
ΔΡΑΣΕΙΣ 
Θερινά Σχολεία Φιλοσοφίας και Εφαρμοσμένης 

Έρευνας - ερευνητές απ΄ όλον τον κόσμο 

διερευνούν την σχέση της εφαρμοσμένης 

έρευνας με τις βασικές αρχές που την καθοδηγούν 

και τον τρόπο που αυτή τις ανατροφοδοτεί 

και ενίοτε τις ανατρέπει. 

Θερινά Σχολεία Αρχαίου Ελληνικού Δράματος -

φοιτητές θεατρικών και κλασικών σπουδών 

Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτε ρικού 

ασχολούνται με τη σύνδεση της θεωρητικής 

προσέγγισης του αρχαίου ελληνικού δράματος 

(φιλοσοφική, φιλολογική, θεατρολογική 

και αρχαιολογική) με την σκηνική πράξη 

και τα πρόσφατα επιτεύγματά της. 

Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας 

για ενήλικες πολίτες με αντικείμενο τη φιλοσοφία, 

τον ρόλο της στην καθημερινή ζωή και το αξιακό 

σύστημα της κοινωνίας. 

Εκπαιδευτικά προγράμματα για Αποφοίτους 

Ανώτατης Εκπαίδευσης με αντικείμενο τη βιομηχα νι 

κή αρχαιολογία, την ιστορία, τη γλώσσα, την τέχνη 

και αρχιτεκτονική, τη φιλοσοφία, τα μαθηματικά 

και την τεχνολογία, τη θεωρία της επιστήμης, 

τα διαδικτυακά περιβάλλοντα και την ηλεκτρονική 

μάθηση. 

Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας 

σε ζητήματα κοινωνικής οικονομίας, αναπτυξιακής 

αξιοποίησης του πολιτισμού και του αστικού 

περιβάλλοντος. 

Προγράμματα βιωματικής μάθησης - διοργάνωση 

διαλέξεων, εργαστηρίων, και εκπαιδευτι κών 

προγραμμάτων με στόχο την απόκτηση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω της βιωματικής 

μάθησης. 

Εκπαιδευτικό μουσείο - δημιουργία ενός 

εκπαιδευτικoύ, διαδραστικού πολυμεσικού 

μουσείου, ανοιχτού στο κοινό στην περιοχή 

της Ακαδημίας Πλάτωνος. 
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T ο έργο «Ακαδημία Πλάτωνος -

Οι δρόμοι της Γνώσης» επιχειρεί 

να αξιοποιήσει την πολιτιστική κληρονομιά 

ως «εργαλείο», «μονοπάτι» στην προσέγγιση 

της γνώσης. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί 

να συνδέσει το σήμερα με το πνεύμα 

και τη σημασία της Ακαδημίας Πλάτωνος 

ως χώρου έρευνας και παιδείας. 

Ως χώρου στον οποίο αναπτύσσονταν 

όχι μόνο η γνώση και ο πολιτικός στοχασμός 

αλλά επιχειρείτο παράλληλα και η ανάπτυξη 

της προσωπικότητας και η διαμόρφωση 

τ ο υ ενεργού πολίτη. 

Α: ποτελείται από δύο θεματικούς 

. κύκλους, «Ανάπτυξη της γνώσης 

και των καινοτόμων ιδεών» και «Η Πολιτεία 

και ο Πολίτης», οι οποίοι περιλαμβάνουν 

ένα πλέγμα δράσεων που επιχειρούν ένα 

σύνολο παρεμβάσεων στην παιδεία και 

τον πολιτισμό, επιδιώκοντας να αναδείξουν 

εκείνες τις διαδρομές όπου η ιστορικότητα και 

η παράδοση συναντούν με καινοτόμο τρόπο 

τη σύγχρονη εποχή και την σύγχρονη κοινωνία. 

Ε ιδικότερα, το έργο αυτό αποσκοπεί 

στην υποστήριξη της έρευνας και 

στην ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ ερευνητικών 

ομάδων, στην ανάπτυξη της γνώσης 

και καινοτόμων ιδεών ως παράμετρο της 

κοινωνικής και οικονομικής προόδου, στην 

ανάδειξη της σημασίας της δια βίου μάθησης 

για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του 

πολίτη, στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την 

αγορά εργασίας, στην ανάδειξη του ρόλου της 

βιωματικής και συνεργατικής μάθησης, καθώς 

και στην αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών 

μάθησης στο σχολικό περιβάλλον. 

Οι ι δράσεις του έργου απευθύνονται 

σε όλο το ηλικιακό φάσμα, 

περιλαμβάνοντας την πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

τους εκπαιδευτικούς και τους ενήλικες πολίτες. 

Υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου 

Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013). 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
Διάλογοι - εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές 

όλων των βαθμίδων με έμφαση στη βιωματική 

και συνεργατική μάθηση, την εξάσκηση 

στο διάλογο και τη διενέργεια έρευνας. 

Πλάτων - δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού 

υλικού και διαδραστικών εφαρμογών για μαθητές 

και εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ψηφιακό Αποθετήριο - διαδικτυακή εφαρμογή 

για εναπόθεση ερευνητικού και συγγραφικού 

περιεχομένου στον υπο-χώρο της φιλοσοφίας 

που εστιάζει το έργο. 

Διαδικτυακή Ακαδημία - η Πύλη του έργου αποτελεί 

το κεντρικό σημείο πρόσβασης για τους χρήστες 

στις δραστηριότητες και εφαρμογές του έργου 

καθώς και στις ιστοσελίδες των διαφόρων δράσεων. 

Ατλαντίδα - ηλεκτρονική συλλογή του πλατωνικού 

έργου και κειμένων για την πλατωνική, 

νεοπλατωνική και αρχαία ελληνική φιλοσοφία καθώς 

και για την ιστορία και αρχαιολογία της κλασικής 

Αθήνας, 

η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του «Ψηφιακού 

Αποθετηρίου» του έργου. 

Πλοηγός της Φιλοσοφίας - μαθησιακό και 

εκπαιδευτικό εργαλείο που ενσωματώνει 

περιεχόμενο για σημαντικό αριθμό σημείων 

ενδιαφέροντος της πόλης των Αθηνών με έμφαση 

στην «άγνωστη» Ακαδημία Πλάτωνος 

και την περιοχή της. 

Υποτοφίες (τροφεία) αλλοδαπών ερευνητών 

για τη διεξαγωγή έρευνας σε μεταπτυχιακό, 

διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο 

στην Ελλάδα. 

Θερινά Σχολεία για μαθητές - ένα ταξίδι στον 

ελληνικό πολιτισμό για Έλληνες μαθητές, μαθητές 

ευρωπαϊκών γυμνασίων και λυκείων και μαθητές 

σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας. 


