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Στο Ίδρυμα Ωνάση πιστεύουμε πως, πίσω από τον 
προσωπικό θρίαμβο κάθε ανθρώπου, βρίσκονται η μάθηση 
χωρίς εμπόδια και η ακλόνητη πίστη στον εαυτό του.
Η συνειδητοποίηση της προσωπικής μας αξίας και  
η κατανόηση πως όλα είναι δυνατά, αρκεί να έχουμε  
τα εφόδια, αποτελούν βασικές αρχές στον δρόμο προς  
την ωριμότητα και την ουσιαστική εξέλιξη.

Με αυτό τον γνώμονα σχεδιάζουμε τα εκπαιδευτικά μας 
προγράμματα για παιδιά, εφήβους, οικογένειες, ενήλικες, 
άτομα άνω των 65 ετών, ανθρώπους με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, ερευνητές, καλλιτέχνες και μαθητές σχολείων της 
περιφέρειας και της Αττικής. Κάθε χρόνο, βάζουμε νέους 
στόχους και αγκαλιάζουμε καινούριες έννοιες και θεματικές. 
Με σύγχρονα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά εργαλεία και με 
την πολύτιμη συνδρομή αξιόλογων συνεργατών διαφορετικών 
ειδικοτήτων, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για νέα  
γνώση, πάντοτε μέσα από το πρίσμα της συμπερίληψης  
και της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ανάδειξης της  
αριστείας ως κοινωνικού προτύπου, της καινοτομίας και  
του εκδημοκρατισμού της εξειδικευμένης γνώσης.

Στις προτεραιότητές μας βρίσκονται η πόλη και οι κάτοικοί 
της, η ιστορία και η ποίηση, οι νέες τεχνολογίες και  
ο ψηφιακός κόσμος, η μουσική και η κινητική έκφραση. 
Πιστεύουμε πως η εκπαίδευση μάς αφορά σε κάθε ηλικία και 
πως κάθε στιγμή είναι μια ευκαιρία για να βουτήξουμε στην 
απέραντη θάλασσα της πληροφορίας και του καινούριου. 
Θεωρούμε αυτονόητο το διαφορετικό και δημιουργούμε 
πλουραλιστικούς μικρόκοσμους, όπου η συνύπαρξη είναι 
η μόνη αλήθεια και όλοι συνεισφέρουν με τις μοναδικές, 
ιδιαίτερες ικανότητές τους. Μαζί, συσκέπτονται, 
συνδημιουργούν και ανατρέπουν τα δεδομένα.
 
Επιδιώκουμε η στάση μας να είναι επαναστατικά αισιόδοξη. 
Στην προσπάθειά μας αυτή έχουμε πολύτιμους συμμάχους 
τους εκπαιδευτικούς, το έργο των οποίων προσδοκούμε να 
στηρίξουμε αποτελεσματικά, μέσα από προγράμματα που 
δημιουργούμε για την επαγγελματική τους εξέλιξη. 

Το τεύχος που ξεφυλλίζετε είναι μια σύντομη παρουσίαση 
των προγραμμάτων που δημιουργήσαμε για το σχολικό έτος 
2019-2020, ειδικά για τους μαθητές και τα σχολεία τους.  
Θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε και να τα ζήσουμε μαζί.

Έφη Τσιότσιου
Εκτελεστική Διευθύντρια & Διευθύντρια Παιδείας 
Ιδρύματος Ωνάση
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

ΑΡΧΕΙΑΚΌ ΥΛΙΚΌ — ΠΌΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΚΛΉΡΌΝΌΜΙΑ — ΨΉΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ

Απευθύνεται σε
Μαθητές Γυμνασίων  
και Λυκείων της Αττικής

Ήμερομηνίες
Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2019 

Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν

Χώρος
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε
6 τρίωρες συναντήσεις μέσα στις 
σχολικές τάξεις και στους χώρους
του Ιδρύματος Ωνάση:
Στέγη Ιδρύματος Ωνάση
(Συγγρού 107, Αθήνα), Ωνάσειος 
Βιβλιοθήκη (Λ. Αμαλίας 56, Αθήνα)

Διαδικασία αίτησης και επιλογής
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο 
education.stegi@onassis.org μέχρι τις
4 Οκτωβρίου 2019. Απαντήσεις θα 
δοθούν μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2019.

Συντελεστές
Μαρία Βαρελά: Εικαστικός μέσων 
και σχεδιάστρια εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων
Νίκος Βογιατζής: Σχεδιαστής των 
μέσων, βιβλιοθηκονόμος, εικαστικός 
Μαριάνα Ζήκου: Ιστορικός τέχνης, 
επιμελήτρια εκθέσεων 
Ρεβέκκα Κεφαλέα: Κοινωνική 
επιστήμονας, εμπνεύστρια και 
επιμελήτρια του GLAM Hack 
Ηλίας Στουραΐτης: Εκπαιδευτικός, 
υποψήφιος διδάκτορας Ιστορικής 
Έρευνας, Διδακτικής και Νέων 
Τεχνολογιών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
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Σπάνια βιβλία, ψηφιακά αρχεία και 
ανεξάντλητες βάσεις δεδομένων σε 
περιμένουν να τα κάνεις δικά σου,
για να δημιουργήσεις ένα νέο έργο 
τέχνης. Και η τεχνητή νοημοσύνη,
πώς μπορεί να σε βοηθήσει; 

Αποκτάς πρόσβαση στην ψηφιακή συλλογή 
βιβλίων της Ωνασείου Βιβλιοθήκης, στο 
ψηφιακό Αρχείο Καβάφη, αλλά και σε 
διαδικτυακά αρχεία για τον ευρωπαϊκό 
πολιτισμό. Και μετά; Τι κάνεις; 

Αυτό το πρόγραμμα, μέσω της δημιουργικής 
οικειοποίησης υλικού από βάσεις 
δεδομένων, αλλά και από παραδοσιακές 
συλλογές, δίνει σε σένα και στην τάξη σου 
την ευκαιρία να εξετάσετε συνεργατικά τις 
δυνατότητες αξιοποίησής τους με τη χρήση 
καλλιτεχνικών πρακτικών, αλλά και με την 
εμπλοκή της τεχνητής νοημοσύνης. 

Μέσα από παρουσιάσεις, έρευνα, 
τεχνολογίες πρόσβασης και πλοήγησης, 
επισκέψεις σε φυσικές και ψηφιακές 
συλλογές, ελευθερία στην επανάχρηση και 
δημιουργική αξιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, ο κόσμος των ψηφιακών 
εργαλείων θα σου ανοίξει τον δρόμο προς 
την ψηφιακή τέχνη. 

Πρόσβαση έχεις. Κάνε το επόμενο βήμα.
Γίνε δημιουργός στον κόσμο της
ψηφιακής τέχνης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού δικτύου European ARTificial Intelligence Lab 
(Ευρωπαϊκό Εργαστήριο TEXNHτής Νοημοσύνης) και 
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική 
Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί 
εργαστήριο για εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (Ιανουάριος 2020). 
Περισσότερες πληροφορίες στο onassis.org



12ΘΕΑΤΡΌ — ΌΙ ΕΦΉΒΌΙ ΣΤΉ ΣΤΕΓΉ

ΣΗΜΕΡΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ONASSIS

FESTIVAL
YOUTH
[2020]









16



17







ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΑΚΟΜΗ ΓΡΑΦΤΕΙ.
ΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΕΒΑ ΣΤΗ 
ΣΚΗΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΕΝΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΠΟΥ

ΝΑ ΣΕ ΕΚΦΡΑΖΕΙ.
Η ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ
ΣΤΕΓΗΣ, ΣΟΥ ΑΝΗΚΕΙ. 
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Το μέλλον δεν είναι μια λέξη. Είναι οι νέοι άνθρωποι που ανεβαίνουν στη σκηνή για να 
απελευθερώσουν τις δυνάμεις τους και να εκφράσουν δυνατά όλα αυτά που νιώθουν.
Γιατί, στο Onassis Youth Festival 2020, οι έφηβοι δεν λογοκρίνονται. Το φεστιβάλ που βάζει 
στο επίκεντρο της προσοχής τους εφήβους επιστρέφει φέτος, για να σε ταξιδέψει πίσω στον 
χρόνο και σε όλα όσα ανήκουν πλέον στην Ιστορία. 

Οι αποφάσεις που παίρνουμε τώρα, τι αποτύπωμα έχουν στο μέλλον; Πώς αφηγούμαστε 
μια ιστορία; Σε ποιον και γιατί; Μέσα από την επίσημη αφήγηση της Ιστορίας, αλλά και τις 
εναλλακτικές εκδοχές της, θα αναλογιστείς τον τρόπο με τον οποίο κατανοείς την κοινωνία 
σήμερα και το πώς οικειοποιείσαι την αφήγηση της εμπειρίας ενός ατόμου ή συλλογικά  
μιας ομάδας ανθρώπων, με στόχο να τη μετασχηματίσεις. Ανέβα στη Μικρή Σκηνή της 
Στέγης και δημιούργησε κάτι νέο. Ένα μανιφέστο που θα μπορούσε να ζει ακόμη και ύστερα 
από 200 χρόνια. 

Αντλώντας έμπνευση από τις σύγχρονες και υβριδικές γραφές, εξετάζοντας τα όρια μεταξύ 
μυθοπλασίας και πραγματικότητας και ανακαλύπτοντας διαφορετικά πεδία και τρόπους 
γραφής, αυτό το φεστιβάλ θα μεταμορφωθεί μαζί σου. Ήρθε η ώρα να ανέβεις στη σκηνή 
και να πάρεις το μέλλον στα χέρια σου. Όπως ακριβώς το θέλεις εσύ.

Απευθύνεται σε
Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Ήμερομηνίες
Εργαστήρια:
Οκτώβριος 2019 – Απρίλιος 2020
Φεστιβάλ:
Παρασκευή 24, Σάββατο 25 και
Κυριακή 26 Απριλίου 2020

Διαδικασία αίτησης και επιλογής
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο 
education.stegi@onassis.org μέχρι τις
4 Οκτωβρίου 2019. Απαντήσεις θα 
δοθούν μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2019.

Συντελεστές 
Συντονισμός & Καλλιτεχνική επίβλεψη: Μυρτώ Λάβδα, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Στέγης Ιδρύματος Ωνάση
Οργάνωση: Ελεάννα Σεμιτέλου, Λεωνίδας Παναγόπουλος
Συνεργάτες του Φεστιβάλ: Άρης Λάσκος & Αναστασία Γιαννάκη, Ομάδα 4Frontal (Θανάσης Ζερίτης & Αριστέα Σταφυλαράκη), 
Cheek-Bones (Στέφανος Αχιλλέως & Αγγέλικα Σταυροπούλου), Γιώργος Βαλαής & Γιάννης Νικολαΐδης, Άρης Μπαλής, 
Κατερίνα Γιαννοπούλου, Αντώνης Αντωνόπουλος κ.ά.

Χώρος
Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται 
σε εβδομαδιαίες συναντήσεις στους 
χώρους των σχολείων.
Οι παραστάσεις θα δοθούν στη Στέγη 
του Ιδρύματος Ωνάση (Συγγρού 107).

Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν

ONASSIS YOUTH FESTIVAL
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Διαδικασία αίτησης και επιλογής
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο 
education@onassis.org μέχρι τις
15 Οκτωβρίου 2019. Απαντήσεις θα 
δοθούν μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019.

