστε να συμβάλουν στην επαναχρησιμοποίηση και
τη διάδοση του ανοικτού περιεχομένου.
Μαθησιακοί Στόχοι
Στο επίπεδο των Γνώσεων
• Να γνωρίσουν τους περιορισμούς που προκύπτουν από τα Πνευματικά Δικαιώματα

•

Να γνωρίσουν τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και τις ανοικτές άδειες

Στο επίπεδο των δεξιοτήτων
• Να εξοικειωθούν με το ανοικτό περιεχόμενο και τις ανοικτές άδειες

•

Να χρησιμοποιούν πηγές και μεθόδους εύρεσης ανοικτού περιεχομένου

Στο επίπεδο των Στάσεων
• Να υιοθετήσουν θετική στάση ως προς τις ανοικτές άδειες Creative Commons

•

Να ενστερνιστούν την κουλτούρα και την οικολογία του ανοικτού περιεχομένου

•

Να παρουσιάσουν την εμπειρία τους κατά την εμπλοκή τους στις δραστηριότητες του προγράμματος

Ματιές στον σύγχρονο πολιτισμό: Καταναλωτισμός και μέσα
μαζικής επικοινωνίας
(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Γιώργος Πλειός, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμ. Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο καταναλωτισμός δεν είναι η φυσιολογική και αρχέγονη ανάγκη των ανθρώπων να καταναλώνουν,
αλλά μια πεποίθηση, σύμφωνα με την οποία η αγορά και κατανάλωση ορισμένων προϊόντων και
υπηρεσιών (συχνά τα αποκαλούμε και «επώνυμα»), τα οποία επενδύονται με συμβολική αξία από τους
μηχανισμούς προβολής και κυρίως από τα ΜΜΕ. Σύμφωνα με την πεποίθηση αυτή, οι άνθρωποι θεωρούν
ότι με την κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών οικειοποιούνται τις αξίες και εν γένει τα
χαρακτηριστικά που τους έχει προσδώσει η προβολή τους, ιδιαίτερα η διαφήμιση, και ακολούθως η κοινή
γνώμη. Ως αποτέλεσμα πιστεύουν ότι μέσω της κατανάλωσης παρόμοιων αγαθών αλλάζουν και μπορούν
να αλλάξουν τον κοινωνικό τους χαρακτήρα, την κοινωνική τους θέση, την εικόνα τους κ.ά., κατά συνέπεια
και τις ευκαιρίες ζωής, παραιτούμενοι ενδεχομένως από τις απαιτήσεις της κοπιώδους προσπάθειας για
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ουσιαστική βελτίωση του εαυτού τους, ως προϋπόθεση για ατομικά και συλλογικά επιτεύγματα στον
οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό ή τον πολιτιστικό τομέα. Υπ’ αυτήν την έννοια ο καταναλωτισμός είναι τόσο
ένας ορισμένος τρόπος ζωής και σκέψης όσο, συχνά, και μια ιδεολογία, όπως ορίζεται άλλωστε και από
τις πιο πρόσφατες μελέτες στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Είναι όμως εξ ίσου σημαντικό ότι όπως
προαναφέρθηκε, ο καταναλωτισμός είναι αδύνατος χωρίς τα ΜΜΕ. Άλλωστε η εκτεταμένη κατανάλωση,
χαρακτηριστικό του καταναλωτισμού, είναι η πηγή από την οποία εξασφαλίζουν τα έσοδα λειτουργία τους
τα σύγχρονα ΜΜΕ και ιδιαίτερα οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί. Γι’ αυτό και τα ΜΜΕ τόσο μέσω
της διαφήμισης όσο και μέσω της ενημέρωσης και των ψυχαγωγικών τους προγραμμάτων προωθούν ή
διατηρούν θετική στάση προς το καταναλωτικό πρότυπο ζωής.
Από την άλλη πλευρά, ο καταναλωτισμός υπήρξε σημαντική κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης της
οικονομίας κατά το παρελθόν. Σήμερα, στο περιβάλλον της διευρυνόμενης κρίσης πολλά αλλάζουν. Η
οικονομική κρίση πλήττει την κατανάλωση, και σε ορισμένο βαθμό και των καταναλωτισμό, αλλά και τα
ΜΜΕ. Έτσι, τον ρόλο που επιτελούσε παλιά η κατανάλωση των επώνυμων πολιτιστικών αγαθών, τον παίζει
σήμερα το διαδίκτυο. Όλο και περισσότερο, όλο και πιο πολλοί άνθρωποι αντικαθιστούν την επίσκεψη
στο θέατρο, τον κινηματογράφο, τις μουσικές εκδηλώσεις κ.λπ. ακόμα και τα ταξίδια με την είσοδό τους
στα αντίστοιχα περιεχόμενα που τους προσφέρει ο κυβερνοχώρος. Επιπλέον δε στον χώρο αυτό δεν είναι
μόνο καταναλωτές, αλλά συχνά και παραγωγοί. Από τη συνολική αυτή διαδικασία προκύπτει μια σταδιακή
αλλαγή του τρόπου ζωής και σκέψης που ακολουθούν οι άνθρωποι και εγείρονται αρκετά ερωτηματικά
σχετικά με τη διαχείριση της ατομικής και της συλλογικής τους ζωής εντός της οικογένειας, της πόλης, του
κράτους, αλλά και της Ευρώπης ή της παγκόσμιας κοινότητας.

ΠΩΣ ΑΣΚΟΥΜΕ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΡΟΠΟ «δημοσιογραφια των πολιτων»
Η δημοσιογραφία στην digital εποχή
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μαρία Καρχιλάκη, Δημοσιογράφος

Πώς με βασικές γνώσεις και συγκεκριμένους κανόνες αυτού του γνωστικού αντικειμένου παράγουμε
υπεύθυνο user generated content (περιεχόμενο που ανεβάζουμε στα social media);
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Δομή του προγράμματος
• Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες
• Μελέτη θέματος της ειδησεογραφίας
• Ανασύνταξη του θέματος, όπως το αντιλαμβάνονται οι μαθητές με σκοπό να το προωθήσουν στους
λογαριασμούς που διαθέτουν είτε στο facebook είτε στο twitter
• Παρουσίαση του θέματος από την κάθε ομάδα και αιτιολόγηση του τρόπου παρουσίασης που
επέλεξε
• Συζήτηση πάνω στην επιλογή της κάθε ομάδας αναζητώντας πόσα από τα 5 βασικά δημοσιογραφικά
“πρέπει” (ΠΟΥ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΤΕ, ΠΩΣ, ΓΙΑΤΙ) πληροί η επιλογή της, ΑΛΛΑ και ποια επέλεξε να είναι η
βασική πηγή της πληροφορίας της
Με τη χρήση Power Point συνοψίζουμε
• Τις πέντε βασικές αρχές του ρεπορτάζ
• Τη σημασία της «πηγής βάσης» και πώς καταφέρνουμε να την εντοπίσουμε μέσα από τον
καθημερινό «συρφετό» της πληροφορίας
• Μαθαίνουμε ότι το ΓΕΓΟΝΟΣ προηγείται και το ΣΧΟΛΙΟ έπεται
Στο τέλος οι μαθητές ξαναγράφουν, βάσει των όσων έμαθαν, το ειδησάριο που είχαν αρχικώς επιλέξει,
ασκώντας, όμως πλέον, υπεύθυνη «Δημοσιογραφία των Πολιτών»

