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1st SESSION: July 1st – 14th, 2013
MONDAY, July 1st
17:30
20:30‐23:00

Arrival in Athens. Transfer to the hotel Ilissos
Welcome drink. Meeting with the Summer School’s staff
Dinner
Free time / Overnight

ΤUESDAY, July 2nd
08:30‐09.30

Breakfast

09:30‐10:00

Departure from the hotel and arrival at the Onassis Cultural Center
The Onassis Cultural Centre is Athens’ new cultural space hosting events and
actions across the whole spectrum of the arts from theatre, dance, music and
the visual arts to the written word, with an emphasis on contemporary
cultural expression, on supporting Greek artists, on cultivating international
collaborations and on educating children and people of all ages through life‐
long learning.

10:00‐10:30

Summer Schools 2013 – Opening Ceremony
Warm welcome and visit tour at the Onassis Cultural Center
Presentation of the Summer School program.
Presentation of the invited schools
Meeting with teachers and organizers of the program.
Beginning of sessions.

10:30‐13:00

Morning teaching session activity

13:15‐13:30

Departure from the Onassis Cultural Center and arrival at the hotel

13:45‐16:00

Lunch – Free time – Rest

16:00‐16:15

Departure from the hotel and arrival at the Onassis Cultural Center

16:30‐20:00

Afternoon teaching session activity

20:00‐20:15
20:30‐23:00

Departure from the Onassis Cultural Center and arrival at the hotel
Dinner
Free time / Overnight stay

WEDNESDAY, July 3rd
08:30‐09.30

Breakfast

09:30‐09:45

Departure from the hotel and arrival at the Onassis Cultural Center

10:00‐13:00

Morning teaching session activity

13:00‐13.15

Departure from the Onassis Cultural Center and arrival at the hotel

13:30‐16:00

Lunch – Free time – Rest

16:00‐16:15

Departure from the hotel and arrival at the Onassis Cultural Center

16:30‐20:00

Afternoon teaching session activity

20:00‐20:15

Departure from the Onassis Cultural Center and arrival at the hotel

20:30‐23:00

Dinner
Free time / Overnight stay

08:30‐09:00

Breakfast

09:00‐19:30

Full day excursion to Argolis
Short visit of the Corinth Canal which connects the Gulf of Corinth with the
Saronic Gulf. Continue to Mycenae, the Homeric city of Atreides. Visit the
remains of the ancient city including the Lion’s Gate, the Cyclopean Walls, the
Royal Tombs, etc. Departure for Nafplio, the first capital of modern Greece.
Free time for shopping
Next stop Epidaurus, visit of the ancient theater (4th century BC), famous for its
remarkable acoustics
Lunch in a local restaurant
Return to the hotel

20:30‐23:00

Dinner
Free time / Overnight stay

THURSDAY, July 4th

FRIDAY, July 5th
08:30‐09:15

Breakfast

09:20‐12:30

Departure from the hotel and arrival at the Ancient Agora.
An interesting educational walk on the ancient democracy roads:
Ancient Agora, Parthenon and the new Museum of Acropolis
Enjoy the unique exhibition of sculptures from the Parthenon
Return to the hotel
Lunch – Free time – Rest

13:30‐15:30
15:30‐ 20:30

Departure from the hotel for an educational visit to Cape Sounio, the most
southern point of Attica, where the white marble pillars from the Temple of
Poseidon stand. You will have one of the most breathtaking panoramic views
in the world (on a clear day you can see at least seven islands).
After the visit, free time for swimming and sports in Lagonissi beach
Return to the hotel

21:30‐23.00

Dinner
Free time / Overnight stay

08:30‐09:30

Breakfast

09:30‐12:00

Departure from the hotel for the National Archaeological Museum
The National Archaeological Museum is the largest archaeological museum in
Greece and one of the most important museums in the world devoted to
ancient Greek art. It was founded at the end of the 19th century to house and
protect antiquities from all over Greece, thus displaying their historical,
cultural and artistic value.

12:00‐12:30

12:30‐14:00

Departure from the Museum for the Plato’s Academy
The Plato’s Academy was the intellectual heart of ancient Athens, today is
one of the oldest quarters of the city of Athens.
Visit at the gardens and the ramparts of Plato’s Academy.