Απευθύνεται σε
Μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού  
& Α΄ και Β΄ Γυμνασίου

Ήμερομηνίες
Νοέμβριος 2019 – Μάιος 2020 

Διάρκεια:
3 ώρες

Χώρος
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη  
(Λ. Αμαλίας 56, Αθήνα)

Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΧΑΡΤΕΣ — ΠΑΙΧΝΙΔΙ — ΙΣΤΌΡΙΑ
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Συντελεστές
Αλέξανδρος Παπανδρέου: Υποψήφιος Διδάκτωρ
στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» / Εργαστήριο Υπολογιστικής 
Ευφυΐας, Ιδρυτής του οργανισμού Χαρισμάθεια και 
Σύμβουλος Εκπαίδευσης Διεθνούς Σχολείου (ΙΒ)
Αντωνία Δαπόντη: Φιλόλογος, ΜΑ στη διδακτική
με χρήση νέων τεχνολογιών, Εκπαιδευτικός
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ελένη Πουλημένου: Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζήσε τη διαδρομή του Όδυσσέα από την 
Τροία μέχρι την Ιθάκη, παρακολουθώντας 
κάθε του βήμα, αλλά και τις αποφάσεις 
που παίρνει ως ηγέτης σε κάθε σταθμό.

Φαντάσου να κυβερνάς ένα πλοίο,
να ξεκινάς τη δική σου Οδύσσεια.
 
Άραγε, θα καταφέρεις να φτάσεις στον 
προορισμό σου με τις ελάχιστες δυνατές 
απώλειες; Με έμπνευση περισσότερες 
από 50 παλιές και σπάνιες εκδόσεις των 
ομηρικών κειμένων που φυλάσσονται στην 
Ωνάσειο Βιβλιοθήκη, θα έχεις την ευκαιρία 
να ταξιδέψεις με τα πλοία του Οδυσσέα από 
την Τροία έως την Ιθάκη. Σε κάθε λιμάνι θα 
πρέπει να πάρεις μια κρίσιμη απόφαση. Σε 
κάθε σταθμό θα πρέπει να διαχειριστείς τις 
συνέπειες των επιλογών σου.

Μέσα από τις περιπέτειες του Οδυσσέα, 
θα γνωρίσεις τις βασικές αρχές της 
θεωρίας παιγνίων, θα έρθεις σε επαφή με 
διαφορετικά μοντέλα ηγεσίας και διοίκησης 
και θα αναρωτηθείς τι θα γινόταν αν 
έπαιρνες μια διαφορετική απόφαση.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΙΘΑΚΗΜΠΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕ
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
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Η 
ΤΕΧΝΗ
ΤΟΥ
ΜΑΖΙ

Συντελεστές
Κατερίνα Γιαννακοπούλου: Ειδική παιδαγωγός
Κλεώνη Μανουσάκη: Εικαστικός
Μυρτώ Σαριδέλλη: Εικαστικός
Ειρήνη Χέλιου: Ηθοποιός, θεατροπαιδαγωγός

Ξεχωριστός, όχι χωριστός από τους 
άλλους. Μοναδικός, όχι μόνος. 
Ανακάλυψε την τέχνη του «μαζί» και 
κάνε προτέρημα τη διαφορά, σε μια 
ομάδα νέων με και χωρίς αυτισμό. 
Εξάλλου, δεν χρειάζεται να μοιάζεις 
με κάποιον για να έρθεις κοντά του.

Η τέχνη είναι ο κατεξοχήν χώρος 
που βρίσκει πεδίο δημιουργίας η 
διαφορετικότητα. Η τέχνη δεν απομονώνει 
τους μοναδικούς ανθρώπους και δεν 
φοβάται τους ξεχωριστούς. Μαθητές με 
και χωρίς αναπηρία, βρίσκονται μαζί σε ένα 
εργαστήριο τέχνης και επικοινωνίας. 

Η φωνή, το άγγιγμα, το χρώμα, η κίνηση και 
η επαφή γίνονται τα βασικά σου εργαλεία 
για να ανακαλύψεις τη μοναδικότητά σου 
και να σεβαστείς τη διαφορετικότητα του 
άλλου. Αν τραγουδήσεις πάνω στο σώμα 
κάποιου, αν σε ζωγραφίσει, αν με την πλάτη 
σου στηρίξεις τη δική του για να χορέψετε 
ή αν απλώς τεντωθείς συγχρονισμένα 
μαζί του, θα έχει σημασία αν και πόσο 
διαφορετικοί είστε;

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ   
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

ΑΝΑΠΉΡΙΑ — ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΉ
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Απευθύνεται σε
Εφήβους με και χωρίς αναπηρία (αυτισμό που χρειάζεται 
στήριξη, νοητική υστέρηση)

Ήμερομηνίες
Νοέμβριος 2019 – Μάιος 2020 
Το πρόγραμμα υλοποιείται τις καθημερινές, μετά τη λήξη 
των μαθημάτων του σχολείου, και ολοκληρώνεται σε 15 
εβδομαδιαίες συναντήσεις.

Ώρες  
14:30-16:00

Χώρος
5ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου

Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν

Προϋποθέσεις  
Υποχρεωτική η συμμετοχή σε τουλάχιστον πέντε 
συνεχόμενες συναντήσεις του κύκλου.

Διαδικασία αίτησης και επιλογής 
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο education@onassis.org 
μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2019. Οι απαντήσεις θα δοθούν 
μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το 
ΑΛΜΑ - Πανελλήνιο Σύλλογο Προσαρμοσμένων 
Δραστηριοτήτων και τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
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Για έβδομη χρονιά, το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του Ιδρύματος Ωνάση,
«Η μουσική αγαπάει τον αυτισμό», φέρνει 
σε επαφή με τη μουσική μεικτές ομάδες 
παιδιών, με και χωρίς διαταραχές αυτιστικού 
φάσματος, μαζί με τους γονείς τους.
Εδώ, «γλώσσα επικοινωνίας» γίνονται οι 
νότες, οι ήχοι και ο ρυθμός, ενώ το πιάνο, η 
φλογέρα ή το σαξόφωνο αποτελούν τα μέσα 
αυτής της επικοινωνίας. 

Άκου, δες και μπες στο ειδικά μελετημένο 
μουσικό παιχνίδι με όλες τις αισθήσεις σου. 
Οι μουσικοί και οι εκπαιδευτικοί είναι δίπλα 
σου για να προσαρμόσουν όλες τις μουσικές 
δραστηριότητες στις δικές σου επιθυμίες 
και ικανότητες. Στο εργαστήριο αυτό, οι ήχοι 
και τα μουσικά όργανα βοηθούν κάθε παιδί 
να απελευθερώσει τα συναισθήματά του και 
να αναπτύξει τις κοινωνικές του δεξιότητες. 
Στόχος του εργαστηρίου είναι, μέσα από την 
εμπειρία της ομαδικότητας, τα παιδιά που 
βρίσκονται στο ευρύ φάσμα του αυτισμού 
να μπορέσουν να απελευθερώσουν τη 
δημιουργικότητά τους και να ενσωματωθούν 
στην ομάδα.

Η τέχνη της μουσικής ξεπερνά τη λεκτική 
επικοινωνία, ταξιδεύει για πέμπτη χρονιά 
σε νέους προορισμούς, σε πόλεις της 
περιφέρειας, και ενισχύει την πρόσβαση 
όλων στην εκπαίδευση και το παιχνίδι.

Η 
ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΑΓΑΠΑΕΙ

ΤΟΝ
ΑΥΤΙΣΜΟ

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΑΦ — ΝΕΑ ΌΜΑΔΑ ΓΙΑ ΕΦΉΒΌΥΣ

Πώς μπορεί το Κλειδί του Σολ να 
ξεκλειδώσει συναισθήματα και δεξιότητες 
παιδιών που ανήκουν στο ευρύ φάσμα του 
αυτισμού; Ένα εργαστήριο μουσικής για 
γονείς και παιδιά, το οποίο απελευθερώνει 
την επικοινωνία με νότες και ρυθμό.
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Απευθύνεται σε
Παιδιά 5-7 ετών και 8-11 ετών και εφήβους 12-16 ετών με 
και χωρίς διαταραχή αυτιστικού φάσματος και τους γονείς 
τους.
Το εργαστήριο για την ομάδα 12-16 ετών,
απευθύνεται σε εφήβους με αυτισμό που χρειάζονται 
στήριξη (υψηλής λειτουργικότητας).

Ημερομηνίες
Κύκλοι Εργαστηρίων στη Στέγη 2019
Τα Σάββατα 9, 16, 23, 30 Νοεμβρίου και 7, 14 Δεκεμβρίου
Παιδιά 5-7 ετών: 10:00-12:00
Παιδιά 8-11 ετών: 12:00-14:00
Έφηβοι 12-16 ετών: 16:00-18:00
Κύκλοι Εργαστηρίων στη Στέγη 2020
Τα Σάββατα 15, 22, 29 Φεβρουαρίου και
7, 14, 21 Μαρτίου
Παιδιά 5-7 ετών: 10:00-12:00
Παιδιά 8-11 ετών: 12:00-14:00
Έφηβοι 12-16 ετών: 16:00-18:00

Χώρος
Ειδικά Νηπιαγωγεία & Ειδικά Δημοτικά Σχολεία στην 
Αττική και την περιφέρεια, καθώς και στη Στέγη του 
Ιδρύματος Ωνάση.

Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν

Προϋποθέσεις
Κάθε παιδί θα συνοδεύεται μόνο από έναν γονέα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, δίνεται η ευκαιρία συμμετοχής 
στο εργαστήριο και σε συγγενείς πρώτου βαθμού, όπως 
τα αδέλφια.
Η πρώτη συνάντηση κάθε κύκλου απευθύνεται μόνο στους 
γονείς που θα συνοδεύουν τα παιδιά στο εργαστήριο.
Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε όλες τις συναντήσεις 
του κύκλου.

Διαδικασία αίτησης και επιλογής
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο education@onassis.org 
μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2019.
Οι απαντήσεις θα δοθούν μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019.
Για τα προγράμματα εκτός Αθηνών, η αίτηση υποβάλλεται 
από τον/τη Διευθυντή/-ντρια της εκάστοτε σχολικής 
ομάδας.

Συντελεστές
Θοδωρής Ιωσηφίδης: Πιανίστας
Γεωργία Παπαμιχαήλ: Ειδική παιδαγωγός
Χριστίνα Παπανδρέου: Πιανίστρια
Σπύρος Σουλαδάκης: Πιανίστας 
Δήμητρα Τόκα: Ειδική παιδαγωγός 
Δημήτρης Τσάκας: Σαξοφωνίστας 
Guido De Flaviis: Σαξοφωνίστας

Υπεύθυνη σχεδιασμού δράσεων
Χριστίνα Παναγιωτάκου,  
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ιδρύματος Ωνάση

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌΥΣ
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, πραγματοποιούνται 
βιωματικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς. Κάθε εργαστήριο 
είναι αυτοτελές και ολοκληρώνεται σε μια δίωρη 
συνάντηση.

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019
17:00-19:00 & 19:00-21:00
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020
17:00-19:00 & 19:00-21:00

Χώρος
Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Κρατήσεις-Πληροφορίες
Τ. 210 3713000
Απαραίτητη κράτησης θέσης στο education@onassis.org
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.



