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Ο επίσημος ορισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δια βίου μάθηση
αναφέρεται σε: «Κάθε μαθησιακή δραστηριότητα η οποία αναλαμβάνεται
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και των
εφοδίων, στο πλαίσιο μιας προσωπικής, κοινωνικής οπτικής και/ή μιας οπτικής
που σχετίζεται με την απασχόληση» (European Commission, Com 2001,
678)
Η «Διά Βίου Μάθηση» περιλαμβάνει τη «Διά Βίου Εκπαίδευση» και τη «Διά
Βίου Κατάρτιση».
Η « Διά Βίου Εκπαίδευση» αφορά τη διαδικασία απόκτησης γνώσης, γενικής
και επιστημονικής, τόσο και στο πλαίσιο διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης
προσωπικότητας, όσο και στο πλαίσιο εισόδου στην απασχόληση, ενώ η «Διά
Βίου Κατάρτιση» αφορά στη διαδικασία της εξειδικευμένης μόρφωσης, με
σκοπό την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων, στο πλαίσιο συγκεκριμένης
επαγγελματικής δραστηριότητας.
Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη», θα παρουσιάσει αποκλειστικά για τους
μαθητές των δυο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, Εκπαιδευτικά Προγράμματα
των οποίων οι ενημερωτικές εισηγήσεις θα διευρύνουν το γνωστικό τους
ορίζοντα αλλά και θα βαθύνουν τις γνώσεις τους στους επιμέρους τομείς.
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Η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ, ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΕΛ. 8

Περιορισμένος αριθμός επισκέψεων
ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 150 μαθητές, διάρκεια 120΄
Ομιλία του Ακαδημαϊκού Βασιλείου Μαρκεζίνη
ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ,
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Βάσω Αρτινοπούλου, Αντιπρύτανης, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας
Παντείου Πανεπιστημίου
ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Κώστας Βαρώτσος, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Σχολής Α.Π.Θ., Γλύπτης
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ

ΣΕΛ.9

(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Γιώργος Γραμματικάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Δρ. Δήμητρα Ιορδάνογλου, Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣ

ΣΕΛ.10

(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Δρ. Δήμητρα Ιορδάνογλου, Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Βίκυ Ι. Καραγεώργου, Δ.Ν Δικηγόρος, Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου
ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΤΑΧΕΩΣ
ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Βασίλης Κέφης, Επ. Καθηγητής Τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου
Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Το βακτήριον της γεωμετρίας
Όργανα της φαντασίας
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Θανάσης Κουτρουβέλης, Αρχιτέκτων
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ΣΕΛ.11

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φτιάχνοντας κείμενα
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτριες: Ελένη Παναρέτου, Αν. Καθηγήτρια Θεωρητικής Γλωσσολογίας Κειμενογλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Σταματία Κουτσουλέλου - Μίχου, Αν. Καθηγήτρια Θεωρητικής
Γλωσσολογίας-Κειμενογλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΕΛ.12

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Εργαστήριο λογοτεχνικής ανάγνωσης
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Τζίνα Καλογήρου, Αν. Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΕΛ.13

ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μαρία Ρώτα, Λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΕΛ.14

Μ.Μ.Ε ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ρίτσα Μασούρα, Δημοσιογράφος
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΑΠΕΙΛΗ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ;
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 - 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Γιώργος Βαβίτσας, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής

ΣΕΛ.15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ… ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
(Β΄ Γυμνασίου & Β΄ Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
Ευριπίδη «Ελένη», Αριστοφάνη «Όρνιθες»,
Σοφοκλέους «Αντιγόνη», «Οιδίπους Τύραννος»
(Γ΄ Γυμνασίου, Α΄, Β΄, Γ΄, Λυκείου) Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 150΄
Εισηγητής: Πάνος Κυπαρίσσης, Καθηγητής Υποκριτικής, Σκηνοθέτης, Εκπαιδευτικός
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Γιούλη Πεζοπούλου, Φιλόλογος, Ηθοποιός, Δρ. Θεατρολογίας
ΟΙ ΑΡΧΑΙΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
Ανάλυση κειμένων και δραματοποίηση με έμφαση στις Τρωαδίτισσες (Ευριπίδη)
και την Ιφιγένεια εν Αυλίδι (Αισχύλου)
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Κάτια Γέρου, Ηθοποιός, Καθηγήτρια της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου
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ΣΕΛ.16

ΣΜΥΡΝΗ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ελένη Δικαίου, Συγγραφέας

ΣΕΛ.16

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
Το Ζάππειο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινουπόλεως του Γ. Μουτεβελλή
Ομάδα: 60 – 90 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ειρήνη Σαρίογλου, Ιστορικός

ΣΕΛ.17

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μιμή Πετροπούλου, Χαράκτρια, Ζωγράφος
ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ;
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Κώστας Κωστούρος, Ζωγράφος, Εκπαιδευτικός

ΣΕΛ.18

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ ΣΤΟΝ MICHAEL JACKSON
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Κώστας Χριστοδούλου, Μουσικός
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ανθή Γουρουντή, Μουσικός
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Ένας κόσμος μαγικός αλλά και απατηλός - Τηλεοπτικό περισκόπιο
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μαρία Αδαμοπούλου, Δημοσιογράφος, Παιδαγωγός

ΣΕΛ.19

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ!
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Μυτιληναίου, Δημοσιογράφος, Ραδιοφωνική παραγωγός
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
(όλες οι τάξεις του Γυμνασίου) Ομάδα: 30 μαθητές, διάρκεια 120΄
Εισηγητές: Φίλιππος Μανδηλαράς, Συγγραφέας, Χαρά Γιαννακοπούλου, Συγγραφέας

ΣΕΛ.20

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ
Το παράδειγμα των Τσιγγάνων
(όλες οι τάξεις του Γυμνασίου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Φίλιππος Μανδηλαράς, Συγγραφέας
ΕΦΗΒΟΣ 2012 –ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ
(Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου & Α΄ Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητές: Χαρά Γιαννακοπούλου, Συγγραφέας, Ελένη Κατσαμά, Συγγραφέας, Φίλιππος Μανδηλαράς,
Συγγραφέας
Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Δημήτρης Ζιακόπουλος, Μαθηματικός, Μετεωρολόγος, Συγγραφέας
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ΣΕΛ.21

ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΓΗ
Η Γη σαν σύνολο συστημάτων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Δημήτρης Κούνδουρος, Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος, Εκπαιδευτικός

ΣΕΛ.21

ΤΟ ΒΑΘΥ ΜΠΛΕ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Δημήτρης Κούνδουρος, Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος, Εκπαιδευτικός

ΣΕΛ.22

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
(όλες οι τάξεις του Γυμνασίου) Ομάδα: 50 μαθητές, διάρκεια 120΄
Εισηγητής: Αλέξανδρος Κανδαλέπας, Περιβαλλοντολόγος
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Θανάσης Βαλτινός, Ελένη Γιαννακάκη, Λένα Διβάνη, Μάρω Δούκα, Ιωάννα Καρυστιάνη,
Μάνος Κοντολέων, Χρήστος Οικονόμου, Νίκος Παπανδρέου, Ελένη Σαραντίτη, Έρση Σωτηροπούλου,
Πέτρος Τατσόπουλος, Έλενα Χουζούρη