Δημιουργώντας ένα ντοκιμαντέρ

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 120΄
Εισηγητής: Γιώργος Αυγερόπουλος, Δημοσιογράφος
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι μαθητές του Λυκείου, θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μια καλή
γεύση για το πώς παράγεται σήμερα ένα σύγχρονο ντοκιμαντέρ, από την σύλληψη της ιδέας μέχρι τη
διανομή του.
Δομή του προγράμματος

•

Η ιστορία του ντοκιμαντέρ και η εξέλιξή του

•

Τα είδη του ντοκιμαντέρ σήμερα και οι διαφορές τους

•

Η σημασία του και ο ρόλος του στην κοινωνία και στην ενημέρωση

•

Πώς δημιουργείται ένα ντοκιμαντέρ

•

Το στάδιο της προ-παραγωγής (Pre-production)

•

Το στάδιο της παραγωγής (Production)

•

Το στάδιο της μετα-παραγωγής (Post-production)

•

Η διανομή

•

Η τεχνολογία ως σύμμαχος του δημιουργού

Οι παραπάνω ενότητες δεν θα παρουσιαστούν ως στεγνή θεωρία, αλλά θα περιέχουν έντονα βιωματικά
στοιχεία από την εμπειρία του εισηγητή, κάνοντας έτσι το συγκεκριμένο δίωρο εύληπτο και ευχάριστο
στους μαθητές.

δημοσιογραφοσ εκτοσ συνορων

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Σωτήρης Δανέζης, Δημοσιογράφος
Πολλές φορές η πρώτη γραμμή της μάχιμης δημοσιογραφίας βρίσκεται εκτός συνόρων.
Το πρόγραμμα, με τη βοήθεια του αντίστοιχου οπτικοακουστικού υλικού, καλύπτει τους βασικούς άξονες
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της δουλειάς ενός δημοσιογράφου (απεσταλμένου ή μόνιμου ανταποκριτή) στο εξωτερικό. Το περιεχόμενό
του προγράμματος εστιάζει στη Διεθνή Έρευνα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ ή ενός ειδησεογραφικού
ντοκιμαντέρ, καθώς και στις Διεθνείς Ανταποκρίσεις για την κάλυψη των γεγονότων από εστίες πολέμου,
κοινωνικών αναταραχών και ανθρωπιστικών κρίσεων.

•

Προβολή υλικού

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Οι έννοιες αλληλεγγύη, ανθρωπισμός και σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώμτα
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγητές: Αθανασία Ρετινιώτη, Κοινωνική Λειτουργός
Αναστάσιος Υφαντής, Κοινωνικός Λειτουργός
Χριστίνα Ψαρρά, Κοινωνικός Επιστήμονας

Οι Γιατροί του Κόσμου υλοποιούν πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
με σκοπό την προώθηση της ανοχής στη διαφορετικότητα.
Με άξονα την έννοια της διαφορετικότητας και της ξενοφοβίας και μέσω διαδραστικών συζητήσεων,
μιλάμε με τους μαθητές για:

• Την έννοια της μετανάστευσης
• Αιτίες της μετανάστευσης
• Πώς ορίζεται η έννοια του «ξένου»;
• Πώς αντιμετωπίζουμε το «ξένο»;
• Υπάρχει φόβος για το «ξένο» και τι μας τον 		
προξενεί;

• Ανάλυση της δικής μας συμπεριφοράς
• Αναγνώριση στερεοτύπων και προκαταλήψεων
• Συμφιλίωση , ενότητα, κοινωνική αλληλεγγύη
• Προβολή υλικού

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΟΗΣΗ (ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ευαγγελία Κογιαννάκη, Νομικός, Επιμελήτρια Ανηλίκων

Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθηματοποίηση και ενημέρωση των μαθητών σε θέματα σχετικά
με την ψυχοσύνθεση, την ταυτότητα, τη νομική ικανότητα των ανηλίκων, καθώς και στις συνέπειες της
απώλειας ή εξασθένισης βασικών στηρικτικών συστημάτων, όπως είναι η οικογένεια.
Με αφετηρία την προβολή αποσπασμάτων από την κινηματογραφική ταινία «Το παιδί με το ποδήλατο»
αναδεικνύονται οι συνέπειες της κακοποίησης (με τη μορφή της παραμέλησης) στην ψυχοσυναισθηματική
ανάπτυξη των ανηλίκων, όπως και η ύπαρξη αιτιώδους σχέσης αυτής με την εκδήλωση παραβατικής
συμπεριφοράς.
Σειρά τεκμηριωμένων επιστημονικών ερευνών τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο, έχουν καταδείξει
ότι η κακοποίηση, ενεργητική και παθητική (παραμέληση) έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη νοητική και
ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και μεταγενέστερα στην κοινωνική του συμπεριφορά.
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Σύμφωνα με τα πορίσματα των ερευνών αυτών τα όρια θύτη και θύματος διαγράφουν μία κυκλική πορεία,
καθώς ο ανήλικος δράστης παραβατικών συμπεριφορών έχει προϋπάρξει θύμα κακοποίησης.
Επιπρόσθετα δίνεται έμφαση στους τρόπους αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας,στην
κατεύθυνση της αποφυγής του στιγματισμού και της ιδρυματικής μεταχείρισης, με μέτρα παιδαγωγικού
και αναμορφωτικού περιεχομένου, όπως κατ’ εξοχήν είναι η διαμεσολάβηση με έκφραση συγνώμης προς
το θύμα.
Άλλωστε σχετικές έρευνες σε δείγμα ενηλίκων έδειξαν ότι ελαφρές παραβατικές συμπεριφορές που
δεν στιγματίστηκαν ως εγκληματικές και δεν επέσυραν την επίσημη κοινωνική αντίδραση ήταν εντελώς
παροδικές και δεν επηρέασαν τη μετέπειτα ζωή των ανηλίκων. Αντίθετα, έρευνα σε δείγμα ενηλίκων
εγκλείστων, έδειξε ότι στην πλειονότητα τους υπήρξαν μακρόχρονα έγκλειστοι ανήλικοι παραβάτες.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις της επιστημονικής κοινότητας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η όποια παρέμβαση
για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων, θα πρέπει να είναι «έγκαιρη» (πρόληψη),
«ελάχιστη» (αποφυγή στιγματισμού) και «έγκυρη» (κατάλληλη, ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό).
Η ταινία «Το παιδί με το ποδήλατο», των αδερφών Dardenne, αποσπάσματα της οποίας θα προβληθούν
στο πλαίσιο του προγράμματος, είναι βέλγικης παραγωγής και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στους
κινηματογράφους το 2011.
Η θεματολογία της περιστρέφεται γύρω από τα οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα της εποχής μας, τα
οποία πλέον ασκούν καταλυτική επίδραση στον πυρήνα της οικογένειας επηρεάζοντας δραματικά τη
λειτουργία της .
Ο δωδεκάχρονος Σιρίλ, πρωταγωνιστής της ταινίας, φέροντας πρώιμα ψυχικά τραύματα λόγω της
παραμέλησής του από τον πατέρα του, αποκρούει τον προσχεδιασμένο κοινωνικό εξοστρακισμό και,
γενναία, παράτολμα και θαυμαστά, δίνει μάχες σε σκληρές συνθήκες διεκδικώντας μια καινούργια ζωή.
Λαμβάνοντας ως αφορμή τη θεματολογία της ταινίας και ειδικότερα την εκδήλωση παραβατικής
συμπεριφοράς εκ μέρους του Σιρίλ, θα επιχειρηθεί σύντομη παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει
την παραβατικότητα των ανηλίκων στη χώρα μαs.