14:00‐14:30

Departure from the Plato’s Academy and return to the hotel

14:30‐17:30

Lunch – Rest – Activities

17:30‐20:00

Athens Center Experience: Syntagma, Monastiraki, Plaka…
Plaka is the old city of Athens, a traditional neighborhood with a multitude of
shops and the famous bazaar. The walk combines architectural heritage of the
city from all historical periods that is from antiquity through the middle ages
and Byzantium to the present.

20:30‐23:00

Dinner in Plaka area
Return to the hotel / Overnight stay

SATURDAY, July 6th

SUNDAY, July 7th
08:00‐08.45

Breakfast

09: 00

Two days excursion in Ancient Olympia
In Western Peloponnese, in the beautiful valley of Alpheios river lies the most
celebrated sanctuary of Ancient Greece, dedicated to Zeus.

13:00‐13:30

Arrival in Ancient Olympia. Hotel check in

13:30‐15.00

Sport activities

14:30‐17:30

Lunch – Rest

17:30‐20.00

Afternoon teaching session activity

20:00‐23:00

Dinner
Free time / Overnight stay

08:30‐09:30

Breakfast

09:30‐13:00

Visit of the Archeological site and the Museum of Ancient Olympia
The Archaeological Site of Olympia is one of the most visited places in
Greece. The sanctuary consists of an unordered arrangement of various
buildings and monuments: the Temple of Zeus, the Temple of Hera, the
Bouleutirion, the Prytaneion, the Palaestra, the Gymnasion, the hippodrome,
the stadium…
The Archaeological Museum of Olympia, one of the most important
museums in Greece, presents the long history of the most celebrated
sanctuary of antiquity, the sanctuary of Zeus, where the Olympic Games were
born. The museum’s permanent exhibition contains finds from the
excavations in the sacred precinct of the Altis dating from prehistoric times to
the Early Christian period.

13:30‐14:30

Lunch at the hotel

16:00

Departure from Olympia and return to Athens

21:30‐23:00

Dinner
Free time / Overnight stay

MONDAY, July 8th

TUESDAY, July 9th
08:30‐09:30

Breakfast

09:30‐09:45

Departure from the hotel and arrival at the Onassis Cultural Center

10:00‐13:00

Morning teaching activity

13:00‐13:15

Departure from the Onassis Cultural Center and return to the hotel

13:30‐16:00

Lunch – Free time – Rest

16:00‐16:15

Departure from the hotel and arrival at the Onassis Cultural Center

16:30‐20:00

Afternoon teaching activity session

20:00‐20:15

Departure from the Onassis Cultural Center and return to the hotel

20:30‐23:00

Dinner
Free time / Overnight stay

08:00‐08:45

Breakfast

09:00‐19:30

Departure from the hotel
Full day excursion to Delphi
A wonderful drive through the fertile plain of Biotia. On the slopes of Mount
Parnassos, in a landscape of unparalleled beauty and majesty, lie the ruins of
the Sanctuary of Apollo Pythios and the museum of Delphi. Visit the Treasury
of the Athenians, the Temple of Apollo and the museum containing such
masterpieces of Ancient Greek sculpture as the bronze Charioteer and the
famous athlete Aghias. Lunch in a local restaurant.
After lunch, we will visit the ancient theater of Orhomenos
Performance at the ancient theater by the students
Return to the hotel

22:00‐23:00

Dinner
Free time / Overnight stay

WEDNESDAY, July 10th

THURSDAY, July 11th
08:30‐09:30

Breakfast

10:00‐12:30

Departure from the hotel and arrival at the Byzantine & Christian Museum.
The museum has over than 25,000 artifacts in its possession. The artifacts
are dated between the 3rd and 20th century AD, and their provenance
encompasses the entire Greek world, as well as regions in which Hellenism
flourished. The size and range of the collections and value of the exhibits
makes the Museum a veritable treasury of Byzantine and post‐Byzantine art
and culture.