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
΄Οταν το παρόν συναντά το παρελθόν
Ομάδα: 60 - 90 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Αιμιλία Καραλή, Φιλόλογος, Συγγραφέας, Δρ. Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μαρία Ευθυμίου, Αν. Καθηγήτρια Νεώτερης Ιστορία Πανεπιστημίου Αθηνών
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Ο ΑΝΕΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΦΥΣΑ ΣΤΑ ΠΑΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ’21
Ομάδα: 60 - 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μιμή Πετροπούλου, Χαράκτρια, Ζωγράφος

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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ΣΕΛ.23

Αναλυτική περιγραφή των Προγραμμάτων

Όλα τα Προγράμματα παρέχονται δωρεάν
Αιτήσεις δεκτές έως Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011
Έναρξη Προγραμμάτων Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011
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Η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ, ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Περιορισμένος αριθμός επισκέψεων

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 150 μαθητές, διάρκεια 120΄
Ομιλία του Ακαδημαϊκού Βασιλείου Μαρκεζίνη
Μια ομιλία που θα συνοδεύεται από διαφάνειες και αποσπάσματα σε video από σημαντικές όπερες που θα
δώσουν στους μαθητές μια πρώτη ευκαιρία να γνωρίσουν μεγάλα έργα του ανθρώπινου πνεύματος.
Ως δεύτερο σκοπό η ομιλία θα έχει να δείξει στους μαθητές πώς να βλέπουν και να ακούνε κλασικά
δημιουργήματα ανακαλύπτοντας πτυχές που το απαίδευτο μάτι και αυτί δεν βλέπει ή ακούει.
Το τελικό συμπέρασμα θα δείξει ότι μέσα από την τέχνη μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε την ανθρώπινη
φαντασία και να δείξουμε την αιώνια σημασία αξιών όπως η αγάπη, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η συγχώρεση.

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ,
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Βάσω Αρτινοπούλου, Αντιπρύτανης, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας
Παντείου Πανεπιστημίου
Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με το περιεχόμενο και τη συμβολή των κοινωνικών
επιστημών στη διερεύνηση των κοινωνικών φαινομένων, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των κοινωνικών
πολιτικών. Ιδιαίτερα πρόκειται να αναλυθούν οι ευρύτερες τάσεις και τα πεδία της κοινωνιολογίας, της
εγκληματολογίας και της κοινωνικής πολιτικής, ως γνωστικών αντικειμένων στο πλαίσιο των ελληνικών
πανεπιστημίων, με έμφαση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
Επιπροσθέτως, στόχος είναι η ανάδειξη του σύγχρονου ρόλου των κοινωνικών επιστημόνων καθώς και οι
πιθανές ενασχολήσεις τους σε διάφορους φορείς σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) 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 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
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ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Γιώργος Γραμματικάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
«Τα άστρα και το φως τους συνοδεύουν από πολύ παλιά την ανθρώπινη παρουσία πάνω στην Γη. Υπήρξαν
πηγή μύθων , αποτέλεσαν έμπνευση για καλλιτέχνες και ποιητές. Ακόμη όμως και αν οι ποιητές αδιαφορούν,
η γλώσσα των άστρων - που είναι το φως τους - συνθέτει ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα. Οι σελίδες
του συνεχώς αποκρυπτογραφούνται. Δεν φαίνεται όμως να έχουν τελειωμό, και ολοένα αποκαλύπτονται
καινούργιες»
Γιώργος Γραμματικάκης, Η αυτοβιογραφία του φωτός
«Τα άστρα δεν είναι ίδια για όλους τους ανθρώπους. Γι’ αυτούς που ταξιδεύουν, τα άστρα είναι οδηγοί. Για
άλλους, δεν είναι τίποτα περισσότερο από μικρά φωτάκια. Για κείνους όμως που είναι σοφοί, τα άστρα είναι
προβλήματα».
Antoine de Saint- Exupéry, Ο Μικρός Πρίγκιπας

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Δρ. Δήμητρα Ιορδάνογλου, Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου
Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μία έννοια που έχει προταθεί από τους επιστήμονες προκειμένου να
περιγράψει χαρακτηριστικά που φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην εργασιακή και προσωπική ευημερία
των ατόμων.
Μέσα από το σεμινάριο οι μαθητές:

• Θα συνειδητοποιήσουν την αξία της συναισθηματικής νοημοσύνης στο σύγχρονο περιβάλλον
• Θα μάθουν να συνειδητοποιούν τα συναισθήματά τους και να τα εκφράζουν με θετικό τρόπο
• Θα εκπαιδευτούν σε κοινωνικές δεξιότητες και σε τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους άλλους
ανθρώπους

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πώς ξεχωρίζουν οι καλύτεροι; Συναισθηματικές vs γνωστικές ικανότητες
Πετυχαίνουν πάντα οι πιο έξυπνοι;
Μία ευρύτερη οπτική της νοημοσύνης
Το μοντέλο της συναισθηματικής νοημοσύνης – Οι συναισθηματικές ικανότητες
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
Διαχείριση θυμού. Η συναισθηματική πειρατεία και πώς να την αποφύγετε
Τρόποι διαχείρισης του θυμού για καλύτερη επικοινωνία
Παθητική, επιθετική, διεκδικητική συμπεριφορά
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο ρόλος της ενσυναίσθησης στην επικοινωνία
Παθητική, ενεργητική, ενσυναισθητική ακρόαση
Η τέχνη των ερωτήσεων
Λεκτική – Μη λεκτική επικοινωνία (η γλώσσα του σώματος)
Χειρισμός διαφορετικότητας
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Δρ. Δήμητρα Ιορδάνογλου, Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου
Το σεμινάριο αυτό είναι βιωματικό και προσεγγίζει το θέμα του στρες ως πρόκληση παρά ως απειλή. Η
συνειδητοποίηση των στρεσογόνων παραγόντων στο μαθητικό περιβάλλον και η αντιμετώπισή τους μπορεί
να βοηθήσει τους μαθητές όχι μόνο να γίνουν πιο αποδοτικοί και δημιουργικοί αλλά και να αποκομίσουν
μεγαλύτερη ικανοποίηση και αυτοεκπλήρωση. Συγκεκριμένα οι μαθητές θα διδαχθούν τρόπους και τεχνικές
που θα τους βοηθήσουν:

• Να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που προκαλούν στρες στους ίδιους
• Να μάθουν τρόπους να χειρίζονται το στρες ώστε να λειτουργεί υπέρ τους κι όχι εναντίον τους
• Να ρυθμίζουν τα επίπεδα στρες ώστε να μπαίνουν σε μία «κατάσταση ροής» που μπορεί
•
•

να απογειώσει την αποτελεσματικότητά τους
Να διαχειρίζονται τις αρνητικές τους σκέψεις
Να χαλαρώνουν γρήγορα και αποτελεσματικά πριν από τις εξετάσεις