•
•
•
•

Ηλικιακά όρια ποινικής ευθύνης
Αρμοδιότητα ειδικού δικαστηρίου (Δικαστηρίου Ανηλίκων)
Ο ρόλος της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων στην ποινική δίκη ανηλίκων
Μεταχείριση ανηλίκων παραβατών

Μαθαίνω να αναγνωρίζω και να διαχειρίζομαι τον θυμό μου
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 30 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD, Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,
Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο θυμός είναι ένα από τα πολλά συναισθήματα που βιώνουμε καθημερινά. Ανάλογα με την έντασή
του, εκτείνεται συνήθως από ήπιο εκνευρισμό μέχρι έντονη οργή. Ο θυμός θεωρείται μια φυσιολογική
αντίδραση του οργανισμού, κυρίως σε καταστάσεις που νιώθουμε ότι απειλούμαστε ή αδικούμαστε. Ειδικά
όταν θυμώνουμε, συχνά και έντονα, γινόμαστε επιθετικοί, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα στις
σχέσεις μας με τους άλλους, αλλά και να βρισκόμαστε σε συνεχή ένταση, η οποία επιβαρύνει και το σώμα
μας. Επειδή ο θυμός δημιουργεί πολλά προβλήματα στον εαυτό μας και στις σχέσεις μας με τους άλλους,
είναι σημαντικό να μάθουμε πρώτα να τον αναγνωρίζουμε, και στη συνέχεια να τον αντιμετωπίζουμε
αποτελεσματικά.
Στόχοι του προγράμματος είναι, οι μαθητές

•

•
•

Να ενημερωθούν για τον θυμό: πώς δημιουργείται και πώς διατηρείται, τι συμβαίνει στο σώμα μας
και στις σκέψεις μας όταν θυμώνουμε, και πότε φτάνουμε να γινόμαστε επιθετικοί απέναντι στους
άλλους και στον εαυτό μας
Να μάθουν να αναγνωρίζουν στον εαυτό τους τα πρώτα σημάδια του θυμού, αλλά και τις καταστάσεις
που συνήθως τους θυμώνουν
Να διακρίνουν τις τέσσερις κατηγορίες αντιδράσεων του θυμού, σε επίπεδο σκέψεων,
συναισθημάτων, σωματικών αντιδράσεων και συμπεριφοράς
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•

•
•
•
•
•

Να συζητήσουν τρόπους για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του θυμού, να μάθουν δηλαδή
να ελέγχουν τόσο την ένταση του θυμού που θα βιώσουν σε κάθε κατάσταση όσο και τις έντονες
αντιδράσεις,
Να φτιάξουν ένα προσωπικό σχέδιο διαχείρισης του θυμού
Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, θα υπάρξει
Προβολή υλικού power-point
Διανομή φύλλων ασκήσεων
Παιχνίδι ρόλου

Η σχεση μου με το άλλο φυλο

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 30 μαθητών, διάρκεια 120΄
Εισηγήτριες: Κατερίνα Λασκαρίδου, Ψυχολόγος, Ειδική παιδαγωγός
Σοφία Καπνογιάννη, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια
Αικατερίνη Σοφιανοπούλου, MSc in Stress Management, Ψυχολόγος
Οι καλές διαφυλικές σχέσεις αλλά και η σεξουαλικότητα η οποία είναι ραγδαία αναπτυσσόμενη στην
εφηβεία, βασίζεται τόσο στην ανάπτυξη επικοινωνιακών αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων , όσο και στην
διαμόρφωση υγειών ιδεών και στάσεων για τον εαυτό μας αλλά και για τους άλλους. Στο πρόγραμμα οι
μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις ιδέες και απόψεις τους γύρω από το θέμα αλλά και να
εξασκηθούν στις σημαντικές αυτές δεξιότητες.

Αρχαία Ελληνική Μουσική

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Δρ. Χρήστος Τερζής, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής Τμ.
Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών
Στα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα παρουσιάζονται ανάγλυφα, με όχημα τον ήχο και το μέλος, ποικίλες
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όψεις του αρχαιοελληνικού πολιτισμού μέσα από το διεισδυτικό βλέμμα του σύγχρονου ερευνητή.
Ο πλούτος της μουσικής εικονογραφίας και οι εξειδικευμένες πραγματείες αρχαίων συγγραφέων
αποκαλύπτουν τη σημασία του ρόλου της μουσικής (ως τέχνης) στην αισθητική αγωγή του νέου
αλλά και (ως επιστήμης) στην πνευματική του ολοκλήρωση. Οι μαθητές, μέσα από την προβολή
πρωτότυπου και σπάνιου οπτικοακουστικού υλικού εξοικειώνονται με τις αρχαιολογικές μαρτυρίες,
τα κείμενα και την μεθοδολογία της έρευνας, και ως νέοι (εξ-)ερευνητές φωτίζουν τις διάσπαρτες
ψηφίδες του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και της παράδοσής του.

Α. Τραγωδία: η «όπερα» της κλασικής αρχαιότητας; (Επιλογή ή του Α ή του Β)
Ο μύθος του τραγικού έργου εντασσόταν σε μια καλλιτεχνική μορφή με σταθερά χαρακτηριστικά:
την έμμετρη απαγγελία του λόγου μέ ή χωρίς μουσική υπόκρουση και τα τραγούδια των υποκριτών
και του χορού με τη συνοδεία αυλού (μονωδίες, χορικά). Αφενός μεν, η προσωδία του αρχαίου λόγου
(διάρκειες συλλαβών και μουσικοί τόνοι) καθόριζε τόσο τον επιτονισμό (λογώδες μέλος), όσο και
το μέτρο του. Με τον τρόπο αυτό οι ρυθμικές φόρμες γίνονταν οχήματα έκφρασης των νοημάτων
και συναισθημάτων του λόγου. Αφετέρου δε, ο αδόμενος λόγος (τραγούδια) αποτελούσε μέγιστο
ήδυσμα –κατά τον Αριστοτέλη– για το τραγικό ποιητικό είδος. Έχουμε την τύχη να διαθέτουμε
αποσπάσματα από αρχαίες τραγικές παρτιτούρες, όπως ένα μέρος από το πρώτο στάσιμο του
Oρέστη του Ευριπίδη, έναν θρήνο της Τέκμησσας για τον Αίαντα κ.ά. Οι δύο αυτοί τρόποι εκφοράς
του λόγου, ο απαγγελλόμενος και ο αδόμενος, αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος, ώστε
να προβληθεί ισότιμα η παραστατική μορφολογία του έργου πλάι στη λογοτεχνική του δομή. Θα
εξεταστούν επίσης επιλεγμένες τραγικές παρτιτούρες, με σκοπό να φανεί ο τρόπος μελοποίησης του
αρχαίου προσωδιακού λόγου. Σκοπός η επανατοποθέτηση του ερωτήματος: ήταν η τραγική ποίηση
κορυφαία ως λογοτεχνικόν είδος μόνον; Διαθέτουμε, ενδεχομένως, επαρκή στοιχεία για να την
χαρακτηρίσουμε ως το κορυφαίο μουσικό είδος της κλασικής αρχαιότητας;