30Αν σου αρέσουν τα 
ταξίδια στον χρόνο, έχεις 
καλλιτεχνική φύση, σου 
αρέσουν οι χειροτεχνίες και 
η δράση, ακόμα κι αν είσαι 
παιδί της νέας τεχνολογίας 
και θέλεις να παίζεις τα 
βιβλία στα δάχτυλα με το 
κινητό σου, τότε αυτά τα 
έξι εργαστήρια μοιάζουν 
ιδανικά για εσένα και τους 
συμμαθητές σου.
Γιατί μπορεί να έχεις 
συνηθίσει να διαβάζεις
από την οθόνη του 
υπολογιστή και του 
τάμπλετ σου,
όμως στην Ωνάσειο 
Βιβλιοθήκη τα μυστικά 
κρύβονται καλά
μέσα στα βιβλία.

Ανακάλυψε τη γραφή, 
αλλά και τις τέχνες 
που σχετίζονται με 
τη δημιουργία και τη 
συντήρηση βιβλίων, και 
μάθε πώς θα διατηρήσεις
τα δικά σου αγαπημένα
βιβλία για πάντα.

H
ΩΝΑΣΕΙΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΝΟΙΓΕΙ

ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΗΣ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
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H
ΩΝΑΣΕΙΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΝΟΙΓΕΙ

ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΗΣ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Μια ιστορική βιβλιοθήκη, χιλιάδες 
σπάνιες εκδόσεις και το βιβλίο ως έργο 
τέχνης. Περιηγήσου στην Ωνάσειο 
Βιβλιοθήκη και γνώρισε τις τέχνες του 
βιβλίου μέσα από πολλά διαφορετικά 
εργαστήρια.
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Απευθύνεται σε
Μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού

Ήμερομηνίες
Νοέμβριος 2019 – Μάιος 2020 
(Δευτέρα έως Παρασκευή)

Διάρκεια προγράμματος
3 ώρες

Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν 

Χώρος
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη
(Λ. Αμαλίας 56, Αθήνα)

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι σχολικές ομάδες που θα επιλεγούν 
θα μπορούν να παρακολουθήσουν 
από ένα 3ωρο εργαστήριο η καθεμία.

Διαδικασία αίτησης και επιλογής
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο 
education@onassis.org μέχρι τις 15 
Οκτωβρίου 2019. Οι απαντήσεις θα 
δοθούν μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019.

ΒΙΒΛΙΌ — ΙΣΤΌΡΙΑ — ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
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Θα ήθελες να δεις το όνομά σου γραμμένο στη Γραμμική Β; 
Oι άνθρωποι, στη διάρκεια της ιστορίας, χρησιμοποίησαν 
πολλούς διαφορετικούς τρόπους στην προσπάθειά τους 
να επικοινωνήσουν γραπτώς, όπως ζωγραφιές, σύμβολα, 
συστήματα και λέξεις. Το φοινικικό αλφάβητο, η Στήλη 
της Ροζέττας, παραστάσεις από σπήλαια και πολλά άλλα 
ευρήματα και συστήματα γραφής θα αποδείξουν σε σένα και 
στους συμμαθητές σου πως το ζητούμενο των ανθρώπων 
ήταν πάντα να επικοινωνούν.
Σε αυτό το εργαστήριο, θα δεις από κοντά φτερά χήνας, 
καλέμι και περίεργα μελάνια, ενώ θα κληθείς να γίνεις 
εσύ καλλιγράφος, δημιουργώντας το δικό σου σπάνιο 
χειρόγραφο με πένες, πινέλα και αληθινό μελάνι πάνω σε 
παλαιωμένο χαρτί, σαν να ζούσες σε μια άλλη εποχή.

Καλέμι; Ή φτερά χήνας; Ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο εργαλείο 
γραφής; Ή ιστορία της γραφής δεν είναι παρά η ιστορία του 
ανθρώπου, που πάντα είχε ως ζητούμενο την επικοινωνία.
Πολύ πριν από τα email, τα sms, τα emoticons και το messenger,
οι άνθρωποι σχεδίαζαν σύμβολα και έβρισκαν διάφορα συστήματα 
για να γράφουν τα μηνύματά τους. Ανακάλυψέ τα!

H ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Συντελεστές
Νικόλας Τσουκαλάς: Γεωλόγος MSc, 
Μουσειοπαιδαγωγός
Νικόλας Κουνινιώτης: Γραφίστας
& Σχεδιαστής

ΩΝΑΣΕΙΌΣ ΒΙΒΛΙΌΘΉΚΉ
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Συντελεστές
Κωνσταντίνος Στάικος:
Δρ. Ιστορίας του Βιβλίου, 
Αρχιτέκτονας
Νικόλαος Βοζίκης:
Εκδότης, Τυπογράφος

Είχες πάντα την περιέργεια να μάθεις πώς κατάφεραν να τυπωθούν τόσα βιβλία στο 
παρελθόν χωρίς σύγχρονους εκτυπωτές; Τότε αυτό είναι το εργαστήριό σου. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Έλα να ταξιδέψουμε στον 15ο αιώνα μέσα 
από ένα εργαστήριο-χρονοκάψουλα. Σε μια 
εποχή που τα βιβλία δεν ήταν διαθέσιμα για 
όλους, ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος έκανε μία 
από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις του 
κόσμου. Εφηύρε τη μηχανική εκτύπωση, 
τον τρόπο να τυπώνουμε σε χαρτί εύκολα 
και γρήγορα. Μάλιστα, ένα αντίγραφο του 
πρώτου του έργου, που ήταν η Βίβλος, 
βρίσκεται στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη. 
Πόση σημασία έχει τελικά η τυπογραφία 
για τη διάχυση της γνώσης και πώς 
μοιάζει το τυπογραφείο ενός σύγχρονου 
«Γουτεμβέργιου»; Σε αυτό το εργαστήριο, 
θα παρακολουθήσεις την πορεία έκδοσης 
ενός βιβλίου από την αρχή έως το τέλος – 
ακόμα και τον τρόπο που λιώνει το μέταλλο 
σε μπρίκι για να σφυρηλατηθεί σε γράμμα. 
Στο τέλος, θα πάρεις μαζί σου μια μικρή 
σφραγίδα με το όνομά σου. Ένα δώρο από 
τον 15ο αιώνα.

ΒΙΒΛΙΌ — ΙΣΤΌΡΙΑ — ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
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Απευθύνεται σε
Μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
και Γυμνασίου

Ήμερομηνίες
Νοέμβριος 2019 – Μάιος 2020 
(Δευτέρα έως Παρασκευή)

Διάρκεια προγράμματος
3 ώρες 

Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν 

Χώρος
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη
(Λ. Αμαλίας 56, Αθήνα) και 
τυπογραφείο Νικολάου Βοζίκη 
(Ζηνοδώρου 17, Κολωνός)

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι σχολικές ομάδες που θα επιλεγούν 
θα μπορούν να παρακολουθήσουν 
από ένα 3ωρο εργαστήριο η καθεμία.

Διαδικασία αίτησης και επιλογής
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο 
education@onassis.org μέχρι τις 15 
Οκτωβρίου 2019. Οι απαντήσεις θα 
δοθούν μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019.

ΩΝΑΣΕΙΌΣ ΒΙΒΛΙΌΘΉΚΉ
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Απευθύνεται σε
Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Ήμερομηνίες
Νοέμβριος 2019 – Μάιος 2020 
(Δευτέρα έως Παρασκευή)

Διάρκεια προγράμματος
3 ώρες

Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν 

Χώρος
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη
(Λ. Αμαλίας 56, Αθήνα)

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι σχολικές ομάδες που θα επιλεγούν 
θα μπορούν να παρακολουθήσουν 
από ένα 3ωρο εργαστήριο η καθεμία.

Διαδικασία αίτησης και επιλογής
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο 
education@onassis.org μέχρι τις 15 
Οκτωβρίου 2019. Οι απαντήσεις θα 
δοθούν μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019

ΒΙΒΛΙΌ — ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΕΣ
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Σε μια εποχή που οι ηλεκτρονικές εκδόσεις πληθαίνουν 
και εμπλουτίζονται διαρκώς με διαδραστικό υλικό, μπορείς 
κι εσύ να γίνεις ο ψηφιακός εκδότης του αγαπημένου σου 
βιβλίου. Σε αυτό το εργαστήριο, θα επιλέξεις, μαζί με τους 
συμμαθητές σου, ένα βιβλίο από το ψηφιακό αρχείο της 
Ωνασείου Βιβλιοθήκης και, με βάση αυτό, θα μάθεις όλα τα 
μυστικά ηλεκτρονικά εργαλεία και προγράμματα που θα σε 
βοηθήσουν να το μετατρέψεις σε e-book.

Έτσι, στο βιβλίο που έχεις διαλέξει, θα καταφέρεις 
να προσθέσεις ηχητικά αρχεία και ντοκουμέντα, να 
παραπέμπεις μέσω link σε ιστότοπους και ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες και να βάλεις στη δική σου έκδοση αυτό που 
πιστεύεις ότι λείπει από την αρχική. 

Μάθε βήμα προς βήμα πώς να φτιάξεις ένα e-book και μεταμόρφωσε τα βιβλία του 
χθες με τις τεχνολογίες του σήμερα. Ένα εργαστήριο που μετατρέπει τις σπάνιες 
εκδόσεις της Ωνασείου Βιβλιοθήκης σε ηλεκτρονικές.

Συντελεστές
Κώστας Διαμαντής: 
3D Graphics & Game Developer, 
Software & Media Administrator,
Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

ΦΤΙΑΞΕ ΕΝΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΒΙΒΛΙΟ

ΩΝΑΣΕΙΌΣ ΒΙΒΛΙΌΘΉΚΉ
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Έλα να ξεφυλλίσουμε παρέα σπάνια βιβλία που βρίσκονται στην Ωνάσειο 
Βιβλιοθήκη και να ανακαλύψουμε μαζί τα χαρακτικά έργα που τα κάνουν 
πιο όμορφα. Για παράδειγμα, τα πρωτογράμματα, τα πρώτα γράμματα στην 
αρχή των κειμένων, που συνήθως είναι κεφαλαία και διαφορετικά από τα 
υπόλοιπα, μοιάζουν σαν να σχεδιάστηκαν από καλλιτέχνες. Και ξέρεις κάτι; 
Όντως σχεδιάστηκαν. 

Σε μια επίσκεψη στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, καλλιτέχνες θα σου 
μιλήσουν για την ιστορία της χαρακτικής τέχνης και θα σου δείξουν όλη 
τη διαδικασία δημιουργίας ενός έργου, από το προσχέδιο έως το τύπωμα. 
Τώρα, είσαι πλέον έτοιμος να πιάσεις στα χέρια σου τα ειδικά εργαλεία και 
να δημιουργήσεις το δικό σου πρωτόγραμμα σε ιαπωνικό χαρτί, το οποίο 
και θα πάρεις μαζί σου στο σπίτι. Βγάλε τον καλλιτέχνη από μέσα σου! 
Πιάσε μαχαίρι, σκαρπέλο και γούζες και χάραξε το δικό σου, μοναδικό έργο. 
Χρησιμοποίησε ειδικά εργαλεία, σχεδίασε, κόψε, πέρνα το σχέδιό σου με 
μελάνι και τύπωσέ το, μαθαίνοντας χαρακτική. 