12:30‐14:30

Departure from the Byzantine & Christian Museum and arrival at the Onassis
Foundation.
Welcome drink. Morning teaching activity
The Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation was established in
December 1975 in accordance with Aristotle Onassis' last wish to honor the
memory of his son, Alexander. All projects of the Alexander S. Onassis Public
Benefit Foundation are related to Greece. Greek culture and civilization,
education, the environment, health and social solidarity come first on the
agenda of the Foundation.
Return to the hotel

15:00‐16:00

Lunch – Free Time – Rest

16:00‐16:15

Departure from the hotel and arrival at the Onassis Cultural Center

16:30‐20:00

Afternoon teaching session

20:30‐23:00

Dinner
Free time / Overnight stay

FRIDAY, July 12th
08:30‐09:30

Breakfast

09:45‐10:00

Departure from the hotel and arrival at the Planetarium

10:00‐11:30

Visit of the Science and Technology Exhibition and the Planetarium
The Planetarium, with a dome diameter of 25 metres, a total surface area of 950
m2 (as much as 2.5 basketball courts) and with a 280‐seat capacity, is one of the
largest and best‐equipped digital planetariums in the world.
Departure from Planetarium and arrival at Athens University History Museum.
Morning teaching activity and visit
The Athens University History Museum dates before the 18th century and it was
the home of the architect Stamatios Kleanthis. It is also known as
the ‘Old University’, since, from 1837 and for four years, it functioned as the
first University of the independent Greek state. The Museum was inaugurated in
1987, in the context of the celebrations for the 150th Anniversary of the
University of Athens.
Return to the hotel

11.30‐11.50
12:00‐13.30

13:50‐16:00

Lunch – Free time – Rest

16:15‐16:30

Departure from the hotel and arrival at the Onassis Cultural Center

16:30‐20:00
20:00‐20:15
20:30‐23:00

Afternoon teaching activity session
Departure from the Onassis Cultural Center and return to the hotel
Dinner
Free time / Overnight stay

08:00‐09:30

Breakfast

10:00‐14:00

Experiential walking in the neighborhoods of Athens – the old city of
Athens.
Return to the hotel

14:00‐16:45

Lunch – Free time – Rest

16:45‐17:00

Departure from the hotel and arrival at the Onassis Cultural Center

17:00‐20:00

Closure and overview of the Summer School Program – Exchange of
experiences

20:00‐20:15

Return to the hotel

21:30‐23:00

Dinner
Free time / Overnight stay

SATURDAY, July 13th

SUNDAY, July 14th
08:30

Breakfast
Free time for shopping
Departures from the hotel to the Athens International Airport

For any possible change in the daily program, the students and their escorts will be informed upon their arrival in Athens by the
Summer School’s staff
For more information about the program, visit: http://www.plato‐academy.gr & http://www.onassis.gr/

Α΄ Κύκλος: 1 – 14 Ιουλίου 2013
ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου
Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια
17:30

Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων

20:30-23:00

Δείπνο
Χαλάρωση / Διανυκτέρευση

08:30-09:30

Πρωινό

09:30-10:00

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και άφιξη στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση είναι ένας τόπος
πολιτισμού για το θέατρο, το χορό, τη μουσική, τα εικαστικά και τα γράμματα. Σε
ένα μοναδικής αρχιτεκτονικής χώρο, ανοιχτό και προσιτό σε όλους, η προβολή
του σύγχρονου πολιτισμού, η υποστήριξη των Ελλήνων δημιουργών, η
καλλιέργεια διεθνών συνεργασιών, η εκπαίδευση για τα παιδιά και η διά βίου
μάθηση για ανθρώπους κάθε ηλικίας συνοψίζουν τους κατευθυντήριους άξονες
λειτουργίας της.

10:00-10:30

Εναρκτήρια Εκδήλωση Θερινών Σχολείων
Θερμό καλωσόρισμα και ξενάγηση στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
Παρουσίαση του προγράμματος των Θερινών Σχολείων
Παρουσίαση των φιλοξενούμενων σχολείων
Γνωριμία με τους εισηγητές/καθηγητές και τους διοργανωτές
Έναρξη εκπαιδευτικής διαδικασίας

10:30-13:00
13:15-13:30
13:30-16:00
16:00-16:15
16:30-20:00
20:00-20:15
20:30-23:00

Πρωινή Διδακτική Απασχόληση
Αναχώρηση από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και άφιξη στο ξενοδοχείο
Γεύμα – Δραστηριότητα – Χαλάρωση
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και άφιξη στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
Απογευματινή Διδακτική Απασχόληση
Αναχώρηση από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και άφιξη στο ξενοδοχείο
Δείπνο
Χαλάρωση / Διανυκτέρευση

ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου

ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 Ιουλίου
08:30-09:30

Πρωινό

09:30-09:45

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και άφιξη στη Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών

10:00-13:00

Πρωινή διδακτική απασχόληση

13:00-13:15

Αναχώρηση από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και άφιξη στο
ξενοδοχείο

13:30-16:00

Γεύμα – Δραστηριότητα – Χαλάρωση

16:00-16:15

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και άφιξη στη Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών

16:30-20:00

Απογευματινή Διδακτική Απασχόληση

20:00-20:15

Αναχώρηση από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και άφιξη στο
ξενοδοχείο

20:30-23:00

Δείπνο
Χαλάρωση / Διανυκτέρευση

ΠΕΜΠΤΗ, 4 Ιουλίου
08:30-09:00

Πρωινό

09:00-19:30

Ολοήμερη επίσκεψη στην Αργολίδα
Σύντομη στάση στον Ισθμό της Κορίνθου
Επίσκεψη στις Μυκήνες, την πόλη των Ατρειδών
Επίσκεψη στο Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα της σύγχρονης Ελλάδας
Επίσκεψη στην Επίδαυρο, στο φημισμένο για την ακουστική του, αρχαίο
θέατρο
Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
Επιστροφή στο ξενοδοχείο

20:30-23:00

Δείπνο
Χαλάρωση / Διανυκτέρευση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 5 Ιουλίου
08:30-09:15

Πρωινό

09:20-12:30

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο
Βιωματικός περίπατος στους δρόμους της ‘αθηναϊκής δημοκρατίας’:
Αρχαία Αγορά, Ιερός Βράχος της Ακρόπολης, Παρθενώνας και νέο Μουσείο
της Ακρόπολης με τη μοναδική έκθεση των γλυπτών του Παρθενώνα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο
Γεύμα / Δραστηριότητα / Χαλάρωση

13:30-15:30
15:30-20:30

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Σούνιο, το νοτιότερο ακρωτήρι της Αττικής με
την πανέμορφη θέα. Επίσκεψη στο Ναό του Ποσειδώνα.
Κολύμπι αθλητισμός και παιχνίδια στην άμμο σε οργανωμένη παραλία στο
Λαγονήσι
Επιστροφή στο ξενοδοχείο

21:30-23.00

Δείπνο
Διανυκτέρευση

08:30-09:30

Πρωινό

09:30-12:00

12:30-14:00

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι το μεγαλύτερο μουσείο της
Ελλάδας και ένα από τα σημαντικότερα του κόσμου. Οι πλούσιες συλλογές
του προσφέρουν στον επισκέπτη ένα πανόραμα του αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού από τις αρχές της προϊστορίας έως την ύστερη αρχαιότητα.
Αναχώρηση από το Μουσείο για την Ακαδημία Πλάτωνα.
Η Ακαδημία Πλάτωνα ήταν ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά κέντρα
της αρχαίας Αθήνας. Σήμερα είναι μία από τις παλαιότερες συνοικίες της
Αττικής.
Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνα

14:00-14:30
14:30-17:30

Αναχώρηση για το ξενοδοχείο
Γεύμα – Χαλάρωση – Δραστηριότητα

17:30-20:00

Απογευματινός περίπατος στο Κέντρο της Αθήνας: Σύνταγμα,
Μοναστηράκι, Πλάκα… Μια παραδοσιακή γειτονιά μ’ ένα πλήθος
μαγαζάκια, το περίφημο παζάρι και πολλούς χώρους εστίασης.

20:30-23:00

Δείπνο στην Πλάκα
Επιστροφή στο ξενοδοχείο / Διανυκτέρευση

ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 Ιουλίου

12:00-12:30

ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 Ιουλίου
08:00-08.45

Πρωινό

09:00

Διήμερη εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπία
Στη Δυτική Πελοπόννησο, στην ονομαζόμενη κοιλάδα των θεών, άνθισε το
πιο δοξασμένο ιερό της αρχαίας Ελλάδας και η γενέτειρα των Ολυμπιακών
Αγώνων.