•

Προβολή εικόνων - βίντεο

Β. Ο ποιητής της Αλωπεκής: αφορμή για την ανάδειξη της αξίας της
διεπιστημονικής συνεργασίας στη σύγχρονη έρευνα (Επιλογή ή του Α ή του Β)
Ένας σκελετός, ένα πριόνι και μια ξύστρα, αστράγαλοι, κέρινες πινακίδες γραφής δεμένες σε τετράδιο
κι ένας πάπυρος, γραφίδα και μελανοδοχείο, τρία μουσικά όργανα (αυλός, λύρα, τρίγωνον) συνθέτουν
τα ευρήματα σωστικής ανασκαφής στην Οδό Όλγας 53 στη Δάφνη Αττικής το 1981. Τριάντα χρόνια
αργότερα, συγκροτείται διεθνής διεπιστημονική ομάδα ερευνητών από τους χώρους της αρχαιολογίας,
της κλασικής φιλολογίας, της αρχαιομουσικολογίας, της αρχαιομετρίας, και της ανθρωπολογίας. Τα
αποτελέσματα της μελέτης εντυπωσιακά: το υλικό φωτογραφίζεται φασματοσκοπικά, ο πάπυρος
αναγνωρίζεται ως το αρχαιότερο έως σήμερα χειρόγραφο που φέρει ελληνική γραφή. Το αλφάβητο
που χρησιμοποιείται στον πάπυρο και το πολύπτυχο είναι το ιωνικό και ο τύπος της γραφής
μικροσκοπικός. Το τρίγωνον ταυτοποιείται, αναγνωρίζεται ως το μοναδικό σωζόμενο είδος αρχαίας
άρπας και αποκαθίσταται. Ο αυλός αντιστοιχείται προς τον πρώιμο τύπο του οργάνου. Με βάση
τις παραπάνω διαπιστώσεις, η διεπιστημονική ομάδα είναι σε θέση να συναγάγει υποθέσεις για το
χρόνο της ταφής, το γένος, την ηλικία και την ιδιότητα του νεκρού. Σκοπός του προγράμματος είναι
να φανεί στους νέους, που ολοκληρώνουν τις Λυκειακές σπουδές και κατευθύνονται είτε προς την
αγορά εργασίας είτε προς τη συνέχιση των σπουδών τους, ότι η συνεργασία, μέσω της σύγκρισης και
συνεκτίμησης των επιμέρους, διασφαλίζει κατά το δυνατόν την ποιότητα του παραγόμενου έργου.

•

Προβολή εικόνων – βίντεο
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Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΖΑζ…
Από την Αφρική στην Αμερική και σε κάθε γωνιά του πλανήτη
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Φένια Παπαδόδημα, Ηθοποιός, Μουσικός, Σκηνοθέτης

Το εργαστήριο δεν απευθύνεται μόνο σε μουσικούς ή σε μαθητές με κλίση στη μουσική. Ο καθένας μπορεί
να συμμετάσχει αδιακρίτως!
Μέσα από αυτό το εργαστήριο θα γνωρίσουμε τις ρίζες και την ιστορία αυτού του μουσικού είδους που
ονομάζεται τζαζ.
Ένα είδος που βρίσκει τις ρίζες του στο μπλουζ και τη μουσική γκόσπελ (εκκλησιαστική μουσική των
μαύρων), ενώ εμπεριέχει τις δυτικές μελωδίες και πολιτισμικές επιρροές, που έφεραν στην Αμερική οι
πρώτοι Ευρωπαίοι άποικοι.
Ένα είδος που όλο και περισσότερο ακούγεται στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα χρόνια. Θα έλεγε κανείς ότι
το συναντάμε παντού, σαν συστατικό πρόσμιξης με διαφορετικά μουσικά είδη , ακόμα και με την ελληνική
έντεχνη μουσική, χωρίς όμως να ξέρουμε και πολλά για την ιστορία και τα βασικά συστατικά της τζαζ. Η
ιστορία της άλλωστε είναι συγκλονιστική και απίστευτα περιπετειώδης, όπως και η ζωή της Billie Holiday,
της θρυλικής αυτής ερμηνεύτριας. Ξεκινάει από τα τραγούδια των μαύρων σκλάβων στις φυτείες των
αποικιοκρατών και τους εκκλησιαστικούς τους ύμνους , περνάει από το μπλουζ που κι αυτό το συναντάμε
πια σε όλο τον κόσμο, μέχρι και στο Διδυμότειχο…μπλουζ.. και φτάνει μέχρι την αμερικάνικη και ευρωπαϊκή
τζαζ , ένα είδος που εξελίσσεται κάθε λεπτό προσφέροντας στον ακροατή νέα μουσικά τοπία.
Μέσα από ένα πολύ απλό μουσικό εργαστήρι που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές είτε αυτοί
σπουδάζουν μουσική είτε όχι, θα εξερευνήσουμε μία από τις πιο απλές μουσικές φόρμες που προϋπήρξαν
της τζαζ, τη φόρμα του μπλουζ.
Δεν έχει καμία σημασία αν κανείς γνωρίζει έστω και το ελάχιστο από τζαζ ή αν σκοπεύει ν’ ασχοληθεί με
το είδος. Η εμπειρία αυτού του εργαστηρίου προτείνεται σαν εφαλτήριο για τη διεύρυνση των οριζόντων
30

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
αντίληψης και αυτοσχεδιαστικής ικανότητας του κάθε μαθητή, ανεξαρτήτως της προσωπικής του κλίσης
στη μουσική ή των αισθητικών του προτιμήσεων.