Ένα εργαστήριο, μια διπλή εκδρομή. Ανακάλυψε τους θησαυρούς που 
κρύβουν τα βιβλία της Ωνασείου Βιβλιοθήκης και φτιάξε το δικό σου 
χαρακτικό έργο στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ

ΒΙΒΛΙΌ — ΙΣΤΌΡΙΑ — ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ



39

Απευθύνεται σε
Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Ήμερομηνίες
Νοέμβριος 2019 – Μάιος 2020 
(Σάββατα)

Διάρκεια προγράμματος
3 ώρες

Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν 

Χώρος
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη 
(Λ. Αμαλίας 56, Αθήνα) και
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών – 
ΑΣΚΤ (Πειραιώς 256, Αθήνα)

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι σχολικές ομάδες που θα επιλεγούν 
θα μπορούν να παρακολουθήσουν 
από ένα 3ωρο εργαστήριο η καθεμία.

Διαδικασία αίτησης και επιλογής
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο 
education@onassis.org μέχρι τις 15 
Οκτωβρίου 2019. Οι απαντήσεις θα 
δοθούν μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019.

Συντελεστές
Γιάννης Γουρζής: 
Καθηγητής Χαρακτικής, Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
Μιλτιάδης Πεταλάς:  
Ζωγράφος & Χαράκτης, 
εργαστηριακός συνεργάτης, Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
Ευστρατία Μαχαιρίδη:  
Χαράκτρια, εργαστηριακή συνεργάτρια, 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)

ΩΝΑΣΕΙΌΣ ΒΙΒΛΙΌΘΉΚΉ



40

Απευθύνεται σε
Μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου
και Λυκείου

Ήμερομηνίες
Νοέμβριος 2019 – Μάιος 2020 
(Δευτέρα έως Παρασκευή)

Διάρκεια προγράμματος
3 ώρες

Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν 

Χώρος
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη
(Λ. Αμαλίας 56, Αθήνα)

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι σχολικές ομάδες που θα επιλεγούν 
θα μπορούν να παρακολουθήσουν 
από ένα 3ωρο εργαστήριο η καθεμία.

Διαδικασία αίτησης και επιλογής
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο 
education@onassis.org μέχρι τις 15 
Οκτωβρίου 2019. Οι απαντήσεις θα 
δοθούν μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019.

ΒΙΒΛΙΌ — ΙΣΤΌΡΙΑ — ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
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Έχεις ακούσει τη φράση «μην κρίνεις ένα βιβλίο από το 
εξώφυλλό του»; Εδώ, όμως, στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη, 
θα στρέψουμε το βλέμμα μας, όχι απλώς στο εξώφυλλο, 
αλλά στη «ράχη» του βιβλίου, εκεί όπου δένουν οι 
σελίδες, ενώ θα βυθιστούμε στη συναρπαστική ιστορία 
της βιβλιοδεσίας. 

Καλύμματα, κοσμήματα, κλείστρα, ραψίματα, κόλλες και 
πρέσες: Αυτές τις λέξεις, που τώρα ίσως σου φαίνονται 
άγνωστες, ετοιμάσου να τις χρησιμοποιήσεις ως εργαλεία 
σε μια τέχνη που θα κάνεις δική σου. Γίνε εσύ αυτός 
που θα ενώσει τις σελίδες και θα αποφασίσει αν πρέπει 
να ραφτούν, να πάνε στο πιεστήριο για συγκόλληση ή, 
ακόμα, αν πρέπει να γίνει ξάκρισμα ή σφύρισμα. 

Με τη συνεργασία των Εκδόσεων του Φοίνικα, μάθε να
δένεις βιβλία και φτιάξε ένα πρωτότυπο σημειωματάριο 
για να το δωρίσεις ή να το κρατήσεις ως ενθύμιο αυτής 
της δράσης. 

Νομίζεις ότι κάθε βιβλίο κρύβει μυστικά μόνο μέσα του; Μπες στην Ωνάσειο 
Βιβλιοθήκη και γνώρισε τα βιβλία από μέσα κι απέξω. Ανακάλυψε την τέχνη της 
βιβλιοδεσίας και μάθε πώς οι απλές σελίδες μετατρέπονται σε βιβλίο.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

Συντελεστές
Μπάμπης Λέγγας:
Βιβλιοδέτης & Εκδότης
Ιωάννα Ραϊσάκη:
Βιβλιοδέτρια & Συντηρήτρια

ΩΝΑΣΕΙΌΣ ΒΙΒΛΙΌΘΉΚΉ
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Δεν είναι όλοι οι θησαυροί από χρυσό ή από πολύτιμους λίθους. Μέσα στην Ωνάσειο 
Βιβλιοθήκη, αλλά και σε βιβλιοθήκες όλου του κόσμου, υπάρχουν βιβλία, χάρτες, έγγραφα 
και άλλα αρχειακά υλικά εκατοντάδων ετών, που φυλάσσονται και προστατεύονται 
κρατώντας μέσα τους την Ιστορία και ιστορίες του κόσμου. Αυτό ακριβώς θα κάνεις κι 
εσύ σε αυτό το εργαστήριο. Θα γίνεις ένας «διασώστης» βιβλίων και αρχείων. Θα μάθεις 
μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις και παιχνίδια τους εχθρούς και τους φίλους του 
χαρτιού, για να μπορέσεις τελικά να δημιουργήσεις προστατευτικές κατασκευές βιβλίων 
που θα επιτρέψουν στα αγαπημένα σου χάρτινα αντικείμενα να νικήσουν τον χρόνο.

Πώς κρατάς για πάντα χάρτινους θησαυρούς; Βιβλία, 
γράμματα και χάρτες που άλλαξαν τον κόσμο ή την 
Ιστορία θα σου φανερώσουν τα μυστικά της αιώνιας 
ζωής τους σε ένα εργαστήριο «διάσωσης». 

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΒΙΒΛΙΌ — ΙΣΤΌΡΙΑ — ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
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Απευθύνεται σε
Μαθητές Γυμνασίου

Ήμερομηνίες
Νοέμβριος 2019 – Μάιος 2020 
(Δευτέρα έως Παρασκευή)

Διάρκεια προγράμματος
3 ώρες

Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν 

Χώρος
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη
(Λ. Αμαλίας 56, Αθήνα)

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι σχολικές ομάδες που θα επιλεγούν 
θα μπορούν να παρακολουθήσουν 
από ένα 3ωρο εργαστήριο η καθεμία.

Διαδικασία αίτησης και επιλογής
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο 
education@onassis.org μέχρι τις 15 
Οκτωβρίου 2019. Οι απαντήσεις θα 
δοθούν μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019.

Συντελεστές
Τμήμα Συντήρησης & Αναπαραγωγής, 
Γενικά Αρχεία του Κράτους
Αγγελική Στασινού: Συντηρήτρια 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΜΑ, 
Προϊσταμένη τμήματος
Ουρανία Κανακάρη: Συντηρήτρια 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΜΑ
Μαρία Γιαννίκου: Συντηρήτρια 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΜΑ
Πηνελόπη Μπάνου: Συντηρήτρια 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΜΑ

ΩΝΑΣΕΙΌΣ ΒΙΒΛΙΌΘΉΚΉ
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (AR) 
― ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(VR) ― ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ― 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

HACK THE MAP:
ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
Μάθε πώς να μεταφέρεις ένα από τα σημαντικότερα 
έργα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού από  
την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη στον ψηφιακό κόσμο.



45ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
Φαντάσου πώς θα ήταν 
αν μπορούσες, με τη 
βοήθεια της τεχνολογίας, 
να περιηγηθείς ψηφιακά σε 
ένα από τα πιο σπουδαία 
έργα του Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού. Ο χάρτης που 
ενέπνευσε την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821 μπορεί 
να σε κάνει να ταξιδέψεις με 
τους συμμαθητές σου στην 
εποχή του αγώνα για την 
ελευθερία. Αν σου αρέσουν 
οι νέες τεχνολογίες, οι γρίφοι 
και η περιπέτεια, επισκέψου 
την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη και 
χάκαρε τη Χάρτα του Ρήγα. 

Μέσα από τον κύκλο 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων «Hack the 
Map: Χάρτα του Ρήγα» που 
συνδυάζει δημιουργικά τα 
μαθήματα της ιστορίας, 
της γεωγραφίας και της 
πληροφορικής, ετοιμάσου 
να αλληλεπιδράσεις με το 
«πολυμεσικό υλικό» (multi-
media) μιας άλλης εποχής  
και να το μετατρέψεις σε 
ψηφιακό παιχνίδι, ψηφιακή 
ιστορία ή εφαρμογή AR & 
VR, διευρύνοντας τις γνώσεις 
και τις δεξιότητές σου.



46ΨΉΦΙΑΚΌ — ΕΠΑΥΞΉΜΕΝΉ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΉΤΑ

Ο χρόνος σταματά και μεταφέρεσαι στην 
εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, 
όταν η Χάρτα του Ρήγα ενέπνευσε την 
Επανάσταση του 1821. Γνωρίζοντας τα 
σύμβολα που απεικονίζονται επάνω της 
–μεταξύ άλλων, 162 αρχαία νομίσματα, 
ένα λιοντάρι, ο Ηρακλής και η Αμαζόνα, 
ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο– θα 
αλληλεπιδράσουμε με αυτό τον ιστορικό 
χάρτη, με τη βοήθεια της τεχνολογίας της 
επαυξημένης πραγματικότητας.

Χρησιμοποιώντας τον, μπορείς να κάνεις 
τα σύμβολα να ξεπροβάλουν στον χώρο 
και να ζωντανέψουν μέσα στην Ωνάσειο 
Βιβλιοθήκη. Χάρη στο πρόγραμμα 3D Studio 
Max και σε συνεργασία με τους συμμαθητές 
σου, θα σχεδιάσεις κινούμενα τρισδιάστατα 
γραφικά και θα δημιουργήσεις μια εφαρμογή 
για τάμπλετ ή κινητό, χρησιμοποιώντας 
τη μηχανή δημιουργίας γραφικών σε 
πραγματικό χρόνο Unity 3D.

Τα σύμβολα της Χάρτας μπορεί να είναι 
δίπλα σου. Τα βλέπεις;

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΙ ΚΟΙΝΟ ΕΧΟΥΝ  
162 ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ,  
ΕΝΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙ  
ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ;  
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΑ  
ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΚΘΕΜΑ  
ΤΗΣ ΩΝΑΣΕΙΟΥ  
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

Συντελεστές
Κώστας Διαμαντής: 3D Graphics & Game Developer, 
Software & Media Administrator, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση
Μαρία Παζαρλή: Δρ. Ιστορίας της Χαρτογραφίας, Αρχείο 
Χαρτογραφικής Κληρονομιάς, Γενικά Αρχεία του Κράτους, 
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Βίκυ Γεροντοπούλου: Ιστορικός Επιστήμης και 
Τεχνολογίας, ΜΑ, Υπεύθυνη Ωνασείου Βιβλιοθήκης

[AR]



Απευθύνεται σε
Μαθητές Γυμνασίου  
και Λυκείου της Αττικής

Ήμερομηνίες
Νοέμβριος 2019 – Μάρτιος 2020

Χώρος
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη,  
Γυμνάσια και Λύκεια στην Αττική,  
Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν

Προϋποθέσεις
Η κάθε σχολική ομάδα που θα 
επιλεγεί μπορεί να συμμετάσχει σε 
ένα από τα τέσσερα εργαστήρια.
Το κάθε εργαστήριο ολοκληρώνεται 
σε 4 συναντήσεις διάρκειας 3 ωρών 
η καθεμία, οι οποίες θα πραγματο-
ποιηθούν στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη  
(Λ. Αμαλίας 56) ή στη Στέγη του 
Ιδρύματος Ωνάση και στον χώρο  
του σχολείου. 
Το Σάββατο 14 Μαρτίου 2020 θα 
γίνει η παρουσίαση των ψηφιακών 
έργων των σχολείων στη Στέγη του 
Ιδρύματος Ωνάση.