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ
Τι είναι το στρες - Σε τι διαφέρει από το φόβο, τις φοβίες, το άγχος
Η αντίδραση «μάχης ή φυγής»
Σωματικά, ψυχολογικά, γνωστικά συμπτώματα του υπερβολικού στρες
ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Αυτοαξιολόγηση: Είστε τύπος Α ή Β;
Χαρακτηριστικά του τύπου Α – Αυτοεπιβαλλόμενο στρες
Χαρακτηριστικά του τύπου Β
Αλλάζοντας τη συμπεριφορά τύπου Α σε συμπεριφορά τύπου Β
ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Διαφορές γνωστικού – σωματικού στρες. Τρόποι αλληλεπίδρασης
Στρες και απόδοση – Η καμπύλη του ιδανικού στρες
Το στρες του μυαλού. Πώς θα αναγνωρίσετε και θα αντιμετωπίσετε τις αρνητικές σας σκέψεις
Βιωματική εξάσκηση σε τεχνικές χαλάρωσης
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Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Βίκυ Ι. Καραγεώργου, Δ.Ν Δικηγόρος, Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου
Βασική επιδίωξη της εισήγησης είναι να παρουσιαστούν οι κεντρικοί άξονες, που διέπουν την Ευρώπη ως ενιαίο
ιστορικό, πολιτιστικό και νομικό χώρο από την περίοδο της Αναγέννησης έως και τη σημερινή συγκρότηση
και εξέλιξη του θεσμικά ιδιόμορφου οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δοθεί έμφαση στην
παρουσίαση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και στην ανάδειξη των αρχών του κράτους δικαίου,
της δημοκρατίας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που χαρακτηρίζουν το ευρωπαϊκό
οικοδόμημα. Θα παρουσιαστεί επίσης συνοπτικά και απλά ο τρόπος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις μέρες μας, ενώ τέλος θα αναδειχθεί και η συμβολή της στην αντιμετώπιση των μεγάλων περιβαλλοντικών
προβλημάτων του πλανήτη, όπως είναι η κλιματική αλλαγή.
ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΕ ΕΝΑ ΤΑΧΕΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Βασίλης Κέφης, Επ. Καθηγητής Τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου
Σκοπός των εισηγήσεων είναι η πληρέστερη παροχή συγκεκριμένων γνώσεων και υπεύθυνης πληροφόρησης
που αφορούν σύγχρονες, καινοτόμες τάσεις και προοπτικές της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
και της Οικονομικής Επιστήμης, δύο επιστημονικών πεδίων με θεμελιακό-διεπιστημονικό χαρακτήρα. Οι
μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν γνωστικά αντικείμενα που αφορούν τη Διοίκηση και την
Οργάνωση (λειτουργίες του μάνατζμεντ, περιορισμοί στην άσκησή του, διαχείριση φήμης, διαχείριση
γνώσης, παρακίνηση εργαζομένων, επιχειρηματική ηθική, εταιρική κοινωνική ευθύνη, αντίληψη και αντιληπτική
ικανότητα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, βασικά χαρακτηριστικά της ποιότητας, πιστοποίηση της ποιότητας,
ποιοτικός ηγέτης, μάρκετινγκ, κ.ά.) και την Οικονομία (ζήτηση, προσφορά, επενδύσεις, αποταμίευση,
κατανάλωση, κοινωνική ευημερία, συντελεστές παραγωγής, τομείς παραγωγής, επιχειρηματική δραστηριότητα
και οικονομική πολιτική, κ.ά.).
Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Το βακτήριον της γεωμετρίας - Όργανα της φαντασίας
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Θανάσης Κουτρουβέλης, Αρχιτέκτων
«Μέσα σε αυτά τα 350 χρόνια της διαμόρφωσης του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού, κοσμολογικές
θεωρίες ήρθαν σε σύγκρουση, άκμασαν, ξεπεράστηκαν. Από τον Ηράκλειτο έως τον Πλάτωνα και από τον
Πλάτωνα έως τον Ιησού διακρίνουμε αυτό που φτάνει ώς τις μέρες μας και που μας λέει περίπου το ίδιο, ότι
εντός του κόσμου τούτου και με τα στοιχεία του κόσμου τούτου ανασυντίθεται ο άλλος κόσμος, ο «πέραν».
Είναι αυτός ο κόσμος των γεωμετρικών αρχετύπων. Δεν ήταν οι Έλληνες αυτοί που ανακάλυψαν τη γεωμετρία
και σίγουρα δεν ήταν αυτοί που σκέφτηκαν τον παράδεισο και την έκπτωση του ανθρώπου από αυτόν.
Ήταν όμως αυτοί που θεώρησαν τον άνθρωπο ικανό να τον ξαναβρεί και αρετή την αέναη προσπάθεια της
μορφοποίησης ενός τέλειου ιδανικού, ενός ιδανικού που πάντα διατήρησε στη μνήμη. Το μόρφωμα ήταν
απόλυτα γεωμετρικό και οι δημιουργοί του είχαν τη δύναμη σαν έφηβοι να το αμφισβητήσουν».
Θανάσης Κουτρουβέλης

• Ο γεωμετρικός τρόπος σκέψης και μέτρησης σε αντίθεση με τον αλγεβρικό
• Η συμβολή της γεωμετρίας στην ανάπτυξη κάποιων θετικών επιστημών:
•
•

ναυτιλία, αρχιτεκτονική, γραφιστικές τέχνες
Η γεωμετρία του ανθρωπίνου σώματος
Προβολή υλικού
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φτιάχνοντας κείμενα
(Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, 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 σεμιναρίου 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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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Εργαστήριο λογοτεχνικής ανάγνωσης
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου)
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Τζίνα Καλογήρου,
Αν. Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα απευθύνεται
σε όλες τις τάξεις του Λυκείου
Ένα βιβλίο ή ένα ποίημα είναι σαν μια θάλασσα:
τα νερά που πρέπει να διασχίσεις με το καραβάκι σου
(με τα μάτια ανοιχτά, για να θυμηθείς
και να διηγηθείς όσα είδες) Γιώργος Σεφέρης
Μέσα από την ανάγνωση-συζήτηση-παρουσίαση οι μαθητές :
α) Γνωρίζουν τους ιδιαίτερους τρόπους με τους οποίους η λογοτεχνία επεξεργάζεται
και αναδομεί την πραγματικότητα
β) Καλλιεργούν κριτικές δεξιότητες κατά την ανάγνωση και τη νοηματοδότηση του λογοτεχνικού λόγου
γ) Αναγνωρίζουν τις βασικές δομικές συνιστώσες
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Εμμ. Ροϊδης, Αθηναϊκοί Περίπατοι
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Στρ.Μυριβήλης, Η Ζωή εν Τάφω (απόσπασμα, Η μυστική παπαρούνα)
Στρ.Μυριβήλης, Τοπίο (διήγημα - Το πράσινο βιβλίο)
Κοσμάς Πολίτης, Στου Χατζηφράγκου (απόσπασμα, Η ομορφιά του κόσμου)
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Στρ.Τσίρκας, Το δέντρο (διήγημα - Διηγήματα)
Μαργ.Λυμπεράκη, Τα ψάθινα καπέλα (απόσπασμα)
Νατάσα Κεσμέτη, Το αιώνιο ρολόι (διήγημα)