•
•
•
•

Ιστορική αναδρομή
Από τη μουσική της Νέας Ορλεάνης μέχρι τις πιο σύγχρονες μορφές της τζαζ
Billie Holiday, η σπουδαιότερη τζαζ ερμηνεύτρια
Προβολή υλικού
Ομαδικό μουσικό εργαστήρι πάνω στη φόρμα του μπλουζ

ΣΜΥΡΝΗ - ΜΙΚΡΑΣΙΑ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ιδέα και τρόπος ζωής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ελένη Δικαίου, Συγγραφέας

Με σημείο αναφοράς τη Σμύρνη, πρωτεύουσα της Ιωνίας και με δεδομένο ότι ο Ιωνικός πολιτισμός
συνόδεψε τους Έλληνες οι οποίοι ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές εστίες τους κατά τη διάρκεια της
Μικρασιατικής Καταστροφής, το πρόγραμμα έχει σκοπό να ενώσει το «χθες» με το «σήμερα» και το
«αύριο» μέσα από μια δίοδο επικοινωνίας, η οποία παραμένει ανοιχτή, εφόσον ο Ιωνικός Πολιτισμός ως
αγαθό διαχρονικό, δεν έχει περιορισμό τόπου ή χρόνου.
Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της Καταστροφής και των διωγμών τους οποίους υπέστησαν οι Έλληνες
της Ανατολής , ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον τρόπο με τον οποίο πέτυχαν όχι μόνο να επιβιώσουν,
αλλά και να μεγαλουργήσουν σε πολλούς τομείς, εντάσσοντας το ρήμα «μεγαλουργήσουν» σε προτάσεις
οι οποίες χαρακτηρίζουν τους επώνυμους, αλλά και τους ανώνυμους Μικρασιάτες .
Σκοπός του προγράμματος είναι όχι μόνο η μεταβίβαση της ιστορικής γνώσης , αλλά κυρίως η προβολή
θετικών προτύπων και η καλλιέργεια ενός κλίματος δύναμης και αποφασιστικότητας στην αντιμετώπιση
δύσκολων καταστάσεων. Κυρίαρχο στοιχείο του προγράμματος ο Άνθρωπος . Είναι γνωστό άλλωστε πως
στην Ιωνία από αρχαιοτάτων χρόνων μεγαλύτερη αρετή στον άνθρωπο εθεωρείτο η ανθρωπιά του!

•

Προβολή υλικού
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Αγροτικές κοινωνίες και φυσικό περιβάλλον
Το τοπίο του ανθρώπου
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Λουΐζα Καραπιδάκη, Αρχαιολόγος, Ιστορικός Τέχνης

Σκοπός του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευόμενους και να τους διδάξει με
εύληπτο τρόπο, μέσα από την ιστορία του τοπίου, τη σημασία της ανθρώπινης επέμβασης στο τοπίο.
Άνθρωπος και τοπίο: συνύπαρξη, αρμονία, χρήση, καταστροφή...
Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
Γίνεται παρουσίαση με προβολή εικόνων, ώστε να δίδονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την
αποτελεσματικότερη εκπαίδευση στο θέμα και να εξοικειώνονται οι εκπαιδευόμενοι με τις εικόνες και τις
βασικές έννοιες της θεματικής. Το εποπτικό υλικό θα προέρχεται από κείμενα, φωτογραφίες, είτε και από
αντίστοιχα θεματικά έργα τέχνης και θα είναι τεκμηριωμένο. Η παρουσίαση θα ακολουθεί το σενάριο του
προγράμματος, με ενότητες και υποενότητες ανά κεφάλαιο, ώστε να υπάρχει σαφήνεια.
Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
Οι μαθητές δημιουργούν ένα δικό τους τοπίο με τη μέθοδο του «frottage»
Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
Δίδεται η δυνατότητα για ένα διαδραστικό-διδακτικό παιχνίδι, που έχει ειδικά σχεδιαστεί .
Ο στόχος του προγράμματος είναι να συμμετάσχουν ενεργά οι μαθητές στη διαδικασία του προγράμματος,
ώστε να παρακινηθούν, να συνεργαστούν, να παρατηρήσουν, να ερευνήσουν, να δημιουργήσουν και
φυσικά να εκπαιδευτούν.

•

Προβολή υλικού

Ορυκτός πλούτος της Ελλάδας και αειφορική ανάπτυξη
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Δημήτρης Κούνδουρος, Εκπαιδευτικός, Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος.

Τα περισσότερα από τα αντικείμενα που συναντάμε στην καθημερινότητα μας, (αλλά και άλλα θέματα
όπως η θέρμανση, η μετακίνηση, η διατροφή μας, γενικά όσα σχετίζονται με την ποιότητα της ζωής μας),
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συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον ορυκτό πλούτο. Αρκεί να λάβουμε υπόψη ότι στη διάρκεια της ζωής
μας χρησιμοποιούμε ώς και 400 τόνους ορυκτών.
Είναι άραγε δυνατή η επιβίωση του ανθρώπου σήμερα χωρίς τη χρήση των προϊόντων που προέρχονται
από τα μεταλλεύματα, χωρίς τα καύσιμα, χωρίς τα λατομικά ορυκτά; Ακόμη και η συζήτηση για παρόμοιες
καταστάσεις παραπέμπει στη σφαίρα της ουτοπίας.
Ποιος είναι λοιπόν ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει η ανθρωπότητα ώστε να συνδυάσει τη χρήση των
ορυκτών πόρων με την προστασία του περιβάλλοντος; Ή αλλιώς, ποιος είναι ο δρόμος για την αειφορική
ανάπτυξη σε σχέση με τον ορυκτό πλούτο;
Αυτό είναι το θέμα που διερευνά το συγκεκριμένο παιδαγωγικό πρόγραμμα.
Παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες, αναπτύσσονται ζητήματα της επικαιρότητας και διερευνώνται
ερωτήματα οικονομικής, ηθικής και πολιτισμικής φύσης. Συζητούνται επίσης ζητήματα ανάπτυξης της
σύγχρονης Ελλάδας με όχημα τον ορυκτό πλούτο, όπως το πετρέλαιο, κοιτάσματα με πολύ σημαντικά
αποθέματα μεταλλικών και βιομηχανικών ορυκτών, λιγνίτη, γεωθερμικά ρευστά κ.λπ. Σε αυτά
συμπεριλαμβάνονται ευγενή μέταλλα, ορυκτά υψηλής τεχνολογίας και ορυκτές «σπάνιες γαίες».
Δομή του προγράμματος

•

Ερωτήσεις – συζήτηση για ανάπτυξη ενδιαφέροντος

•

Μεταλλεία και ανθρώπινος πολιτισμός. Εποχές του λίθου, του χαλκού, του σιδήρου. Μεγάλα
μεταλλεία της αρχαιότητας: Λαύριο, Χαλκιδική, Παγγαίο, Θάσος, Κύπρος. Πλεονεκτήματα και
επιπτώσεις της μεταλλείας

•

Δημιουργία των ορυκτών και των πετρωμάτων. Λιθοσφαιρικές πλάκες. Ορογένεση. Γεωλογική
δομή περιοχής

•

Έρευνα για τον εντοπισμό των εκμεταλλεύσιμων ορυκτών (γεωλογική χαρτογράφηση, γεωτρήσεις,
γεωφυσικές μέθοδοι, κ.λπ.). Χάρτες γεωλογικοί, κοιτασματολογικοί, τεκτονικοί κ.λπ. Γεωλογικές
τομές

•

Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας. Μεταλλικά και μη μεταλλικά ορυκτά. Ενεργειακές πρώτες ύλες.
Σπάνιες γαίες. Άλλα. Επαγγέλματα που σχετίζονται με την εξόρυξη και επεξεργασία ορυκτών