Διαδικασία αίτησης και επιλογής
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο 
education@onassis.org μέχρι τις  
15 Οκτωβρίου 2019. Οι απαντήσεις θα 
δοθούν μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019.
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Απευθύνεται σε
Μαθητές Γυμνασίου  
και Λυκείου της Αττικής

Ήμερομηνίες
Νοέμβριος 2019 – Μάρτιος 2020

Χώρος
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη,  
Γυμνάσια και Λύκεια στην Αττική,  
Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση 

Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν

Προϋποθέσεις
Η κάθε σχολική ομάδα που  
θα επιλεγεί μπορεί να συμμετάσχει  
σε ένα από τα τέσσερα εργαστήρια.  
Το κάθε εργαστήριο ολοκληρώνεται  
σε 4 συναντήσεις διάρκειας 3 ωρών  
η καθεμία, οι οποίες θα πραγματο- 
ποιηθούν στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη  
(Λ. Αμαλίας 56) ή στη Στέγη του 
Ιδρύματος Ωνάση και στον χώρο  
του σχολείου. 
Το Σάββατο 14 Μαρτίου 2020  
θα γίνει η παρουσίαση των ψηφιακών 
έργων των σχολείων στη Στέγη  
του Ιδρύματος Ωνάση.

ΨΉΦΙΑΚΌ — ΕΙΚΌΝΙΚΉ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΉΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
[VR]
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Συντελεστές
Κώστας Διαμαντής: 
3D Graphics & Game Developer, 
Software & Media Administrator,  
Στέγη Ιδρύματος Ωνάση
Μαρία Παζαρλή: 
Δρ. Ιστορίας της Χαρτογραφίας, 
Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς, 
Γενικά Αρχεία του Κράτους, Ιστορικό 
Αρχείο Μακεδονίας
Βίκυ Γεροντοπούλου:  
Ιστορικός Επιστήμης και Τεχνολογίας, 
ΜΑ, Υπεύθυνη Ωνασείου Βιβλιοθήκης

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΣΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ  
ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
Με αφορμή το επαναστατικό έργο του 18ου αιώνα,  
τη Μεγάλη Χάρτα της Ελλάδος του Ρήγα, και με τη  
βοήθεια της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας 
(VR), θα μπορέσεις να δημιουργήσεις μια φωτορεαλιστική 
περιήγηση στον χώρο και μια κινούμενη ροή τρισδιάστατων 
και δισδιάστατων στοιχείων χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 
σχεδιασμού και απεικόνισης 3D Studio Max. Μόλις φτιάξεις 
τη δική σου εφαρμογή, θα είσαι και ο πρώτος που θα την 
δοκιμάσει, ταξιδεύοντας πίσω στον χρόνο μέσα από μια 
κάσκα VR.

Διαδικασία αίτησης και επιλογής
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο 
education@onassis.org μέχρι τις  
15 Οκτωβρίου 2019. Οι απαντήσεις θα 
δοθούν μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019.
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Απευθύνεται σε
Μαθητές Γυμνασίου  
και Λυκείου της Αττικής

Όλα τα μυστικά της δημιουργίας μιας ιστορικής ψηφιακής 
αφήγησης, με έμπνευση από τη Μεγάλη Χάρτα της Ελλάδος 
του Ρήγα. Οι βασικές αρχές της ιστορικής έρευνας και της 
δημιουργίας σεναρίου παίρνουν μορφή με τη βοήθεια της 
νέας τεχνολογίας.
Η σκηνοθεσία και το μοντάζ βρίσκονται πλέον στα χέρια 
σου. Σύνδεση πλάνων, χρώματα, διορθώσεις, ήχος και 
ειδικά εφέ δίνουν ζωή σε ένα από τα ηρωικότερα έργα που 
έγραψαν ιστορία.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ  
ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ  
ΚΑΙ ΕΣΥ ΓΙΝΕΣΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ

Ήμερομηνίες
Νοέμβριος 2019 – Μάρτιος 2020

Χώρος
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη,  
Γυμνάσια και Λύκεια στην Αττική,  
Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν

Διαδικασία αίτησης και επιλογής
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο 
education@onassis.org μέχρι τις  
15 Οκτωβρίου 2019. Οι απαντήσεις θα 
δοθούν μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019.

Προϋποθέσεις
Η κάθε σχολική ομάδα που θα  
επιλεγεί μπορεί να συμμετάσχει  
σε ένα από τα τέσσερα εργαστήρια.  
Το κάθε εργαστήριο ολοκληρώνεται  
σε 4 συναντήσεις διάρκειας 3 ωρών  
η καθεμία, οι οποίες θα πραγματο- 
ποιηθούν στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη  
(Λ. Αμαλίας 56) ή στη Στέγη του 
Ιδρύματος Ωνάση και στον χώρο  
του σχολείου. Το Σάββατο  
14 Μαρτίου 2020 θα γίνει η 
παρουσίαση των ψηφιακών έργων  
των σχολείων στη Στέγη του  
Ιδρύματος Ωνάση.

ΨΉΦΙΑΚΉ ΑΦΉΓΉΣΉ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΑΦΗΓΗΣΗΣ



Συντελεστές
Κώστας Διαμαντής: 
3D Graphics & Game Developer, 
Software & Media Administrator,  
Στέγη Ιδρύματος Ωνάση
Μαρία Παζαρλή: 
Δρ. Ιστορίας της Χαρτογραφίας, 
Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς, 
Γενικά Αρχεία του Κράτους, Ιστορικό 
Αρχείο Μακεδονίας
Βίκυ Γεροντοπούλου:  
Ιστορικός Επιστήμης και Τεχνολογίας, 
ΜΑ, Υπεύθυνη Ωνασείου Βιβλιοθήκης



52ΨΉΦΙΑΚΌ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚOY
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ  
ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Φαντάσου τις ιδέες του Διαφωτισμού και της Επανάστασης 
να μεταμορφώνονται σε ένα σύγχρονο βιντεοπαιχνίδι. 
Χρησιμοποιώντας ως πρότυπο το ιστορικό κειμήλιο της 
Μεγάλης Χάρτας του Ρήγα Βελεστινλή, μπορείς να φτιάξεις 
το δικό σου ψηφιακό παιχνίδι. Ξεκινάς από τις βασικές αρχές 
σχεδιασμού βιντεοπαιχνιδιών (game design), τη δημιουργία 
γραφικών και animation και συνεχίζεις με την εισαγωγή 
του κατάλληλου κώδικα. Μέσα από ένα διασκεδαστικό 
εργαστήριο, θα κατασκευάσεις ένα ψηφιακό παιχνίδι στον 
υπολογιστή σου και παίζοντας θα μάθεις τα πάντα για την 
Ιστορία, αλλά και για τη διαδικασία παραγωγής του.



53Απευθύνεται σε
Μαθητές Γυμνασίου  
και Λυκείου της Αττικής

Ήμερομηνίες
Νοέμβριος 2019  – Μάρτιος 2020

Χώρος
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη,  
Γυμνάσια και Λύκεια στην Αττική,  
Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν

Διαδικασία αίτησης και επιλογής
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο 
education@onassis.org μέχρι τις  
15 Οκτωβρίου 2019. Οι απαντήσεις θα 
δοθούν μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019.

Προϋποθέσεις
Η κάθε σχολική ομάδα που θα 
επιλεγεί μπορεί να συμμετάσχει σε 
ένα από τα τέσσερα εργαστήρια.
Το κάθε εργαστήριο ολοκληρώνεται 
σε 4 συναντήσεις διάρκειας 3 ωρών  
η καθεμία, οι οποίες θα πραγματο- 
ποιηθούν στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη  
(Λ. Αμαλίας 56) ή στη Στέγη του 
Ιδρύματος Ωνάση και στον χώρο  
του σχολείου. Το Σάββατο  
14 Μαρτίου 2020 θα γίνει η 
παρουσίαση των ψηφιακών έργων  
των σχολείων στη Στέγη του  
Ιδρύματος Ωνάση.
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Τι μουσική παίζει μια μπάντα που 
χάκαρε και κατασκεύασε μόνη της 
τον ηλεκτρονικό της ήχο;
Φτιάξε τα δικά σου αυτοσχέδια 
μουσικά όργανα, ξεσήκωσε το 
σχολείο και βάλε την τάξη σου  
στην πρίζα.

DIY: ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ 
ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ



56ΉΧΌΣ — ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Συντελεστές
Άρης Δρουκόπουλος: Τεχνικός ήχου, 
Κατασκευαστής ηλεκτρονικών συσκευών 
ήχου/ηχείων
Θάλεια Ιωαννίδου: Μουσικός-Sound Artist
Γιάννης Κοτσώνης: Μουσικός
Στράτος Μπιχάκης: Μουσικός
Τζελίνα Πάλλα: Μουσικός, Εικαστικός

Φτιάξ’ το μόνος/μόνη σου: 
Αυτό ακριβώς σημαίνει 
το DIY (Do It Yourself), 
και κάπως έτσι ξεκινά 
ένα δημιουργικό μουσικό 
εργαστήριο για εσένα και 
τους συμμαθητές σου. 
Μαζί με καλλιτέχνες και 
εκπαιδευτικούς, σχεδιάζεις 
και κατασκευάζεις 
αυτοσχέδια μουσικά όργανα 
και όλη η τάξη γίνεται
μια μπάντα. 

Βρίσκεις παλιές συσκευές 
στο σχολείο ή στο σπίτι 
και τις «πειράζεις», γίνεσαι 
κατασκευαστής και 
τεχνικός, ανακατεύεσαι με 
ηλεκτρονικά κυκλώματα 
και δίνεις νέα ζωή σε 
αντικείμενα που θα 
κατέληγαν στα σκουπίδια, 
μπαίνοντας έτσι στον 
κόσμο του upcycling, 
δηλαδή της δημιουργικής 
επαναχρησιμοποίησης.

Δες τη μουσική πλευρά 
όλων αυτών που έμαθες στο 
μάθημα της Φυσικής για τον 
ήχο και το ρεύμα και χάκαρε 
για να βρεις τον ήχο της 
τάξης σου.
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57DIY: ΦΤΙΑΧΝΌΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΜΌΥΣΙΚΑ ΌΡΓΑΝΑ

Για το Interfaces
Με πρωτοβουλία της Στέγης του Ιδρύματος 
Ωνάση και με την υποστήριξη του προγράμματος 
«Δημιουργική Ευρώπη», το καινοτόμο πρότζεκτ 
Interfaces συνενώνει εννέα εταίρους από οκτώ 
ευρωπαϊκές χώρες και αποσκοπεί να φέρει
τη σύγχρονη μουσική σε ένα εκτεταμένο φάσμα 
νέων ακροατηρίων στην Ευρώπη.

Χώρος
Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στα σχολεία. 
Στο τέλος του προγράμματος γίνεται παρουσίαση 
στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, για γονείς και 
φίλους.