• Η εξοικείωση των μαθητών με τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές του αφηγηματικού λόγου
(π.χ. η περιγραφή ως στοιχείο ύφους στο διήγημα του Μυριβήλη)

•

Η γνωριμία τους με τα εκάστοτε λογοτεχνικά είδη και τα χαρακτηριστικά τους (διήγημα, αντιπολεμική

λογοτεχνία, εφηβικό μυθιστόρημα)

•

Η ένταξη των κειμένων σ’ ένα ευρύτερο δίκτυο παράλληλων κειμένων και η εξερεύνηση διακειμενικών

σχέσεων

• Ο εμπλουτισμός της αναγνωστικής – ερμηνευτικής προσέγγισης με χρήση σχετικών πολιτιστικών κειμένων
(οπτικοακουστικό υλικό, έργα τέχνης, κ.λπ. )
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ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μαρία Ρώτα, Λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις τάξεις του Λυκείου
Με διαπιστωμένη τη δυσκολία των μαθητών να προσεγγίσουν τον ποιητικό λόγο, σκοπός του προγράμματος
είναι να επηρεάσει τη δεκτικότητά τους, να τους ευαισθητοποιήσει και να τους παρακινήσει να επικοινωνήσουν
με τη νεοελληνική ποίηση.
Ποιήματα από τα σχολικά βιβλία που περιέχονται στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Λυκείου θα
διδαχθούν έξω από συνηθισμένα πλαίσια (σχολική τάξη, εξεταστική διαδικασία, φροντιστηριακή λογική),
για να εξοικειωθούν οι μαθητές με τους ποιητές μας και το έργο τους, στο οποίο υπάρχουν στίχοι ικανοί να
δράσουν καταλυτικά για την ευαισθησία των νέων παιδιών.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ:
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Ιωάννης Βηλαράς, Αλέξανδρος Σούτσος, Γεώργιος Ζαλοκώστας, Δημήτρης Παπαρρηγόπουλος,
Κωστής Παλαμάς
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Κ. Γ. Καρυωτάκης, Γιώργος Σεφέρης, Γιάννης Ρίτσος, Νίκος Καββαδίας, Νίκος Εγγονόπουλος,
Οδυσσέας Ελύτης
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Τάκης Σινόπουλος, Μίλτος Σαχτούρης, Κλείτος Κύρου, Μανόλης Αναγνωστάκης, Δήμητρα
Χριστοδούλου
Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ρίτσα Μασούρα, Δημοσιογράφος
Το κεφάλαιο Μ.Μ.Ε. και κοινωνική πραγματικότητα αφορά κυρίως στις επιπτώσεις της τηλεόρασης και των
μέσων στη διαμόρφωση συνειδήσεων και συμπεριφορών του τηλεθεατή.
«Το άκουσα στα κανάλια....», μια κλασική καθημερινή κουβέντα που αποδεικνύει το πώς η τηλεόραση επηρεάζει
τον άνθρωπο που δεν έχει το χρόνο ή δεν ξέρει να ψάξει πίσω από τις λέξεις....
Αρχικά γίνεται μια γρήγορη αναφορά στις εφημερίδες , το ρόλο τους παλιότερα και το ρόλο τους σήμερα, την
εποχή της έκρηξης του διαδικτύου. Ο τρόπος χρηματοδότησης τους , οι πηγές εσόδων τους, το μέλλον τους...
Στη συνέχεια ακολουθεί η τηλεόραση, η αλλαγή του τηλεοπτικού τοπίου με την έναρξη λειτουργίας της
ιδιωτικής τηλεόρασης. Το πόσο αναγκαίος υπήρξε ο τηλεοπτικός πλουραλισμός στις αρχές της δεκαετίας
του ’90 και πώς διαμορφώθηκε η τηλεοπτική εικόνα στην Ελλάδα ώς το 2000, οπότε έχουμε την αρχή της
έκρηξης του διαδικτύου και σιγά σιγά όλων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που για μια ακόμη φορά
άλλαξαν το χάρτη των Μ.Μ.Ε. και φυσικά άλλαξαν και τον τρόπο επιρροής των πολιτών –τηλεθεατών ή
χρηστών του διαδικτύου.
Θα πρέπει να ειπωθούν με ιδιαίτερη προσοχή και σοβαρότητα τα υπέρ και τα κατά όλων των Μ.Μ.Ε.,
προκειμένου ο νεαρός μαθητής να συνειδητοποιήσει ότι τίποτα δεν είναι πανάκεια, αντίθετα όλα κρίνονται
και όλα περνούν από το δικό του κόσκινο.

• Αντικειμενικότητα των ειδήσεων
• Ο ρόλος των δημοσιογράφων
• Η παθητική στάση του θεατή
• Μεσημεριανές εκπομπές
• Η δίψα για δημοσιότητα
• Ο θετικός ρόλος της τηλεόρασης
• Τηλεόραση και ψυχική υγεία
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΑΠΕΙΛΗ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ;
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου) Ομάδα: 60 - 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Γιώργος Βαβίτσας, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής
Η ομιλία φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια συνοπτική αναδρομή της εξέλιξης της Πληροφορικής και των
σημαντικότερων οροσήμων της. Από την εποχή του Ευκλείδη, του Αρχιμήδη και του Αριστοτέλη, τα
μαθηματικά, η λογική και οι (όπως αργότερα ονομάστηκαν) αλγόριθμοι έθεσαν τα θεμέλια για την ανάπτυξη
του ανθρώπινου πολιτισμού. Στη σύγχρονη εποχή του Διαδικτύου και της εικονικής πραγματικότητας, η
Πληροφορική αποτελεί ένα συναρπαστικό ταξίδι όχι μόνο στους κόσμους των μαθηματικών και των
αλγορίθμων, αλλά πλέον και των κοινωνικών κι οικονομικών επιστημών. Πώς η πορεία αυτή επηρέασε
τη ζωή των ανθρώπων και την κοινωνία μας και κάτω από ποιες προϋποθέσεις η εξέλιξη αυτή μπορεί να
εγκυμονεί κινδύνους και για ποιους; Είναι κάποια από τα θέματα που η παρουσίαση σκιαγραφεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ… ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
(Β΄ Γυμνασίου & Β΄ Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Ο Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Αθανάσιος Μαρκόπουλος, μέσα από το
βραβευμένο του βιβλίο μιλάει με τους μαθητές των Β΄ Γυμνασίου και Β΄ Λυκείου για το «Βυζαντινό Σχολείο».
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
Ευριπίδη «Ελένη», Αριστοφάνη «Όρνιθες»,
Σοφοκλέους «Αντιγόνη», «Οιδίπους Τύραννος»
(Γ΄ Γυμνασίου, Α΄, Β΄, Γ΄, Λυκείου) Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 150΄
Εισηγητής: Πάνος Κυπαρίσσης, Καθηγητής Υποκριτικής, Σκηνοθέτης, Εκπαιδευτικός

• Τι ’ναι θέατρο;
• Πώς και από πού ξεκινάει; (μικρή αναδρομή)
• Παραδειγματική συμμετοχική διαδικασία στη θεατρική πράξη (διάδραση)