•

Μεταλλεία και περιβάλλον. Επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εξόρυξη και επεξεργασία των
μεταλλευμάτων (ρύπανση, όξινη βροχή, φαινόμενο του θερμοκηπίου, στοιβάδα του όζοντος κ.λπ.)
Αποκατάσταση περιβάλλοντος

•

Μεταλλεία και βιώσιμη ανάπτυξη. Η ανάγκη να περιορίσουμε τις καταναλωτικές μας ανάγκες.
Ανακύκλωση (recycle-reuse-reduce). Ανάλυση κύκλου ζωής ενός προϊόντος (ένα κουτάκι
αναψυκτικού από αλουμίνιο)

•

Ηθικές αξίες και ευτυχία. Συζήτηση: ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας καλής ποιότητας
ζωής; Ποιοι δείκτες μετρούν την ποιότητα ζωής; Τι σημαίνει για τους μαθητές ο όρος «προσωπική
ευθύνη»; Τι σημαίνει η λέξη ευτυχία για ένα παιδί στη Νιγηρία, στο Βερολίνο, στην Τζακάρτα;

•
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Καιρός κατά βούληση
Από τους καπνούς και τις αναθυμιάσεις των πρώτων βροχοποιών ως τη σπορά των
νεφών με χημικές ουσίες και τη χρήση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Δημήτρης Ζιακόπουλος, Μαθηματικός, Μετεωρολόγος, Συγγραφέας

Οι πρώτες προσπάθειες ελέγχου του καιρού από τον άνθρωπο άρχισαν τον 19ο αιώνα με μεθόδους
χωρίς επιστημονική βάση και κορυφώθηκαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα
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μετά την ανακάλυψη ότι η σπορά των νεφών με χημικές ουσίες όπως ο ιωδιούχος άργυρος μπορεί να
επηρεάσει τις διαδικασίες παραγωγής βροχής ή χιονιού και να αποτρέψει τη δημιουργία χαλαζοκόκκων
μεγάλου μεγέθους. Τις δεκαετίες που ακολούθησαν εφαρμόστηκαν, και εξακολουθούν να εφαρμόζονται,
προγράμματα τροποποίησης του καιρού στις περισσότερες περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης
και της χώρας μας.
Τα τελευταία χρόνια γίνονται πειράματα τροποποίησης του καιρού με τη σπορά των νεφών με νέες χημικές
ουσίες όπως είναι οι ζελατίνες ή με τη χρησιμοποίηση άλλων μέσων στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
Στο βασικό ερώτημα αν πρέπει ο άνθρωπος να παρεμβαίνει στα καιρικά φαινόμενα, κανείς δεν θα είχε
αντίρρηση για την τεχνητή πρόκληση βροχής εκεί που υπάρχει ξηρασία ή για την αποδυνάμωση των
θυελλών εκεί που αυτές έχουν τη δύναμη να σκοτώνουν. Ωστόσο, ελάχιστοι άνθρωποι θα συμφωνούσαν
στην τροποποίηση του καιρού με τη χρησιμοποίηση χημικών ουσιών ή μέσων που θα μπορούσαν να
αποβούν καταστροφικά για το περιβάλλον.

•
•
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Συζήτηση

η θαλασσα των ελληνων

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγήτριες: Τζελίνα Χαρλαύτη, Καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας, Ιονίου Πανεπιστήμιου, Κέρκυρα
Κατερίνα Γαλάνη, Δρ. Πανεπιστημίου Οξφόρδης
To αντικείμενο του προγράμματος θα είναι η σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα και ιδιαίτερα στον
επιχειρηματικό χώρο της ναυτιλίας. Τα τελευταία 40 χρόνια οι Έλληνες κατέχουν τον μεγαλύτερο στόλο
στον κόσμο, μεγαλύτερο από εκείνο των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, της Κίνας ή της Ιαπωνίας.
Γιατί;
Το πρόγραμμα θα αναζητήσει την άνοδο της ελληνικής ναυτιλίας από τον 18ο αιώνα, όταν την
προεπαναστατική περίοδο οι ήρωες του ’21 ήταν θαλασσοδαρμένοι καπετάνιοι στις θαλάσσιες ρότες της
Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και του Ατλαντικού. Στην περίοδο του ελληνικού κράτους του 19ου
αιώνα, οι καραβοκύρηδες που κατείχαν 2.500 μεγάλα ιστιοφόρα διαφέντευαν τις μεταφορές όλης της
Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας προς στα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης. Στον 20ό και 21ο αιώνα η
ναυτιλία των Ελλήνων είναι η
μεγαλύτερη ναυτιλία του κόσμου και πλέει σε όλες τις θάλασσες και τους ωκεανούς του κόσμου. Γιατί;
Το πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα, και εντοπίζει τους λόγους ανάπτυξης,
επέκτασης και επικράτησης της ελληνικής ναυτιλίας. Σκοπός του προγράμματος είναι να εξεταστεί η
ιδιαιτερότητα της ελληνικής ναυτιλίας, αλλά και η στενή σύνδεση και οικονομική εξάρτηση των Ελλήνων
με τη θάλασσα και τις θαλάσσιες επιχειρήσεις.

•
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οι ελληνεσ της διασπορασ και η ελληνικη ναυτιλια

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγήτριες: Τζελίνα Χαρλαύτη, Καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας, Ιονίου Πανεπιστήμιου, Κέρκυρα
Κατερίνα Γαλάνη, Δρ. Πανεπιστημίου Οξφόρδης
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα καταδειχθεί η σύνδεση της ελληνικής ναυτιλίας με τις ελληνικές
κοινότητες της διασποράς από τον 18ο μέχρι και τον 20ό αιώνα. Το εμπόριο και η ναυτιλία ξεπέρασαν τα
στενά όρια του ελλαδικού χώρου αξιοποιώντας τα επιχειρηματικά δίκτυα της ελληνικής διασποράς, που
εξαπλώνονταν στα μεγάλα λιμάνια της Δυτικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας, φθάνοντας μέχρι
τον Νέο Κόσμο και την Ινδία. Οι Έλληνες της Διασποράς, όπως οι αδερλοί Βαλλιάνοι, Ράλλη, Ροδοκανάκη,
Πετροκόκκινοι φθάνοντας μέχρι τον Ωνάση στον 20ό αιώνα, αναδείχθηκαν σε πρωταγωνιστές στους
τόπους όπου εγκαταστάθηκαν, αναπτύσσοντας μεγάλη οικονομική δραστηριότητα.
Στο πρόγραμμα θα δούμε πώς οι Έλληνες που ήταν εγκατεστημένοι στο εξωτερικό, βρίσκονταν σε
στενή επικοινωνία με τους ναυτότοπους του Ιονίου και του Αιγαίου, κρατώντας πάντα τη σύνδεση με την
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ιδιαίτερη τους πατρίδα, λειτουργώντας μεταξύ άλλων ως εμπορικοί αντιπρόσωποι στα μεγάλα λιμάνια
του κόσμου, ναυλωτές πλοίων, επενδυτές στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις του τόπου τους. Η οικονομική
συνεργασία επισφραγιζόταν με επιγαμίες και άλλες κοινωνικές πρακτικές, που σφυρηλατούσαν ένα δίκτυο
εμπιστοσύνης και κοινών συμφερόντων, μέσα από το οποίο διακινούνταν εμπορικές πληροφορίες και
κεφάλαια απαραίτητα για την ναυτιλιακή δραστηριότητα. Τα δίκτυα αυτά συνένωναν τους Έλληνες της
Διασποράς με τους Έλληνες του ελλαδικού χώρου.