13:00-13:30

Άφιξη στο ξενοδοχείο Olympic Village στην Αρχαία Ολυμπία
Τακτοποίηση στα δωμάτια

13:30-15:00

Αθλητικές Δραστηριότητες: Παιγνίδι και Κολύμπι στην πισίνα

15:00-17:30

Γεύμα – Χαλάρωση

17:30-20:00

Απογευματινή απασχόληση

20:00-23:00

Δείπνο
Χαλάρωση / Διανυκτέρευση

ΔΕΥΤΕΡΑ, 8 Ιουλίου
08:30-09:30

Πρωινό

09:30-13:00

Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο και στο Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας, από τα σημαντικότερα της
Ελλάδας, παρουσιάζει τη μακραίωνη ιστορική εξέλιξη ενός από τα
λαμπρότερα ιερά της αρχαιότητας, που ήταν αφιερωμένο στο Δία και
αποτέλεσε την κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων.

13:30-14:30

Γεύμα στο ξενοδοχείο

16:00

Αναχώρηση και επιστροφή στην Αθήνα

21:30-23:00

Δείπνο
Χαλάρωση / Διανυκτέρευση

ΤΡΙΤΗ, 9 Ιουλίου

08:30-09:30

Πρωινό

09:30-09:45

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και άφιξη στη Στέγη Γραμμάτων
και Τεχνών

10:00-13:00

Πρωινή διδακτική απασχόληση

13:00-13:15

Αναχώρηση από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και άφιξη στο
ξενοδοχείο

13:30-16:00

Γεύμα – Χαλάρωση

16:00-16:15

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και άφιξη στη Στέγη Γραμμάτων
και Τεχνών

16:30-20:00

Απογευματινή Διδακτική απασχόληση

20:00-20:15

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και επιστροφή στο ξενοδοχείο

20:30-23:00

Δείπνο
Χαλάρωση / Διανυκτέρευση

08:00-08:45

Πρωινό

09:00-19:30

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο.
Ολοήμερη επίσκεψη στους Δελφούς
Μια υπέροχη διαδρομή διαμέσου της εύφορης πεδιάδα της
Βοιωτίας. Στις πλαγιές του Παρνασσού σε ένα τοπίο
απαράμιλλης ομορφιάς βρίσκεται ο Ναός του Απόλλωνα και το
μουσείο Δελφών με το χάλκινο άγαλμα του Ηνίοχου.
Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και αναχώρηση για Ορχομενό
Στο Αρχαίο Θέατρο του Ορχομενού θα παρακολουθήσουμε
αποσπάσματα θεατρικών παραστάσεων από τους μαθητές
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

22:00-23:00

Δείπνο
Διανυκτέρευση

ΤΕΤΑΡΤΗ, 10 Ιουλίου

ΠΕΜΠΤΗ, 11 Ιουλίου

08:30-09:30

Πρωινό

10:00-12:30

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και άφιξη στο Βυζαντινό
Μουσείο.
Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα, είναι ένα
από τα σημαντικότερα μουσεία διεθνώς για την τέχνη και τον
πολιτισμό των βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων. Διαθέτει
περισσότερα από 25.000 αντικείμενα, οργανωμένα σε συλλογές,
τα οποία χρονολογούνται από τον 3ο έως τον 20ό αιώνα και
προέρχονται κυρίως από τον ευρύτερο ελλαδικό, μικρασιατικό
και βαλκανικό χώρο.

12:30-14:30

Αναχώρηση από το Βυζαντινό Μουσείο και επίσκεψη στο
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.

15:00-16:00

Γεύμα-Χαλάρωση

16:00-16:15

Αναχώρηση και άφιξη στο Στέγη Γραμμάτων και τεχνών

16:30-20:00

Απογευματινή διδακτική απασχόληση

20:00-20:15

Αναχώρηση από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και επιστροφή
στο ξενοδοχείο

20:30-21:30

Δείπνο

21:30-23:00

Χαλάρωση / Διανυκτέρευση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 Ιουλίου

08:30-09.30

Πρωινό

09:45-10:00

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και άφιξη στο Ίδρυμα Ευγενίδου

10:00-11.30

Επίσκεψη στην Ψηφιακή Έκθεση Ε&Τ και το Πλανητάριο
Το Πλανητάριο, με διάμετρο θόλου 25 μέτρα, συνολική επιφάνεια 950 m2 (όσο 2,5
γήπεδα του μπάσκετ) και χωρητικότητα 280 θέσεων, είναι το μεγαλύτερο και
καλύτερα εξοπλισμένο ψηφιακό Πλανητάριο στον κόσμο.