α. Ανάγνωση κειμένου.
β. Μια πρώτη ανάλυσή του – συζήτηση μεταξύ των μαθητών με την κατεύθυνση του δασκάλου.
γ. Δραστική αφήγηση μετά τα όσα διαμείφθηκαν στην όλη διαδικασία που αφορά στην εκφορά του κειμένου
και στη γλώσσα του σώματος.
Στη διάρκεια της διδασκαλίας οι μαθητές κερδίζουν έναν στοιχειώδη ορίζοντα και μια γοητευτική πρώτη
γνώση για το τι είναι θέατρο και πόσο αυτό έχει να κάνει με τη ζωή τους.
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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.
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ΟΙ ΑΡΧΑΙΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
Ανάλυση κειμένων και δραματοποίηση με έμφαση στις Τρωαδίτισσες (Ευριπίδη) και την Ιφιγένεια εν
Αυλίδι (Αισχύλου)
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Κάτια Γέρου, Ηθοποιός, Καθηγήτρια της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου
Με την καθοδήγηση της εισηγήτριας, οι μαθητές αναλαμβάνουν οι ίδιοι την εισαγωγή στο θέμα «δανείζοντας»
τη φωνή τους στα αρχαία κείμενα, διαβάζοντας στους συμμαθητές τους επιλεγμένα αποσπάσματα μονολόγων
και χορικών. Μέσα από αυτήν την πρωτόλεια δραματοποιημένη ανάγνωση τα παιδιά πλησιάζουν τα αρχαία
κείμενα, κινητοποιούνται και παρακολουθούν από διαφορετική σκοπιά την προβολή των αποσπασμάτων
από παραστάσεις αρχαίου δράματος που ακολουθεί.
Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που πυροδοτούν την έναρξη ενός πολέμου, ποια είναι η ψυχολογία των στρατιωτών
στην αρχή της εκστρατείας, ποιες οι προσδοκίες τους, διαφέρουν από αυτές των στρατηγών;
Κι όταν όλα τελειώνουν, τα αποτελέσματα είναι τα αναμενόμενα; ΄Αξιζαν τόσες θυσίες; Ποιοι είναι πραγματικά
οι κερδισμένοι, οι νικητές ή οι ηττημένοι; Τι θα αποφανθούν γι’ αυτούς οι ιστορικοί; Από πού αντλούν
την αντοχή τους στα δεινά και την ταπείνωση της αιχμαλωσίας οι ηττημένοι; Από πού πηγάζει ένα τέτοιο
απόθεμα αξιοπρέπειας;
Υπάρχουν ανάλογα παραδείγματα στην σύγχρονη ελληνική, ευρωπαϊκή, παγκόσμια ιστορία;

ΣΜΥΡΝΗ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
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 προτίθεται 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!
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
Το Ζάππειο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινουπόλεως του Γ. Μουτεβελλή
Ομάδα: 60 – 90 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ειρήνη Σαρίογλου, Ιστορικός
Από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα στο πλαίσιο των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων, η ελληνική κοινότητα
της Κωνσταντινούπολης γνωρίζει μια ευρεία πολιτισμική και εκπαιδευτική ακμή. Τα προνόμια ισότητας
που παραχωρεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία σε όλους τους υποτελείς της ευνοούν την άνθιση των
ελληνικών γραμμάτων. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της πνευματικής αναγέννησης και με σκοπό τη συστηματική
καλλιέργεια των γραμμάτων ο Ε.Φ.Σ.Κ. (Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως), προωθεί
την εκπαίδευση ιδρύοντας πολλά σχολεία: τα ιστορικά παρθεναγωγεία της Παλλάδος, του Ζαππείου,
του Κεντρικού, του Ιωακειμείου, ενώ παράλληλα συμβάλλει ουσιαστικά και στην ανέγερση σχολών όπως
της Ελληνοεμπορικής Σχολής, της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, της Μεγάλης του Γένους Σχολής, του
Ζωγραφείου, του Ελληνογαλλικού Λυκείου, που έδωσαν σπουδαίους αποφοίτους όπως τον Μανώλη
Καλομοίρη, τον Γιώργο Θεοτοκά, την Ελένη Χαλκούση, τον Δημήτρη Παπακωνσταντίνου κ.ά. Στα τέλη του
19ου αιώνα οι Έλληνες της Πόλης σύμφωνα με τον Α. Σύνβετ «κατέχουν την πρώτη θέση στα γράμματα και
το εμπόριο».

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μιμή Πετροπούλου, Χαράκτρια, Ζωγράφος
Στόχος του Προγράμματος είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή όχι μόνο με τους σημαντικότερους νεοέλληνες
ζωγράφους αλλά και μέσα από το έργο τους να γνωρίσουν τα μεγάλα ρεύματα της ζωγραφικής.
Η θάλασσα στα έργα των Ελλήνων ζωγράφων του 20ού αιώνα. Οι διαφορετικές τάσεις και τεχνοτροπίες
από τον αρχέγονο μοντερνισμό του Νικολάου Λύτρα μέχρι τις τρισδιάστατες δημιουργίες του Κώστα
Τσόκλη, περνώντας από τον ιμπρεσιονισμό του Περικλή Βυζαντίου, τον εξπρεσιονισμό του Μιχαήλ Αξελού,
την φυσιολατρική παραστατικότητα του Αγήνορα Αστεριάδη, τον κυβισμό του Χατζηκυριάκου Γκίκα, το
χρωματικό εξπρεσιονισμό του Παναγιώτη Τέτση, τις ελαστικές φόρμες του Σπύρου Παπαλουκά, τα πρώιμα
σχέδια του Φώτη Κόντογλου και τις θαμπές αντανακλάσεις του Μιχαήλ Οικονόμου.
Ταρσανάς, λιμάνι, καραβομαραγκός, καρνάγιο, θαλασσινά τοπία, βάρκες. Όλα από σπουδαίους ζωγράφους
που με το έργο τους προβάλλουν τις ατελείωτες πτυχές της θάλασσας και των πλεούμενών της.
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ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ;
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Κώστας Κωστούρος, Ζωγράφος, Εκπαιδευτικός
Σκοπός του Προγράμματος είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τη σύγχρονη τέχνη. Ένα συναρπαστικό
όσο και ετερόκλητο ταξίδι στην εικαστική δημιουργία του 20ού και του 21ου αιώνα. Ο τρόπος που η
τέχνη και η θεωρία της επηρεάζει την καθημερινότητα μας μέσω της λαϊκής κουλτούρας. Η ζωγραφική, η
τέχνη του δρόμου, οι εικαστικές εγκαταστάσεις, τα δρώμενα, τα video clips, το D.I.Y., η μουσική, το σινεμά
ερασιτεχνικής αισθητικής, η τηλεόραση.