•
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οι ελληνικοι ναυτοτοποι
Τα νησιά με τη μεγάλη ναυτική παράδοση στο Αιγαίο και το Ιόνιο

(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγήτριες: Τζελίνα Χαρλαύτη, Καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας, Ιονίου Πανεπιστήμιου, Κέρκυρα
Κατερίνα Γαλάνη, Δρ. Πανεπιστημίου Οξφόρδης
Όλα τα ελληνικά νησιά που είναι γεμάτα τουρίστες σήμερα, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Σκιάθος, η
Σκόπελος, οι Σπέτσες, η Ύδρα, η Χίος, τα Ψαρά, η Ιθάκη ή η Κεφαλονιά έχουν χτιστεί από τον μόχθο της
θάλασσας. Παρά το μικρό τους μέγεθος και τους περιορισμένους φυσικούς πόρους, ήδη από τον 18ο αιώνα
αποτελούσαν ναυτοτόπους (ναυτικούς τόπους), που επικοινωνούσαν με τα μεγάλα λιμάνια της Μεσογείου
και του Ατλαντικού, φέρνοντας γνώσεις και κεφάλαια στον ελληνικό χώρο.
Στο πρόγραμμα θα δούμε πώς γύρω από τη θάλασσα περιστράφηκε όλη η οικονομική τους δραστηριότητα,
από τη ναυπήγηση του πλοίου μέχρι την επάνδρωσή του, τη ναύλωση και την προώθηση των φορτίων. Το
κάθε ένα από τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου έχει τη δική του ναυτική παράδοση και ιδιαιτερότητα, την
οποία και θα εξετάσουμε, αλλά όλα μαζί συναποτελούν τις «συνοικίες μιας διάσπαρτης ελληνικής θαλάσσιας
πολιτείας». Τα νησιά βρίσκονταν σε επικοινωνία μεταξύ τους και συνεργάζονταν στενά, ανταλλάσσοντας
επιχειρηματικές πρακτικές, κεφάλαια, προϊόντα και ανθρώπινο δυναμικό.
Στο πρόγραμμα θα μελετήσουμε τους σπουδαιότερους ναυτοτόπους, δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη
πρώτα της ναυτιλίας του Ιονίου πελάγους στις αρχές του 18ου αιώνα και στη συνέχεια του Αιγαίου, που
τη διαδέχτηκε στα προεπαναστατικά χρόνια. Θα ακολουθήσουμε τα πλοία και τα φορτία τους στους
θαλάσσιους προορισμούς τους αλλά ταυτόχρονα θα γνωρίσουμε και τις ναυτικές πολιτείες, απ’ όπου
ξεκινούσαν, και τους καραβοκύρηδες.

•
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ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Αφιερωμα στην 25η μαρτιου 1821
Θέματα από την Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 17 – 21 Μαρτίου 2014
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μαρία Ευθυμίου, Αν. Καθηγήτρια Νεώτερης Ιστορία Πανεπιστημίου Αθηνών

•
•
•
•

Οργάνωση του στρατού και του στόλου
Σύνθεση των σωμάτων πολέμου
Πολιτικά ζητήματα της Επανάστασης
Φιλελληνισμός

Αφιερωμα στην 25η μαρτιου 1821
25η μαρτιου 2014
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 17 – 21 Μαρτίου 2014
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 60 - 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Αιμιλία Καραλή, δ.φ., Συγγραφέας

«Η μόνη ουτοπία είναι το τρίτο φτερό» (Θ. Αγγελόπουλος, Η σκόνη του χρόνου)
Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο, τον μεγάλο καλλιτέχνη της
ουτοπίας, δηλαδή της πίστης στην απελευθέρωση των θετικών δυνατοτήτων του ανθρώπου. Εξάλλου, η
εθνική επανάσταση της 25ης Μαρτίου, είναι αποτέλεσμα της πίστης στη μεγάλη ουτοπία που οδήγησε σε
μια νέα πραγματικότητα: την απαλλαγή της Ελλάδας από τα γιγάντια τεράστια ξένα βήματα.
Στόχος της εκδήλωσης είναι να συνδεθεί το ιστορικό παρόν με το ιστορικό παρελθόν γιατί οι ομοιότητές
τους είναι σχεδόν τρομακτικές. Μετά το μεγάλο έπος ήρθε θαρρείς η μεγάλη εκδίκηση: δάνεια, χρεωκοπία,
επιτήρηση από τους ξένους, περιφρόνηση προς τους αγωνιστές και τους πρωταγωνιστές της επανάστασης,
ταπείνωση και εξαθλίωση των αγωνιστών για την απελευθέρωση του έθνους μας.
Στην αφήγηση αξιοποιούνται αυθεντικά κείμενα των αγωνιστών του 1821, κυρίως του Μακρυγιάννη, και
συνδέονται με αντίστοιχα γεγονότα της σύγχρονης εποχής. Δομικά της στοιχεία αποτελούν ο λόγος του Δ.
Σολωμού, Α. Κάλβου, του Πέρσυ Σέλλεϋ, του Ο. Ελύτη, του Γ. Ρίτσου, της Κατερίνας Γώγου, του Θόδωρου
Αγγελόπουλου. Ενσωματώνεται επίσης οπτικοακουστικό υλικό που συσχετίζει την Επανάσταση του 1821
με τις άλλες μεγάλες εθνικές επαναστάσεις της εποχής, το χρονολόγιο της επανάστασης και των μετέπειτα
γεγονότων. Σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση αποτελεί επίσης το εικαστικό υλικό με πίνακες του Ελ
Γκρέκο, του Λ. Ντα Βίντσι, του Π. Ζωγράφου, του Ντελακρουά, του Ν. Εγγονόπουλου, κ.ά. Ιδιαίτερο ρόλο
έχει επίσης η μουσική του Σούμπερτ, του Θεοδωράκη, του Μορρικόνε, της Καραΐνδρου, κ. ά.
Ξανασκύβοντας στην ιστορία μπορούμε να δούμε πώς τα αδύνατα μπορούν να γίνουν δυνατά αλλά και τα
δυνατά πώς μπορούν να καταντήσουν αδύναμα. Μελετώντας την ιστορία όμως γνωρίζουμε πως η πίστη
στη δύναμη της ελευθερίας είναι η μοναδική λύση, αν θέλουμε να διατηρηθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

•
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Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Καλή Κυπαρίσση
Τηλ. επικοινωνίας: 210 4297540 -1 – 2, Fax: 210 4296024
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@laskaridou.gr
Ιστοσελίδα: www.laskaridou.gr
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
διδάσκοντας ιστορία στο σχολείο: νέοι δρόμοι αντίστασης
στον ιστορικό αναλφαβητισμό
Α. Τα συγκρουσιακά θέματα στη διδασκαλία της σχολικής Ιστορίας: Από τη θεωρία στη διδακτική
πράξη
Β. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821- Ένα Ευρωπαϊκό γεγονός.
Γ. Προσεγγίζοντας τη σχέση ιστορίας, τραύματος και μνήμης: η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος
στο σύγχρονο σχολείο.