11:30-11:50
12:00-13:30

Αναχώρηση από το Πλανητάριο και άφιξη στο Μουσείο Ιστορίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωινή διδακτική απασχόληση και επίσκεψη
Το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στεγάζεται σε ένα από τα
ελάχιστα σωζόμενα κτήρια της προοθωμανικής περιόδου και ήταν η οικία του
αρχιτέκτονα Σταματίου Κλεάνθη. Είναι γνωστό και ως το «Παληό Πανεπιστήμιο»,
καθώς φιλοξένησε το πρώτο Πανεπιστήμιο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους τα
τέσσερα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, από το 1837 έως το 1841. Το Μουσείο
εγκαινιάστηκε την άνοιξη του 1987, στο πλαίσιο του εορτασμού των 150 χρόνων
λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επιστροφή στο ξενοδοχείο
14:00-16:00

Γεύμα – Ελεύθερος χρόνος – Χαλάρωση

16:00-16:15

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και άφιξη στη Στέγη Γραμμάτων
και Τεχνών

16:30-20:00

Απογευματινή Διδακτική Απασχόληση

20:00-20:15

Αναχώρηση από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και άφιξη στο
ξενοδοχείο

20:30-23:00

Δείπνο
Χαλάρωση / Διανυκτέρευση

08:30-09:30

Πρωινό

10:00-14:00

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Βιωματικός περίπατος στις γειτονιές της
Αθήνας.

14:00-16:45

Επιστροφή στο ξενοδοχείο
Γεύμα-Χαλάρωση στο ξενοδοχείο

17:00-20:00

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και άφιξη στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
Απολογισμός Προγράμματος – Ανταλλαγή εμπειριών
Γεύμα στο ξενοδοχείο
Χαλάρωση-Διανυκτέρευση

ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 Ιουλίου

20:00-22:00

ΚΥΡΙΑΚΗ, 14 Ιουλίου

07:30

Πρωινό
Ελεύθερος Χρόνος
Αναχωρήσεις

Για οποιαδήποτε ενδεχόμενη αλλαγή στο ημερήσιο πρόγραμμα οι μαθητές και οι συνοδοί τους θα ενημερώνονται κατά την
παραμονή τους στην Αθήνα από τους υπεύθυνους του προγράμματος
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:
http://www.plato-academy.gr & http://www.onassis.gr/

2nd SESSION: July 15th – 28th, 2013
MONDAY, July 15th

17:30
20:30‐23:00

Arrival in Athens. Transfer to the hotel Ilissos
Welcome drink. Meeting with the Summer School’s staff
Dinner
Free time/Overnight

ΤUESDAY, July 16th
08:30‐09.30

Breakfast

09:30‐10:00

Departure from the hotel and arrival at the Onassis Cultural Center
The Onassis Cultural Centre is Athens’ new cultural space hosting events and
actions across the whole spectrum of the arts from theatre, dance, music and
the visual arts to the written word, with an emphasis on contemporary
cultural expression, on supporting Greek artists, on cultivating international
collaborations and on educating children and people of all ages through life‐
long learning.

10:00‐10:30

Summer Schools 2013 – Opening Ceremony
Warm welcome and visit tour at the Onassis Cultural Center
Presentation of the Summer School program.
Presentation of the invited schools
Meeting with teachers and organizers of the program.
Beginning of sessions.

10:30‐13:00

Morning teaching session activity

13:15‐13:30

Departure from the Onassis Cultural Center and arrival at the hotel

13:45‐16:00

Lunch – Free time – Rest

16:00‐16:15

Departure from the hotel and arrival at the Onassis Cultural Center

16:30‐20:00

Afternoon teaching session activity

20:00‐20:15
20:30‐23:00

Departure from the Onassis Cultural Center and arrival at the hotel
Dinner
Free time / Overnight stay