Απευθύνεται σε
Μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού και A΄ και Β΄ Γυμνασίου

Ημερομηνίες
Δεκέμβριος 2019 – Μάρτιος 2020

Ή δράση αποτελεί
μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος Interfaces.

Ώρες
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 7 τρίωρες 
συναντήσεις μέσα στη σχολική τάξη.

Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν

Διαδικασία αίτησης και επιλογής
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο  
education.stegi@onassis.org μέχρι
την 1η Νοεμβρίου 2019. Απαντήσεις θα δοθούν 
μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2019.



58ΉΧΌΣ — ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΕΣ — ΠΌΛΉ

ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ
ΗΧΟΥΣ  

Οι ήχοι της Αθήνας μετατρέπονται σε 
μουσική μέσα από ένα εργαστήριο που 
θα σε κάνει να βγεις στους δρόμους της 
πόλης. Με οδηγό τον ήχο και παρέα με τους 
συμμαθητές σου, θα σχεδιάσεις χάρτες 
της περιοχής και θα φτιάξεις τις δικές σου, 
μοναδικές ηλεκτροακουστικές συνθέσεις. 

Θα μάθεις τι σημαίνει ηχογράφηση πεδίου 
(field recording) και πόσο χρήσιμο μπορεί 
να είναι τελικά να ηχογραφείς τους ήχους 
γύρω σου. Θα δεις πώς θα καταφέρεις με 
μεγάλη ευκολία να χτίσεις τις δικές σου 
συνθέσεις, χρησιμοποιώντας τους ήχους που 
έχεις συλλέξει, με τη βοήθεια του ανοιχτού 
λογισμικού "Compose with Sounds",
το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος Interfaces. 
Παράλληλα, χρησιμοποιώντας τους χάρτες 
της γειτονιάς σου ως δημιουργικά εργαλεία 
σύνθεσης, θα δεις πόσο εύκολα μπορείς να 
προσανατολιστείς έχοντας ως βασικό οδηγό 
μόνο την ακοή σου. 

Στο τέλος, μαζί με σχολεία από διαφορετικές 
περιοχές της Αθήνας, θα μοιραστείς τις 
συνθέσεις σου, ακούγοντας τον ήχο της κάθε 
γειτονιάς και παρουσιάζοντας τους ήχους 
της δικής σου.

Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε 
μουσική με τους ήχους της πόλης;  
Τι μπορούμε να μάθουμε από έναν 
ηχητικό περίπατο στη γειτονιά μας;
Σε αυτό το εργαστήριο θα βγούμε 
στους δρόμους με οδηγό τον ήχο
και θα σχεδιάσουμε νέους 
χάρτες και διαδρομές.

ΜΕ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συντελεστές
Θάλεια Ιωαννίδου: Μουσικός-Sound Artist
Μιχάλης Μοσχούτης: Μουσικός
Δημήτρης Πατσαρός: Μουσικός 
Βασίλης Τζαβάρας: Μουσικός
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Απευθύνεται σε 
Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
της Αττικής

Ήμερομηνίες
Δεκέμβριος 2019 – Μάρτιος 2020

Χώρος και χρόνος διεξαγωγής
Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται 
σε 8 τρίωρες συναντήσεις μέσα 
στις σχολικές τάξεις. Στο τέλος του 
προγράμματος γίνεται παρουσίαση 
στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση,
για γονείς και φίλους.

Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν

Διαδικασία αίτησης και επιλογής
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο 
education.stegi@onassis.org μέχρι 
την 1η Νοεμβρίου 2019.
Απαντήσεις θα δοθούν μέχρι τις 22 
Νοεμβρίου 2019.

Το λογισμικό "Compose with 
Sounds" αναπτύχθηκε από το Music, 
Technology and Innovation Research 
Centre (MTIRC) του Πανεπιστημίου 
De Montfort University. 

Για το Interfaces
Με πρωτοβουλία της Στέγης 
του Ιδρύματος Ωνάση και με την 
υποστήριξη του προγράμματος 
«Δημιουργική Ευρώπη», το καινοτόμο 
πρότζεκτ Interfaces συνενώνει εννέα 
εταίρους από οκτώ ευρωπαϊκές 
χώρες και αποσκοπεί να φέρει
τη σύγχρονη μουσική σε ένα 
εκτεταμένο φάσμα νέων 
ακροατηρίων στην Ευρώπη.

Ή δράση αποτελεί
μέρος του ευρωπαϊκού 
προγράμματος Interfaces.



60ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΕΣ — ΕΙΚΌΝΌΓΡΑΦΉΣΉ — ΠΌΙΉΣΉ

Ο ΚΑΒΑΦΗΣ
ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ό Καβάφης γίνεται σημείο αναφοράς και εξερεύνησης 
μέσα από παιχνίδια με τη γλώσσα, τις νέες τεχνολογίες 
και την κίνηση. Θέλεις να δημιουργήσεις αντλώντας 
υλικό από το αρχείο του Αλεξανδρινού ποιητή; 
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Συντελεστές
«ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ, ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ,
ΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗ»
Αλέξια Οθωναίου: εικονογράφος
Δανάη Σιώζιου: ποιήτρια
«ΣΤΙΧΟΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ»
Κάντυ Καρρά: χορεύτρια/περφόρμερ
Ορφέας Απέργης: ποιητής
«ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ»
Δήμητρα Ιωάννου: ποιήτρια, εκδότρια
Κώστας Διαμαντής: 3D Graphics 
& Game Developer, Media 
Administrator

Μέσα σε έναν κόσμο με φωτογραφίες, γράμματα, 
σημειώσεις και ποιήματα, όλα από το αρχείο του  
Κ. Π. Καβάφη, ένα αλλιώτικο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε 
περιμένει. Εδώ δεν διαβάζεις απλώς· βάζεις δυνατά μουσική, 
φαντάζεσαι, δημιουργείς, τολμάς και, τελικά, εξοικειώνεσαι 
με την ανεξάντλητη ποίηση του Καβάφη, χάρη σε ένα 
πρόγραμμα που πραγματοποιείται από το 2013 σε σχολεία 
της Αττικής και της περιφέρειας. 

Νέες τεχνολογίες, αυτοσχέδιες εκδόσεις και χορός γίνονται 
τα εργαλεία για τρία αλλιώτικα δημιουργικά εργαστήρια, 
που πρώτα θα σε κάνουν να νιώσεις τον Αλεξανδρινό 
ποιητή. Διάβασε τα ποιήματά του, περιηγήσου στην 
ψηφιακή συλλογή του Αρχείου Καβάφη, γράψε τους δικούς 
σου στίχους, εικονογράφησε, στήσε –ψηφιακές και μη– 
αυτοσχέδιες εκδόσεις και χόρεψε στίχο προς στίχο το 
αγαπημένο σου ποίημα. 

Διαδικασία αίτησης και επιλογής
(Α) Για τα σχολεία της Αττικής:
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο education@onassis.org έως τις 11 Οκτωβρίου 2019, με την ένδειξη «Ο Καβάφης 
πάει σχολείο» (Αθήνα). Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται ο τίτλος του εργαστηρίου, ο αριθμός των μαθητών και η 
ιστοσελίδα του σχολείου. Οι απαντήσεις θα δοθούν έως τις 21 Οκτωβρίου 2019. Η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής 
γίνεται κατόπιν συνάντησης με τους υπευθύνους του προγράμματος από κάθε σχολείο, ενώ οι σχολικές μονάδες που θα 
επιλεγούν μπορούν να φιλοξενήσουν από ένα εργαστήριο η καθεμία. Τηρείται σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων.
(Β) Για τα σχολεία της περιφέρειας:
Κάθε χρόνο, επιλέγεται διαφορετική περιφέρεια για να φιλοξενήσει το πρόγραμμα «Ο Καβάφης πάει σχολείο». Υποβολή 
αίτησης συμμετοχής σχολείων της περιφέρειας στο education@onassis.org έως τις 21 Οκτωβρίου 2019, με την ένδειξη 
«Ο Καβάφης πάει σχολείο» (Περιφέρεια)». Οι αιτήσεις γίνονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
κάθε περιφέρειας. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός των σχολείων που ανήκουν στην Περιφέρεια, 
ο αριθμός των μαθητών και η ιστοσελίδα του κάθε σχολείου. Οι απαντήσεις θα δοθούν μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019. 
Η επιλογή των σχολικών μονάδων που θα συμμετάσχουν γίνεται από την επιλεγείσα Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφέρειας και τους υπευθύνους του προγράμματος «Ο Καβάφης πάει σχολείο». Τηρείται σειρά 
προτεραιότητας των αιτήσεων.

Απευθύνεται σε
Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Ήμερομηνίες
Ιανουάριος – Απρίλιος 2020

Χώρος
Γυμνάσια και Λύκεια της Αττικής και της περιφέρειας
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DANCING TO CONNECT
ΧΟΡΕΥΩ,
ΑΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ

ΧΌΡΌΣ — ΌΙ ΕΦΉΒΌΙ ΣΤΉ ΣΤΕΓΉ

Απευθύνεται σε
Μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της 
Αττικής και της Καλαμάτας

Χώρος
Εργαστήρια: Γυμνάσια και Λύκεια της 
Αττικής και της Καλαμάτας

Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν

Ήμερομηνίες
Φεβρουάριος – Μάρτιος 2020 

Ήμερομηνίες τελικών προβών
και παραστάσεων
Καλαμάτα: Σάββατο 7 Μαρτίου 2020
Αθήνα: Σαββατοκύριακο 21 & 22 
Μαρτίου 2020 (Στέγη Ιδρύματος 
Ωνάση, Συγγρού 107)

Ήμερομηνίες εργαστηρίων
Στην Καλαμάτα: Τρίτη 25 
Φεβρουαρίου έως Παρασκευή 6 
Μαρτίου 2020 (συμπεριλαμβανομένου 
του Σαββάτου 29 Φεβρουαρίου ή 
της Κυριακής 1 Μαρτίου, εκτός της 
Καθαράς Δευτέρας 2 Μαρτίου 2020)
Στην Αθήνα: Τρίτη 10 Μαρτίου έως 
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

Διαδικασία αίτησης και επιλογής: 
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο 
education.stegi@onassis.org μέχρι τις 
22 Νοεμβρίου 2019. Απαντήσεις θα 
δοθούν μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2019.

Σε συνεργασία με το Διεθνές 
Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας  
και τον Δήμο Καλαμάτας
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DANCING TO CONNECT

Πόσοι μαθητές 
χρειάζονται για να 
ταρακουνήσουν
τη σκηνή της Στέγης;
Έφηβοι από δέκα 
σχολεία μιλάνε με το 
σώμα, σκέφτονται με 
την καρδιά και έρχονται 
κοντά μέσα από έναν χορό 
τολμηρό όσο κι οι ίδιοι. 
Απελευθερώσου πάνω στη 
σκηνή, που σε υποδέχεται 
ακριβώς όπως είσαι. 