η σχέση ιστορίας και λογοτεχνίας με αφορμή τα 90 χρόνια
από την καταστροφή της σμυρνης
Α. Η ιστορία «συναντά» τη λογοτεχνία»
Β. Η λογοτεχνία «συνομιλεί» με την ιστορία με πλαίσιο αναφοράς τη Σμύρνη και τη Μικρασιατική
καταστροφή

το κειμενο ωσ δομη και πραξη
Τα τελευταία χρόνια η διδασκαλία τόσο στο Γυμνάσιο, όσο και στο Λύκειο είναι κυρίως κειμενοκεντρική.
Δίνεται δηλ. έμφαση στο κείμενο ως μορφή και περιεχόμενο και προβάλλονται οι σύγχρονες
θεωρητικές απόψεις της Κειμενογλωσσολογίας. Η στροφή αυτή όμως η οποία ήταν απαραίτητη για
την προσέγγιση του κειμένου δημιούργησε πολλά θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα. Οι αιτίες
πολλές μεταξύ άλλων κακοχωνεμένη παρουσίαση των θεωριών στα βιβλία, έλλειψη αντίστοιχου
θεωρητικού οπλισμού από μια μεγάλη μερίδα φιλολόγων, έλλειψη χρόνου για εξάσκηση των
μαθητών με αποτέλεσμα τη μηχανιστική μάθηση και την απουσία κριτικής επίγνωσης κατά τη χρήση
του προφορικού και του γραπτού λόγου.
Στόχος: Η παρουσίαση των κεντρικών κειμενικών θεωριών, διευκρίνιση προβληματικών όρωνθεμάτων, διδακτικές προτάσεις, εξάσκηση σε ομάδες.
Γενικά με το σεμινάριο αυτό θέλουμε να συμβάλουμε στο διδακτικό έργο των φιλολόγων και στον
προβληματισμό τους σχετικά με τη δομή, τη λειτουργικότητα του κειμένου, τη σύνδεση γλωσσικών
μέσων και κειμενικών ειδών με στόχο βέβαια την ανάπτυξη της κριτικής - αφαιρετικής ικανότητας
και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών, καθώς και τη συνεπαγόμενη κοινωνική τους
ενδυνάμωση.
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λεσχη αναγνωσης
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες
Οκτώβριος 2013 - Μάιος 2014
Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» συνεχίζει για πέμπτη χρονιά τη Λέσχη Ανάγνωσης
Λογοτεχνικών Βιβλίων για τους ενήλικες φίλους του.
Υπεύθυνος της Λέσχης θα είναι ο συγγραφέας και κριτικός Μάνος Κοντολέων.
Οι συναντήσεις των μελών της θα πραγματοποιούνται δύο φορές τον μήνα και συγκεκριμένα
κάθε πρώτη και τρίτη Τετάρτη, από 18.00 έως 20.00, Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας,
στον Πειραιά.
Τα μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης θα διαβάζουν επιλεγμένα βιβλία, θα συζητούν γι’ αυτά,
θα τα συγκρίνουν με άλλα παρόμοιου θέματος, θα ανιχνεύουν τεχνικές αφήγησης και θα
αναλύουν χαρακτήρες του έργου και γεγονότα στα οποία αυτό θα αναφέρεται.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα προσκαλούνται άνθρωποι του χώρου του βιβλίου
(συγγραφείς, μεταφραστές, εκδότες) και τα μέλη της Λέσχης θα έχουν τη δυνατότητα να
συζητούν μαζί τους.
Το τμήμα δεν θα λειτουργήσει με λιγότερο από 20 άτομα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία του «Ιδρύματος
Αικατερίνης Λασκαρίδη».
Αιτήσεις δεκτές έως Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013.
Ώρες λειτουργίας Γραμματείας: 9.00 – 17.00
Διεύθυνση: Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας, 185 35 Πειραιάς
Τηλ. 210 4297540 -1 – 2
Fax 210 4296024
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@laskaridou.gr
Ιστοσελίδα: www.laskaridou.gr
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες
Οκτώβριος 2013 - Μάιος 2014
Στο Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν ήδη αρχίσει
μοναχικές περιπλανήσεις στον χώρο της ποίησης ή της αφηγηματικής πεζογραφίας, όσοι
ονειρεύονται να γνωρίσουν τη γοητεία της γραφής (ποίησης ή πεζογραφίας) αλλά διστάζουν
μπροστά στο φάσμα της αποτυχίας ή στο ενδεχόμενο της προσωπικής «έκθεσης»,
αλλά και όσοι επιθυμούν απλώς να εμπλουτίσουν τις αναγνωστικές τους δυνατότητες,
μετατρέποντας τη μοναχική ανάγνωση ενός ποιήματος ή αφηγήματος (διηγήματος,
νουβέλας ή μυθιστορήματος) σε μια γοητευτική περιπετειώδη περιδιάβαση σε τόπους και
τοπία της ανθρώπινης σκέψης και ευαισθησίας.
Κατά τη διάρκεια των τρίωρων συναντήσεων θα τίθενται προς συζήτηση και πραγμάτευση
ζητήματα σχετικά με τη φύση του ποιητικού και αφηγηματικού υλικού, τη διαφορετική,
κατά περίπτωση, σχέση μορφής και περιεχομένου, τον διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης
του βιωματικού υλικού στον χώρο της ποίησης και σ’ αυτόν της αφήγησης. Ειδικότερα,
προκειμένου για την αφηγηματική πεζογραφία, θα τεθούν και θα εξεταστούν ζητήματα
σχετικά με την ανάπτυξη της πλοκής και την επεξεργασία του θέματος, την οπτική γωνία,
τον ρυθμό της αφήγησης, τη διαχείριση του αφηγηματικού χρόνου, τη μικρή και τη μεγάλη
φόρμα, τη σχέση πραγματικότητας και φαντασίας κ.λπ.
Σημαντικό μέρος της όλης διαδικασίας θα αποτελέσουν οι ασκήσεις γραφής επάνω
σε θέματα που εύλογα θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, αλλά και ο
σχολιασμός και η ανάλυση κειμένων από την παγκόσμια και την νεοελληνική γραμματεία.
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Κώστας Παπαγεωργίου, Ποιητής, Κριτικός Λογοτεχνίας
Το τμήμα δεν θα λειτουργήσει με περισσότερα από 20 άτομα.
Οι συναντήσεις θα είναι τρίωρες και θα πραγματοποιούνται δύο φορές το μήνα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία του «Ιδρύματος
Αικατερίνης Λασκαρίδη».
Αιτήσεις δεκτές έως Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013.
Ώρες λειτουργίας Γραμματείας: 9.00 – 17.00
Διεύθυνση: Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας, 185 35 Πειραιάς
Τηλ. 210 4297540 -1 – 2
Fax 210 4296024
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@laskaridou.gr / Ιστοσελίδα: www.laskaridou.gr
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