WEDNESDAY, July 17th
08:30‐09.30

Breakfast

09:30‐09:45

Departure from the hotel and arrival at the Onassis Cultural Center

10:00‐13:00

Morning teaching session activity

13:00‐13.15

Departure from the Onassis Cultural Center and arrival at the hotel

13:30‐16:00

Lunch – Free time – Rest

16:00‐16:15

Departure from the hotel and arrival at the Onassis Cultural Center

16:30‐20:00

Afternoon teaching session activity

20:00‐20:15

Departure from the Onassis Cultural Center and arrival at the hotel

20:30‐23:00

Dinner
Free time / Overnight stay

08:30‐09:00

Breakfast

09:00‐19:30

Full day excursion to Argolis
Short visit of the Corinth Canal which connects the Gulf of Corinth with the
Saronic Gulf. Continue to Mycenae, the Homeric city of Atreides. Visit the
remains of the ancient city including the Lion’s Gate, the Cyclopean Walls, the
Royal Tombs, etc. Departure for Nafplio, the first capital of modern Greece.
Free time for shopping
Next stop Epidaurus, visit of the ancient theater (4th century BC), famous for its
remarkable acoustics
Lunch in a local restaurant
Return to the hotel

20:30‐23:00

Dinner
Free time / Overnight stay

THURSDAY, July 18th

FRIDAY, July 19th
08:30‐09:15

Breakfast

09:20‐12:30

Departure from the hotel and arrival at the Ancient Agora.
An interesting educational walk on the ancient democracy roads:
Ancient Agora, Parthenon and the new Museum of Acropolis
Enjoy the unique exhibition of sculptures from the Parthenon
Return to the hotel

13:30‐15:30

Lunch – Free time – Rest

15:30‐ 20:30

Departure from the hotel for an educational visit to Cape Sounio, the most
southern point of Attica, where the white marble pillars from the Temple of
Poseidon stand. You will have one of the most breathtaking panoramic views
in the world (on a clear day you can see at least seven islands).
After visiting the Temple of Poseidon, free time for swimming and sports in
Lagonissi beach
Return to the hotel

21:30‐23.00

Dinner
Free time / Overnight stay

SATURDAY, July 20th
08:30‐09:30

Breakfast

09:30
09:30‐13:30
13:30‐14:00
14:00‐17:30

Departure from the hotel for the Hellenic Parliament
Morning teaching activity in the Hellenic Parliament

17:30‐20:00

Athens Center experience: Syntagma, Monastiraki, Plaka… Plaka is the old city
of Athens, a traditional neighborhood with a multitude of shops and the
famous bazaar. The walk combines architectural heritage of the city from all
historical periods that is from antiquity through the middle ages and
Byzantium to the present.

20:30‐23:00

Dinner in Plaka area
Return to the hotel / Overnight stay

Lunch – Rest – Activities

SUNDAY, July 21st
08:00‐08.45

Breakfast

09: 00

Two days excursion in Ancient Olympia
In Western Peloponnese, in the beautiful valley of Alpheios river lies the most
celebrated sanctuary of Ancient Greece, dedicated to Zeus.

13:00‐13:30

Arrival in Ancient Olympia. Hotel check in

13:30‐15.30

Sport activities

15:30‐17:30

Lunch – Rest

17:30‐20.00

Afternoon teaching session activity

20:00‐23:00

Dinner
Free time / Overnight stay

08:30‐09:30

Breakfast

09:30‐13:00

Visit of the Archeological site and the Museum of Ancient Olympia
The Archaeological Site of Olympia is one of the most visited places in
Greece. The sanctuary consists of an unordered arrangement of various
buildings and monuments: the Temple of Zeus, the Temple of Hera, the
Bouleutirion, the Prytaneion, the Palaestra, the Gymnasion, the hippodrome,
the stadium…
The Archaeological Museum of Olympia, one of the most important
museums in Greece, presents the long history of the most celebrated
sanctuary of antiquity, the sanctuary of Zeus, where the Olympic Games were
born. The museum’s permanent exhibition contains finds from the
excavations in the sacred precinct of the Altis dating from prehistoric times to
the Early Christian period.