Συντελεστές
Μέλη της ομάδας χορευτών που συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια: Ιωάννα Αποστόλου, Νώντας Δαμόπουλος, 
Νικολέτα Καρμίρη, Κάντυ Καρρά, Αλέξανδρος Λασκαράτος, Ανδρονίκη Μαραθάκη, Γιάννης Νικολαΐδης,  
Άρης Παπαδόπουλος, Μάρθα Πασακοπούλου, Δημόκριτος Σηφάκης, Έλενα Σταυροπούλου, Αντώνης Στρούζας,  
Μαρία Φουντούλη, Ηλίας Χατζηγεωργίου

Κάποιες φορές, το μόνο που χρειάζεσαι για να 
επικοινωνήσεις με τους άλλους, για να εξαλείψεις τις 
προκαταλήψεις, το bullying και τον φόβο, είναι μία 
χορογραφία. Και αυτήν θα δημιουργήσεις, μαζί με
άλλους εφήβους.

Δέκα γυμνάσια και λύκεια από την Αττική και την Καλαμάτα 
αφήνουν τη δύναμη του σύγχρονου χορού να εισβάλει στις 
τάξεις, τα γυμναστήρια, τους διαδρόμους και τα προαύλια. 
Φοβάσαι; Νομίζεις ότι δεν έχεις ιδέα από σύγχρονο χορό; 
Κι όμως, το πρόγραμμα “Dancing to Connect” εσένα θέλει. 
Επαγγελματίες χορευτές θα έρθουν στο σχολείο σου, για να 
μοιραστούν τις γνώσεις τους και να καθοδηγήσουν εσένα 
και τους συμμαθητές σου στο πώς να εκφραστείτε μέσα 
από την κίνηση, πώς να πείτε μια ιστορία μόνο με το σώμα 
σας και, τελικά, πώς να χτίσετε τη δική σας χορογραφία.

Μετά από 7 συνεχή, επιτυχημένα χρόνια, το ξέρουμε καλά: 
ο χορός ενώνει. Γι’ αυτό, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, 
εμπνευσμένη από το πρόγραμμα της ομάδας Battery 
Dance Company της Νέας Υόρκης και με την υποστήριξη, 
όλα αυτά τα χρόνια, της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, 
θα συνεχίσει να «Χορεύει, άρα να επικοινωνεί», όπως 
ακριβώς κάνουν οι έφηβοι σε 45 χώρες όλου του κόσμου, 
χάρη στο πρόγραμμα “Dancing to Connect”.
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69ΠΕΡΙΠΛΑΝΉΣΉ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΌΤΥΠΩΣΉ: Ή ΠΌΛΉ ΩΣ ΠΕΔΙΌ ΔΉΜΙΌΥΡΓΙΑΣ



70ΠΌΛΉ — ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ — ΔΉΜΙΌΥΡΓΙΚΉ ΓΡΑΦΉ

Απευθύνεται σε 
Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας  
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ήμερομηνίες
Τα Σάββατα, 12 και 19 Οκτωβρίου,  
2 και 9 Νοεμβρίου και τις Πέμπτες  
17, 24 και 31 Οκτωβρίου &  
7 Νοεμβρίου 2019

Ώρες
11:00-14:00 (Σάββατα)  
και 17:00-20:00 (Πέμπτες)

Κόστος συμμετοχής
64€ (και για τις 8 συναντήσεις του 
εργαστηρίου)

Χώρος
Στέγη Ιδρύματος Ωνάση
(Συγγρού 107)  
και διάφορες περιοχές
στο κέντρο της Αθήνας

Πληροφορίες - Κρατήσεις
Τ. 213 017 8002
E-mail: education.stegi@onassis.org
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Συντελεστές
Αναστασία Δούκα: Εικαστικός
Χρήστος Χρυσόπουλος: Συγγραφέας

ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ, 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ, 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ:
Η ΠΟΛΗ

ΩΣ ΠΕΔΙΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Με οδηγούς τα κλασικά κείμενα της 
δημιουργικής περιπλάνησης (ή αλλιώς, 
φλανερί), βγαίνεις στο κέντρο της πόλης, 
σε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές 
περιοχές της Αθήνας, για να συγκεντρώσεις 
υλικό και να αποτυπώσεις τη δική σου 
εμπειρία της περιπλάνησης. 

Σε αυτό το εργαστήριο για εκπαιδευτικούς 
δευτεροβάθμιας ή/και πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, θα επιχειρήσουμε να δούμε 
εκ νέου την πόλη που ήδη γνωρίζουμε, 
να περιπλανηθούμε σε γνώριμα, αλλά και 
αναπάντεχα σημεία της, να συλλέξουμε 
εικόνες και λέξεις από το τοπίο και να 
επιχειρήσουμε την ανασύσταση της 
προσωπικής εμπειρίας μέσα σε ένα 
μοναδικό εικαστικό βιβλίο, δημιουργώντας 
πρωτότυπα κείμενα και επεξεργαζόμενοι 
εικόνες με αναλογικά και ψηφιακά 
εργαλεία. Έτσι, ο καθένας θα δημιουργήσει 
ένα δικό του βιβλίο για την Αθήνα, με 
ξεχωριστό περιεχόμενο, σχήμα, υφή και υλικό. 

Στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι αφενός 
να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια 
«εργαλειοθήκη» παρατήρησης, καταγραφής 
και επεξεργασίας βιωμάτων, τα οποία θα 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν αργότερα 
στη δική τους εκπαιδευτική διαδικασία, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας, και αφετέρου 
να τους ωθήσει να πειραματιστούν οι ίδιοι 
στη δημιουργική γραφή, την εικαστική 
τυπογραφία και εικονοποιΐα ως σύγχρονοι 
flâneurs.

Το αθηναϊκό αστικό τοπίο ως 
χώρος εξερεύνησης, διαλόγου, 
σκέψης και δημιουργίας.
Θα ανακαλύψεις αναπάντεχα σημεία 
στην πόλη και θα πειραματιστείς στη 
δημιουργική γραφή, την εικαστική 
τυπογραφία και την εικονοποιία.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ



72ΑΦΉΓΉΣΉ – ΝΕΑ ΜΕΣΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ
ΑΦΗΓΗΣΗ
H ΔΥΝΑΜΗ
ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
ΜΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ιστορίες: Τις διαβάζεις ξεφυλλίζοντας,
τις διηγείσαι, τις ακούς. Και τώρα
ήρθε η ώρα να τις κάνεις βίντεο για να
τις μοιραστείς ακόμα πιο δυνατά μέσα 
και έξω από την τάξη. 
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Κόστος συμμετοχής
30€ (και για τις 3 συναντήσεις του εργαστηρίου)

Πληροφορίες - Κρατήσεις
Τ. 213 017 8002
E-mail: education.stegi@onassis.org

Απευθύνεται σε
Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας  
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Χώρος
Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Συγγρού 107)

Ώρες
17:00-20:00

Ήμερομηνίες
Σάββατο 30 Νοεμβρίου,  
Τετάρτη 4 και Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

Η τεχνολογία έχει αλλάξει και, μαζί της, 
έχουν αλλάξει και τα μέσα με τα οποία κάθε 
μήνυμα ή κάθε ιστορία αποκτά υπόσταση, 
αλλά και αποδέκτη. Σήμερα, περισσότερο 
από ποτέ άλλοτε, τα σύντομα βίντεο 
έχουν κατακτήσει τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, την τέχνη, την επικοινωνία και 
χρησιμοποιούνται επιπλέον ως εργαλείο 
για την εμψύχωση ομάδων, καθώς και στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σε αυτό το εργαστήριο, μπορείτε με 
απλά βήματα να έρθετε σε επαφή με τη 
σημασία και τις τεχνικές της ψηφιακής 
αφήγησης προσωπικών ιστοριών, καθώς 
και με τις διαφορετικές εφαρμογές της σε 
δημιουργικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο, που 
θα σας επιτρέψουν να «αγγίξετε» το κοινό 
σας μέσα και έξω από τη σχολική τάξη. 

Παρουσιάζονται διαφορετικοί πληθυσμοί, 
θεματικές και στόχοι, έννοιες όπως το 
φύλο και η μετανάστευση, προκειμένου 
να τα αξιοποιήσετε, να εμπνευστείτε και 
να δημιουργήσετε τη δική σας ψηφιακή 
ιστορία, που θα δώσει δύναμη στο 
εκπαιδευτικό σας έργο. 

Συντελεστές
Μαρία Σαριδάκη: PhD, ερευνήτρια παιγνιωδών 
αλληλεπιδράσεων και ψηφιακής αφήγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ



74ΠΌΛΉ — ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΑ — ΔΉΜΌΣΙΌΓΡΑΦΙΑ

Συντελεστές
Μανώλης Ανδριωτάκης: 
Δημοσιογράφος, συγγραφέας
Αλέξανδρος Μελίδης:  
Σύμβουλος επικοινωνίας και  
νέων τεχνολογιών

Έχετε φανταστεί την τάξη σας ως ένα 
πρακτορείο ειδήσεων; Το «Backpack 
Journalism στην πόλη» είναι ένα εργαστήριο 
που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον 
οποίο οι μαθητές σας βλέπουν τη γειτονιά 
τους και την πόλη τους. 

Ένα σακίδιο πλάτης, ένα smartphone και 
ένας φορητός υπολογιστής αρκούν σήμερα 
για την ετοιμασία ενός επαγγελματικού 
ρεπορτάζ, με κείμενα, βίντεο και 
φωτογραφίες. Κι επειδή οι μαθητές 
είναι οπωσδήποτε και καταναλωτές 
δημοσιογραφικών προϊόντων, μαζί σας 
θα εξοικειωθούν βήμα-βήμα με τεχνικές 
επαλήθευσης ειδήσεων και πληροφοριών.

Σε μόλις πέντε συναντήσεις, θα έρθετε σε 
επαφή με τα εργαλεία και τις αρχές της 
σύγχρονης δημοσιογραφίας. Με απλές και 
πρακτικές συμβουλές, θα μπορέσετε να 
καθοδηγήσετε τους μαθητές σας να γίνουν 
αφενός ρεπόρτερ πόλης, παράγοντας 
υπεύθυνα πρωτότυπο διαδικτυακό 
ειδησεογραφικό περιεχόμενο για τη 
γειτονιά τους, και αφετέρου ενημερωμένοι 
καταναλωτές των πολλαπλών εκδοχών του.

Ένα σακίδιο πλάτης,
ένα smartphone και
ένας φορητός 
υπολογιστής αρκούν 
για έναν σύγχρονο 
δημοσιογράφο.
Μάθετε τον τρόπο και 
δώστε την ευκαιρία 
στους μαθητές σας 
να ανακαλύψουν την 
πόλη και τη γειτονιά 
τους ως ρεπόρτερ. 

BACKPACK 
JOURNALISM

ΣΤΗΝ
ΠΟΛΗ



75

Απευθύνεται σε 
Εκπαιδευτικούς
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ήμερομηνίες
Τις Τετάρτες 5, 12 & 19 και τις 
Πέμπτες 6 & 13 Φεβρουαρίου 2020

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Χώρος
Στέγη Ιδρύματος Ωνάση
(Συγγρού 107)

Ώρες
17:00-20:00

Κόστος συμμετοχής
45€ (και για τις 5 συναντήσεις
του εργαστηρίου)

Πληροφορίες – Κρατήσεις
Τ. 213 017 8002
E-mail: education.stegi@onassis.org



76ΑΡΧΕΙΌ — ΠΌΙΉΣΉ

Για τον εκπαιδευτικό που θέλει να διευρύνει 
τη μαθησιακή εμπειρία, που αναζητά νέες 
προσεγγίσεις της καβαφικής ποίησης.
Γι’ αυτόν τον εκπαιδευτικό, «ο Καβάφης πάει σχολείο».