• Τι είναι η «μοντέρνα τέχνη», τι ο «μεταμοντερνισμός» και με ποιο τρόπο δημιουργούν οι σύγχρονοι
•
•
•
•
•
•
•

εικαστικοί (και όχι μόνο) καλλιτέχνες;
Τι είναι όλα αυτά τα κουτιά και τα παράξενα αντικείμενα στα μουσεία σύγχρονης τέχνης και στις γκαλερί;
Μπορούμε να γράψουμε ποίημα με τους 140 χαρακτήρες του twitter;
Είναι δοκίμια τα status updates στο Facebook;
Ποια είναι η καταγωγή των βίντεο της Lady Gaga;
Είμαστε όλοι εν δυνάμει καλλιτέχνες και αν ναι, ο τρόπος για να γίνουμε,
είναι μέσω των talent shows μαγειρικής;
Τελικά, «τι θέλει να πει ο καλλιτέχνης»;
Προβολή υλικού

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ ΣΤΟΝ MICHAEL JACKSON
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Κώστας Χριστοδούλου, Μουσικός
Στόχος του Προγράμματος είναι η εποχή που ζούμε, η παρουσίαση των διαφόρων μουσικών ρευμάτων
της σύγχρονης μουσικής και βέβαια τα πιο χαρακτηριστικά ακούσματα από τους μεγαλύτερους και
δημοφιλέστερους μουσικούς.

• Αναδρομή στη μουσική και τους μουσικούς οι οποίοι εξέλιξαν αυτό το είδος της τέχνης που απολαμβάνουμε
σήμερα • Ιστορικές περίοδοι της μουσικής • Εξέλιξη της μουσικής μέσα από διάφορα χαρακτηριστικά
ακούσματα • Προβολή υλικού
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ανθή Γουρουντή, Μουσικός
Ένα μουσικό ταξίδι στα παράλια της Μεσογείου θάλασσας, στο σταυροδρόμι πολιτισμών ξεκινά…

• Πορτογαλικά φάδος • Ελληνικά Ρεμπέτικα • Μουσική των Μικρασιατικών παραλίων • Σεφαραδίτικα
• Μελωδίες της Βορείου Αφρικής.
Με αφήγηση, προβολή υλικού, animation και ένα Μουσικό Σταυρόλεξο θα ανοίξουμε το μαγικό σεντούκι
με τις μουσικές των λαών της Μεσογείου.
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ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Ένας κόσμος μαγικός αλλά και απατηλός
Τηλεοπτικό περισκόπιο
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μαρία Αδαμοπούλου, Δημοσιογράφος, Παιδαγωγός
Μέσα από την προβολή διαφορετικών ετερόκλητων ως προς το ύφος και την ποιότητα μικρών αποσπασμάτων
από εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης, οι μαθητές συζητούν, συγκρίνουν και αξιολογούν τα υπέρ και τα
κατά της τηλεόρασης, για να κατανοήσουν εντέλει το ρόλο της στη σημερινή κοινωνία.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ!
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Μυτιληναίου, Δημοσιογράφος, Ραδιοφωνική παραγωγός
Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
Εισαγωγή στο Ραδιόφωνο
Παρουσίαση της ιστορίας του μέσου
Παράλληλη προβολή εικόνων
Ηχητική μετάδοση χαρακτηριστικών γεγονότων
Παρουσίαση του σημερινού ραδιοφωνικού τοπίου στη χώρα μας
Η εξειδίκευση του ραδιοφώνου
Ενημερωτικοί, αθλητικοί σταθμοί
Μουσικοί σταθμοί: ξένο, κλασικό και ελληνικό ρεπερτόριο
Οι υπολογιστές, τα mp3 και το ίντερνετ
Τα playlists και η ελευθερία λόγου και μουσικών επιλογών
Διάδραση με τους μαθητές
Μέσα από μια σύντομη συζήτηση η εισηγήτρια προσπαθεί να καταλάβει ποια ραδιόφωνα ακούνε τα παιδιά
και οι γονείς τους και γιατί. Τι τους αρέσει και τι τα απωθεί σε αυτά. Τέτοιου είδους «γκάλοπ» θα βοηθήσουν
στο επόμενο στάδιο του σεμιναρίου αφού ουσιαστικά θα καθορίσουν το είδος ραδιοφώνου με το όποιο
κάθε παιδί μπορεί, ενδεχομένως, να ασχοληθεί.
Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
Οι μαθητές θα βρουν μικρά κείμενα ενημερωτικού, αθλητικού και μουσικού περιεχομένου, ανάλογα με τα
ενδιαφέροντά τους αλλά και με τις επιλογές που ήδη έχουν κάνει (στην Α΄ Ενότητα), τα παιδιά θα διαλέγουν
ένα από αυτά τα κείμενα, θα το προετοιμάζουν και θα έχουν τη δυνατότητα να το εκφωνήσουν στο ειδικά
διαμορφωμένο μικρό στούντιο των σεμιναρίων.
Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ON AIR»
Όσοι μαθητές επιθυμούν παραλαμβάνουν το μικρόφωνο και κάνουν τις μικρές προσωπικές τους εκπομπές.
Επιλέγουν 2 τραγούδια, γράφουν 2 μικρά συνδετικά κείμενα και τα εκφωνούν μπροστά στους συμμαθητές
τους.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
(όλες οι τάξεις του Γυμνασίου) Ομάδα: 30 μαθητές, διάρκεια 120΄
Εισηγητές: Φίλιππος Μανδηλαράς, Συγγραφέας, Χαρά Γιαννακοπούλου, Συγγραφέας
Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές εξερευνούν τις δυνατότητες της γλώσσας ξεκινώντας από την περιγραφή
του κόσμου γύρω μας και, περνώντας μέσα από την ερμηνεία του, καταλήγουν σε προσωπικά κείμενα.
Η δραστηριότητα αυτή απαιτεί τέσσερεις συναντήσεις διάρκειας 90 λεπτών του εμψυχωτή με την κάθε Ομάδα
(ανά δύο μήνες) στη διάρκεια των οποίων θα δίνονται τα ερεθίσματα αλλά και οι γραμμές πλεύσης για τη
συνέχιση του εργαστηρίου μέσω διαδικτύου (ανάρτηση και σχολιασμός κειμένων σε ειδικό για το σκοπό
αυτό μπλογκ). Αυτό σημαίνει πως η κάθε Ομάδα (είτε αυτή θα αποτελείται από μαθητές μίας τάξης, είτε από
μαθητές όλων των τάξεων ενός Γυμνασίου που ενδιαφέρονται για το θέμα) δεσμεύεται να παρακολουθήσει
το εργαστήριο για έναν ολόκληρο χρόνο.
Οι συμμετέχοντες θα έρχονται σε επικοινωνία με τον εμψυχωτή μέσω διαδικτύου κάθε 15 μέρες, όταν
θα αναρτώνται οι νέες δραστηριότητες αλλά και τα αποτελέσματα των προηγουμένων. Θα ακολουθεί
σχολιασμός και ανταλλαγή απόψεων. Η σκέψη μας είναι στο ίδιο μπλογκ να εμπεριέχονται οι εργασίες όλων
των Ομάδων που θα δημιουργηθούν στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες
να έχουν την ικανότητα να σχολιάζουν και δουλειές άλλων Ομάδων. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένας
ζωντανός χώρος στο διαδίκτυο από έφηβους οι οποίοι επιθυμούν να εκφραστούν μέσω της γραφής.
Πρέπει να σημειώσουμε τέλος, πως είναι απαραίτητο οι Ομάδες να αποτελούνται από έφηβους οι οποίοι
επιθυμούν αληθινά να συμμετέχουν. Γι’ αυτό προκρίνουμε τη λύση της δημιουργίας Ομάδων που θα
αποτελούνται από μαθητές διαφορετικών τάξεων ενός Γυμνασίου ενώ θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει κι ένας
σύνδεσμος μεταξύ εμψυχωτή και Ομάδας, κατά προτίμηση ένας καθηγητής. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα
έχουν τη δυνατότητα να αναρτούν τα κείμενά τους είτε υπογράφοντάς τα με το όνομά τους είτε με ψευδώνυμο.
ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ
Το παράδειγμα των Τσιγγάνων
(όλες οι τάξεις του Γυμνασίου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Φίλιππος Μανδηλαράς, Συγγραφέας
Για τη δραστηριότητα αυτή κρίνεται απαραίτητη η ανάγνωση του βιβλίου Ο Μεγάλος Ίσκιος και οι Τσιγγάνοι
(Φίλιππος Μανδηλαράς, Εκδόσεις Πατάκη) όπου παρουσιάζεται η ιστορία των Τσιγγάνων ανά τον κόσμο
από τον 5ο αιώνα μ. Χ. ώς τις μέρες μας.
Εδώ οι Τσιγγάνοι χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα για να συζητήσουμε με τους μαθητές για ζητήματα
ταυτότητας και ετερότητας, στερεοτύπων και προτύπων, εχθρών και φίλων.
ΕΦΗΒΟΣ 2012 –ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ
(Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου & Α΄ Λυκείου) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητές: Χαρά Γιαννακοπούλου, Συγγραφέας, Ελένη Κατσαμά, Συγγραφέας, Φίλιππος Μανδηλαράς, Συγγραφέας
Επιλογή ενός συγγραφέα και του αντίστοιχου βιβλίου
Οι τρεις συγγραφείς εφηβικών βιβλίων με νέα ματιά στην εφηβική ηλικία συζητούν με τους εφήβους για τη
γενιά που βίωσε τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 2008 και μεγαλώνει στην οικονομική και ηθική κρίση στην
οποία βρίσκεται η χώρας μας.
Χαρά Γιαννακοπούλου, Η Τρίτη Ευχή, Ελένη Κατσαμά, Κοσμοδρόμιο,
Φίλιππος Μανδηλαράς, Κάπου ν’ ανήκεις, Ύαινες
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