13:30‐14:30

Lunch at the hotel

16:00

Departure from Olympia and return to Athens

21:30‐23:00

Dinner
Free time / Overnight stay

MONDAY, July 22nd

TUESDAY, July 23rd
08:30‐09:30

Breakfast

09:30‐09:45

Departure from the hotel and arrival at the Onassis Cultural Center

10:00‐13:00

Morning teaching activity

13:00‐13:15

Departure from the Onassis Cultural Center and return to the hotel

13:30‐16:00

Lunch – Free time – Rest

16:00‐16:15

Departure from the hotel and arrival at the Onassis Cultural Center

16:30‐20:00

Afternoon teaching activity session

20:00‐20:15

Departure from the Onassis Cultural Center and return to the hotel

20:30‐23:00

Dinner
Free time / Overnight stay

08:30‐09:30

Breakfast

09:45‐10:00

Departure from the hotel and arrival at the Planetarium

10:00‐11:30

Visit of the Science and Technology Exhibition and the Planetarium
The Planetarium, with a dome diameter of 25 metres, a total surface area of
950 m2 (as much as 2.5 basketball courts) and with a 280‐seat capacity, is one
the largest and best‐equipped digital planetariums in the world.
Departure from Planetarium and arrival at Athens University History Museum.
Morning teaching activity and visit
The Athens University History Museum dates before the 18th century and it
was the home of the architect Stamatios Kleanthis. It is also known as
the ‘Old University’, since, from 1837 and for four years, it functioned as the
first University of the independent Greek state. The Museum was
inaugurated in 1987, in the context of the celebrations for the
150th Anniversary of the University of Athens.
Return to the hotel

WEDNESDAY, July 24th

11.30‐11.50
12:00‐13.30

13:50‐16:00

Lunch – Free time – Rest

16:00‐20:00

Departure from the hotel to Schinias beach Sports activity. Schinias is probably
one of the best organized sandy beaches near Athens. The canoe & kayak
facilities in Schinias hosted the homonymous event during the Athens Summer
Olympic Games of 2004.
Dinner / Free time / Overnight stay

21:00‐23:00

THURSDAY, July 25th
08:30‐09:30

Breakfast

10:00‐12:30

Departure from the hotel and arrival at the Byzantine & Christian Museum.
The museum has over than 25,000 artifacts in its possession. The artifacts
are dated between the 3rd and 20th century AD, and their provenance
encompasses the entire Greek world, as well as regions in which Hellenism
flourished. The size and range of the collections and value of the exhibits
makes the Museum a veritable treasury of Byzantine and post‐Byzantine art
and culture.

12:30‐14:30

Departure from the Byzantine & Christian Museum and arrival at the Onassis
Foundation.
Welcome drink. Morning teaching activity
The Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation was established in
December 1975 in accordance with Aristotle Onassis' last wish to honor the
memory of his son, Alexander. All projects of the Alexander S. Onassis Public
Benefit Foundation are related to Greece. Greek culture and civilization,
education, the environment, health and social solidarity come first on the
agenda of the Foundation.
Return to the hotel

15:00‐16:00

Lunch – Free Time – Rest

16:00‐16:15

Departure from the hotel and arrival at the Onassis Cultural Center

16:30‐20:00

Afternoon teaching session

20:30‐23:00

Dinner
Free time / Overnight stay

FRIDAY, July 26th
08:30‐09:30

Breakfast

09:45‐10:00

Departure from the hotel and arrival at the Onassis Cultural Center

10:00‐12:30

Morning teaching activity

12:45‐13:00

Departure from the Onassis Cultural Center and return to the hotel

13:15‐16:15

Lunch – Free time – Rest

16:15‐16:30

Departure from the hotel and arrival at the Onassis Cultural Center

16:30‐20:00
20:00‐20:15

Afternoon teaching activity session
Departure from the Onassis Cultural Center and return to the hotel

20:30‐23:00

Dinner
Free time / Overnight stay

08:00‐09:30

Breakfast

10:00‐12:30

Departure from the hotel for the Plato’s Academy
The Plato’s Academy was the intellectual heart of ancient Athens, today is
one of the oldest quarters of the city of Athens.
Visit at the gardens and the ramparts of Plato’s Academy.

12:30‐14:00

Experiential walking in neighborhoods of Athens – the old city of Athens
Return to the hotel

14:00‐16:45

Lunch – Free time – Rest

16:45‐17:00

Departure from the hotel and arrival at the Onassis Cultural Center

17:00‐20:00

Closure and overview of the Summer School Program – Exchange of
experiences. Theatrical performance by the students

20:00‐20:15

Return to the hotel

21:30‐23:00

Dinner
Free time / Overnight stay

SATURDAY, July 27th

SUNDAY, July 28th

09:00‐10:00

Breakfast
Free time for shopping
Departures from the hotel to the Athens International Airport

For any possible change in the daily program, the students and their escorts will be informed upon their arrival in Athens,
by the Summer School’s staff
For more information about the program, visit: http://www.plato‐academy.gr & http://www.onassis.gr/