• Βία • Έρωτας • Εγώ και οι Άλλοι • Ο Ξένος • Τι σημαίνει να είμαι Έλληνας σήμερα;
• Έφηβοι του κόσμου • Εφηβεία –μια κατάσταση αναμονής
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Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Δημήτρης Ζιακόπουλος, Μαθηματικός, Μετεωρολόγος, Συγγραφέας
Τα μετεωρολογικά φαινόμενα απασχολούν τον άνθρωπο από τότε που εμφανίστηκε στη γη και η αρχική
του προσπάθεια εστιάστηκε στον έλεγχό τους με τη βοήθεια της μαγείας ή κάποιας θεϊκής παρέμβασης.
Όταν αντιλήφθηκε ότι οι μαγικοί τρόποι ήταν αναποτελεσματικοί και ότι οι διάφοροι θεοί ήταν απρόθυμοι
να καταστρατηγούν συνεχώς προς όφελός του τους φυσικούς νόμους που (υποτίθεται) οι ίδιοι είχαν
δημιουργήσει, αποφάσισε να στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις. Έτσι ξεκίνησε η προσπάθεια της πρόγνωσης
του καιρού που αποτελεί την πεμπτουσία της επιστήμης της Μετεωρολογίας.
Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
Η απαρχή της Μετεωρολογίας με έμφαση στη συνεισφορά των αρχαίων Ελλήνων τόσο στη λεγόμενη
επεξηγηματική Μετεωρολογία όσο και στην πρακτική πρόγνωση του καιρού.
Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
Η ανάπτυξη της Μετεωρολογίας τους νεότερους χρόνους που στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στην επινόηση
των μετεωρολογικών οργάνων και στην ανάπτυξη των συγγενών προς αυτή επιστημών.
Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
Σύγχρονοι τρόποι πρόγνωσης του καιρού και κυρίως την αριθμητική πρόγνωση, δηλαδή την πρόγνωση του
καιρού με την επίλυση μαθηματικών εξισώσεων-νόμων οι οποίοι περιγράφουν την ατμοσφαιρική λειτουργία.
ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΓΗ
Η Γη σαν σύνολο συστημάτων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Δημήτρης Κούνδουρος, Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος, Εκπαιδευτικός
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
Σκοπός του προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τη λειτουργία των συστημάτων της γης, την
αλληλεπίδραση τους, αλλά και να απομυθοποιήσουν φαινόμενα όπως αυτό των σεισμών. Μέσω της γνώσης
να υιοθετήσουν μια ψύχραιμη αντιμετώπισή τους όταν αυτά συμβαίνουν, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό.
Επίσης να κατανοήσουν ότι οι πόροι που μας παρέχει η Γη έχουν ημερομηνία λήξης, ώστε επιβάλλεται
να υιοθετήσουν συμπεριφορές αντίθετες με τον υπερκαταναλωτισμό της σημερινής εποχής αλλά και να
εφαρμόσουν μεθόδους ανακύκλωσης απορριμμάτων.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Γνωστικοί - Συναισθηματικοί - Ψυχοκινητικοί
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Προβολή παρουσίασης διαφανειών και χρήση βίντεο εικονικών επισκέψεων σε γεώτοπους της Ελλάδας και
του εξωτερικού. Χρήση υλικού από το ΜΙΤ, ΝΟΑΑ, USGS κ.λπ.
Χρήση των μεθόδων LCA (ανάλυση κύκλου ζωής) και case studies (μελέτη περίπτωσης)
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Χρήση υπολογιστή, βίντεο-προβολέα, εποπτικού υλικού
Υλικό επίδειξης
Χρήση δορυφορικών εικόνων και, εάν είναι εφικτό, σύνδεση real time, μέσω διαδικτύου, με δορυφόρους
για λήψη εικόνων της Γης
Διάθεση DVD με το PowerPoint της παρουσίασης, αλλά και βοηθητικού παιδαγωγικού υλικού για τους
εκπαιδευτικούς
Προτάσεις για δραστηριότητες στο σχολείο.
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ΤΟ ΒΑΘΥ ΜΠΛΕ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Δημήτρης Κούνδουρος, Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος, Εκπαιδευτικός
Η θάλασσα είναι ένας κόσμος χαρισμένος σε εκείνους που μπορούν να αφουγκράζονται την εσωτερική
μουσική των πραγμάτων της.(Οδ. Ελύτης)

• Ο μυστηριακός χαρακτήρας της θάλασσας και του θαλασσινού τοπίου είναι άρρηκτα δεμένος με την
ιστορία, την τέχνη και την οικονομία της Ελλάδας
• Το θαλάσσιο περιβάλλον προσεγγίζεται αφενός από την πολιτισμική σκοπιά, αφετέρου ιδιαίτερη έμφαση

δίδεται στην οικολογία και στους παράγοντες υποβάθμισης των οικοσυστημάτων καθώς και στις επιπτώσεις
που θα υπάρξουν για τον άνθρωπο
Ενθαρρύνεται η συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες, όπως ο καθαρισμός των ακτών και η
προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, με προβολή σχετικού υλικού.

•

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
(όλες οι τάξεις του Γυμνασίου) Ομάδα: 50 μαθητές, διάρκεια 120΄
Εισηγητής: Αλέξανδρος Κανδαλέπας, Περιβαλλοντολόγος
Με ένα συνδυασμό διάλεξης, αφήγησης και παιχνιδιού οι μαθητές θα γνωρίσουν τα δάση και τις πολλαπλές
περιβαλλοντικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές λειτουργίες τους. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί με
διαδραστικό, καινοτόμο και βιωματικό τρόπο να συνδέσει το χθες με το σήμερα, να ενώσει τον πολιτισμό
και τη φύση, να διδάξει, να προβληματίσει, να ενθαρρύνει την κοινωνική προσφορά και την επίλυση
προβλημάτων.
Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ : Τα δάση ως περιβαλλοντικός πόρος - Τα δάση είναι πηγή πολιτισμού - Τα είδη των δασών Λειτουργίες των δασών
Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παιχνίδι ρόλων
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγουν συγγραφέα και αντίστοιχο βιβλίο ή βιβλία, τα οποία
μελετούν και στη συνέχεια σχολιάζουν και συζητούν με το δημιουργό.
Θανάσης Βαλτινός, Εθισμός στη νικοτίνη, Το συναξάρι του Ανδρέα Κορδοπάτη,
Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60, Θα βρείτε τα οστά μου υπό βροχή
Ελένη Γιαννακάκη, Περί ορέξεως και άλλων δεινών, Τα χερουβείμ της μοκέτας
Λένα Διβάνη, Προφανώς η Πηνελόπη ήταν ηλίθια και άλλες ελληνικές τραγωδίες
Μάρω Δούκα, Τα μαύρα λουστρίνια, Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ, Αθώοι και φταίχτες
Ιωάννα Καρυστιάνη, Μικρά Αγγλία, Κοστούμι στο χώμα, Σακιά
Μάνος Κοντολέων,
Γυμνάσιο: Ανίσχυρος άγγελος, Οι δυο τους κι άλλοι δυο, Μια ιστορία του Φιοντόρ
Λύκειο: Ανίσχυρος άγγελος, Γεύση πικραμύγδαλου, Η μάσκα στο φεγγάρι, Ροκ ρεφρέν
Δημήτρης Μπουραντάς, Όλα σου τα ’μαθα, μα ξέχασα μια λέξη, Επί σκηνής χωρίς πρόβα
Χρήστος Οικονόμου, Κάτι θα γίνει θα δεις
Νίκος Παπανδρέου, Δέκα μύθοι και μια ιστορία, Ο Κλεπτομνήμων, Λεπτή γραμμή: το διήγημα Ο άλλος
Λιούμπιτς, Έρωτας υπό αίρεση: το διήγημα Η εποχή των πεταλούδων
Ελένη Σαραντίτη, Η θυσία, Ο δρόμος της γοργόνας, Ο Κάβος του Αγίου Αγγέλου, Ποθητή,
Χρόνια σαν την φωτιά
Έρση Σωτηροπούλου, Αχτίδα στο σκοτάδι, Ζιγκ – Ζαγκ στις νεραντζιές, Εύα
Πέτρος Τατσόπουλος, Η καλοσύνη των ξένων, Η καρδιά του κτήνους, Οι ανήλικοι
Έλενα Χουζούρη, Πατρίδα από βαμβάκι
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ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
Όταν το παρόν συναντά το παρελθόν
Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από 17 – 26 Οκτωβρίου 2011
Αιτήσεις δεκτές έως 14 Οκτωβρίου 2011
Ομάδα: 60 - 90 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Αιμιλία Καραλή, Φιλόλογος, Συγγραφέας, Δρ. Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Στόχος είναι να εμπεδωθεί στα παιδιά η αντίληψη ότι ακραίες εκδηλώσεις όπως ο αποκλεισμός του άλλου, ο
εθνικισμός και ο ρατσισμός έχουν σαν ακραία κατάληξη την έσχατη μορφή βαρβαρότητας, τον πόλεμο. Είναι
λοιπόν υποχρέωσή μας καθημερινή, η διαμόρφωση μιας ζωής στηριγμένης στον σεβασμό του ανθρώπου
ως αξία ελευθερίας.
Για την πραγματοποίηση αυτής της ιδέας συνδέεται αντίστροφα το παρόν με το παρελθόν με μια αναδρομή
οπτική / φωτογραφική αφήγηση για να συναντήσει το παρελθόν. Σε αυτήν την αφήγηση αξιοποιούνται
αποσπάσματα από κινηματογραφικές ταινίες, λογοτεχνικά κείμενα, μουσικά έργα και τμήμα από το γνωστό
animation του Γιούρι Νορστάιν «Το παραμύθι των παραμυθιών». Στη συνέχεια υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στα
γεγονότα της Ελλάδας (ιταλική επίθεση, γερμανική εισβολή, Κατοχή, πείνα, ολοκαυτώματα), στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης, στα θύματα του πολέμου παγκοσμίως και στην ανάπτυξη της Αντίστασης σε όλον τον κόσμο.
Η αφήγηση εκτός από το οπτικό υλικό (ντοκουμέντα) συνοδεύεται από αφήγηση λογοτεχνικών κειμένων
(π.χ. Θεοτοκά, Ελύτη, Τσελάν) μουσική και τραγούδια. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την ανασύνθεση
της Γκουέρνικα. Στις μορφές - σύμβολα του έργου αντιστοιχούν μορφές και γεγονότα από το παρελθόν και
το παρόν των πολέμων, από το 1940 έως σήμερα.
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από 14 – 22 Μαρτίου 2012
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
Ο ΑΝΕΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΦΥΣΑ ΣΤΑ ΠΑΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ’21
Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από 14 – 22 Μαρτίου 2012
Ομάδα: 60 - 80 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μιμή Πετροπούλου, Χαράκτρια, Ζωγράφος

• Η απεικόνιση του ναυτικού αγώνα του 1821
• Πώς είδαν οι Έλληνες και ξένοι θαλασσογράφοι την πάλη για την ελευθερία μέσα
•
•
•

από τους ναυτικούς αγώνες
Ανάλυση έργων και της τεχνοτροπίας των θαλασσογράφων Βρυζάκη, Αλταμούρα κ.ά.
Η επίδραση της θαλασσογραφίας στην ταυτότητα της ελληνικής τέχνης
Ο ρόλος του ναυτικού στην Επανάσταση του 1821

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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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ
Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας, Πειραιάς 185 35 • 2ας Μεραρχίας 36 και Ακτής Μουτσοπούλου, Πειραιάς 185 35
Τηλ.: 210 4297540-1-2, www.laskaridou.gr