Ο ΚΑΒΑΦΗΣ
ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
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Κάθε φορά που «ο Καβάφης πάει σχολείο», ξεκινά μια 
καινούρια εκπαιδευτική εμπειρία ανοιχτή σε νέες πρακτικές. 
Για δεύτερη χρονιά πραγματοποιείται το ειδικά σχεδιασμένο 
πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς, συνέχεια του προγράμματος 
«Ο Καβάφης πάει σχολείο», το οποίο υλοποιείται από το 
2013 σε σχολεία της Αττικής και της περιφέρειας με σκοπό 
την εξοικείωση των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου με την 
καβαφική ποίηση, καθώς και με τον αρχειακό πλούτο της 
συλλογής του Αρχείου Καβάφη, με χρήση ποικίλων μέσων και 
πειραματικών τεχνικών.

Μια σειρά εισηγήσεων και εργαστηρίων συστήνουν τους 
εκπαιδευτικούς σε διάφορες θεματικές ενότητες: από τις 
εικαστικές και φωτογραφικές απεικονίσεις της καβαφικής 
ποίησης έως τις αναγνωστικές επιλογές που υπόκεινται 
στις μελοποιήσεις των καβαφικών ποιημάτων, και από τους 
τρόπους δημιουργικής αξιοποίησης της ψηφιακής συλλογής 
του Αρχείου Καβάφη στην εκπαιδευτική πράξη έως τις 
πολλαπλές δυνατότητες ερμηνευτικής προσέγγισης των 
καβαφικών ποιημάτων.

Μέσα σε ένα διήμερο, η ψηφιακή συλλογή του Αρχείου 
Καβάφη ανοίγει στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία 
και, μέσα από δημιουργικούς τρόπους και μεθόδους, 
«ζωντανεύει» τον ποιητή και το μάθημα. 

Απευθύνεται σε
Εκπαιδευτικούς
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ήμερομηνίες & Ώρες
Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Απριλίου 
2020 (το πρόγραμμα ολοκληρώνεται 
σε 2 πεντάωρες συναντήσεις) 

Χώρος
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη (Λ. Αμαλίας 56)

Κόστος συμμετοχής
15 € (και για τις 2 συναντήσεις)

Διαδικασία αίτησης και επιλογής 
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο 
education@onassis.org μέχρι τις
24 Φεβρουαρίου 2020.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
στείλουν βιογραφικό και σύντομο 
σημείωμα στο οποίο να αναφέρουν 
τα κίνητρα συμμετοχής τους στο 
πρόγραμμα, το πώς σκοπεύουν 
να ενσωματώσουν το εργαστήριο 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
προγενέστερη εμπειρία σε σχολικά 
εργαστήρια, εφόσον υπάρχει, καθώς 
και το πώς εφαρμόστηκε η εμπειρία 
αυτή στον χώρο του σχολείου.

Συντελεστές
Μαρίλη Δουζίνα: φιλόλογος, ΜΑ,
υποψήφια διδάκτωρ ΕΚΠΑ
Πάνος Βλαγκόπουλος: Αναπληρωτής Καθηγητής στο 
Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κώστας Ιωαννίδης: Επίκουρος Καθηγητής Θεωρίας και 
Κριτικής της Τέχνης στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της 
Τέχνης, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 

Επιμέλεια φετινού προγράμματος
Έλλη Φιλοκύπρου, Καθηγήτρια στο 
Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό 
& Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (ΕΚΠΑ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ



Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ



Η εκπαίδευση δεν είναι μια στατική έννοια. Δεν είναι μια 
περιορισμένη δομή μάθησης που έχει ηλικιακούς φραγμούς, 
σωματικούς περιορισμούς και σύνορα. Και τη σεζόν 2019-2020, 
τα προγράμματα εκπαίδευσης θα υπηρετήσουν τις διαχρονικές 
αξίες του Ιδρύματος Ωνάση: ανοιχτή κοινωνία, ίση πρόσβαση 
στην παιδεία και, πάνω από όλα, διαρκής και συλλογική 
περιέργεια.

Από το 1978, το Ίδρυμα Ωνάση επιβραβεύει την αριστεία και την 
αποφασιστικότητα προσφέροντας υποτροφίες σε πτυχιούχους 
Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Έχει 
θεσμοθετήσει τα Βραβεία Ωνάση και επί σειρά ετών επιβραβεύει 
ανθρώπους των Επιστημών, των Τεχνών και των Γραμμάτων για 
τα κοινωνικά ωφέλημα επιτεύγματά τους. Έχει δημιουργήσει τον 
διεθνώς καταξιωμένο θεσμό των Επιστημονικών Διαλέξεων στο 
ΙΤΕ της Κρήτης με τη συμμετοχή κατόχων βραβείου Νόμπελ, και 
έχει υποστηρίξει στο παρελθόν τη συμμετοχή Ελλήνων φοιτητών 
στον παγκοσμίως αναγνωρισμένο επιστημονικό θεσμό των Lindau 
Nobel Laureate Meetings. Σε κάθε ευκαιρία, λέει έμπρακτα το 
μπράβο σε αυτούς που προσπαθούν και ξεχωρίζουν. 

ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ
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ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ,
ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΙΣΚΟ.
Το Ίδρυμα Ωνάση προσφέρει οικονομική υποστήριξη σε 
πανεπιστήμια με έδρες, τμήματα ή προγράμματα σπουδών που 
σχετίζονται με τις ελληνικές σπουδές, έχοντας ενισχύσει μέχρι 
σήμερα, περισσότερα από 100 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε 40 
χώρες στην Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική, την Αυστραλία 
και την Ασία – όπου διδάσκεται ο Ελληνικός Πολιτισμός 
ως επιστημονικό αντικείμενο. Ως ένδειξη αναγνώρισης της 
συνεισφοράς αυτών των πανεπιστημίων, όπως και των δυσκολιών 
που αντιμετωπίζουν, το Ίδρυμα έχει χρηματοδοτήσει επί 
σειρά δεκαετιών θεσπισμένα πανεπιστημιακά προγράμματα 
Ελληνικών Σπουδών, τα οποία εκπονούν σημαντικό και συνεπές 
έργο. Κατά καιρούς, έχει ενισχύσει αξιόλογους ακαδημαϊκούς 
και επιστημονικούς φορείς που παράγουν ερευνητικό έργο 
στους τομείς των θετικών επιστημών και της υγείας, ενώ στο 
παρελθόν έχει υποστηρίξει οικονομικά σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, όπου διδάσκονται η Αρχαία και Νέα Ελληνική Γλώσσα 
και ο Ελληνικός Πολιτισμός. Ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητές 
του, το Ίδρυμα χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες για μεταπτυχιακές 
σπουδές στο εξωτερικό και σε μη Έλληνες για έρευνα και 
μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα.  
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ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ.
Επιχορηγεί, επίσης, ελληνικά σχολεία σε όλη τη χώρα για να 
υποστηρίξει τη λειτουργία τους μέσα από απαραίτητο τεχνολογικό 
και εκπαιδευτικό υλικό. Αγκαλιάζει την έρευνα και την πρωτοπορία 
επενδύοντας σε υποδομές και ανθρώπους για τη δημιουργία 
πολύτιμου ερευνητικού έργου και νέων πρωτοκόλλων στον χώρο 
της υγείας. Χρηματοδοτεί την ανακατασκευή και τον εμπλουτισμό 
σημαντικών βιβλιοθηκών, εντός και εκτός Ελλάδας, και δημιουργεί 
τη δική του, την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη, για να φιλοξενήσει 
συγγραφικούς θησαυρούς ανεκτίμητης ιστορικής αξίας.
Αγοράζει το Αρχείο Καβάφη για να το προστατεύσει και να 
αποτρέψει τον κατακερματισμό του, και το ψηφιοποιεί ανοίγοντας 
τον δρόμο σε ερευνητές από όλο τον κόσμο να μελετήσουν το 
έργο του Αλεξανδρινού ποιητή. Συστήνει τους 7.000 και πλέον 
υποτρόφους του Ιδρύματος, για τους οποίους δημιουργεί, μετά 
το πέρας των σπουδών τους, προϋποθέσεις επαγγελματικής 
δικτύωσης αλλά και νέας γνώσης, δημιουργίας και εξέλιξης.
Στο ίδιο πλαίσιο, το Ίδρυμα επενδύει στον ψηφιακό κόσμο και τις 
νέες τεχνολογίες μέσα από αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα 
με στόχο να φέρουν το μέλλον και την απέραντη προοπτική 
του, στο σήμερα. Και όλα αυτά, μέσα από ένα ανθρωποκεντρικό 
πρίσμα και γνώμονα τις πραγματικές, τρέχουσες ανάγκες.
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ΑΠΟ 0 ΕΩΣ  
107 ΕΤΩΝ
Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ιδρύματος Ωνάση 
επεκτείνονται σε δεκάδες διαφορετικούς τομείς, αλλά 
διαπνέονται από την ίδια φιλοσοφία: Διαχρονική περιέργεια, 
συμπερίληψη, ομαδική μάθηση και μια ηλικιακή κάλυψη που 
εκτείνεται από τα βρέφη μέχρι τους ανθρώπους 65+.

Δημιουργούμε εκπαιδευτικά προγράμματα πιστεύοντας βαθιά 
στη δια βίου μάθηση και την εφαρμογή της στη βελτίωση της 
καθημερινότητας του ατόμου αλλά και του κοινωνικού συνόλου 
κατ’ επέκταση.  Με σαφή πολιτική στάση, αντιμετωπίζουμε τους 
ανθρώπους ισότιμα χωρίς προκαταλήψεις, πιστεύοντας πως 
καθένας κρύβει διαφορετικές, σημαντικές ικανότητες έτοιμες να 
ελευθερωθούν με την κατάλληλη καθοδήγηση και ενθάρρυνση. 
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Κάθε χρόνο, τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα μεγαλώνουν, 
εξελίσσονται και επαναπροσδιορίζονται ώστε να αφορούν το 
εδώ και τώρα. Η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη στο ιστορικό, νεοκλασικό 
κτίριο της Λεωφόρου Αμαλίας ανοίγει της πόρτες της, για να 
παρουσιάσει προγράμματα για παιδιά και ενήλικες, οικογένειες 
και ερευνητές, φέρνοντάς τους σε επαφή με τη σύγχρονη 
ελληνική ιστορία και την πνευματική δραστηριότητα των 
ανθρώπων του τόπου.

Στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, από το 2010 έως σήμερα, 
εκπαιδευτικά προγράμματα βάζουν τη σύγχρονη τέχνη στη ζωή 
του κοινού με έναν βιωματικό και άμεσο τρόπο. 

Αντίστοιχα, το Αρχείο Καβάφη, τη φροντίδα και προώθηση 
του οποίου έχει αναλάβει το Ίδρυμα Ωνάση, συνεχίζει την 
εκπαιδευτική του δραστηριότητα στην Αθήνα και την περιφέρεια 
και δημιουργεί κανόνες ανοιχτής πρόσβασης, μέσω του ψηφιακού 
του αποθετηρίου, σε όλο το ψηφιοποιημένο υλικό, ανοίγοντας 
τον δρόμο για νέες έρευνες και διεπιστημονικές συνεργασίες σε 
όλο τον κόσμο. 
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ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ,  
ΑΠΛΩΣ ΕΧΟΥΝ
ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ
ΤΡΟΠΟ.

Tο ψηφιδωτό εκπαίδευσης του Ιδρύματος Ωνάση συμπληρώνεται 
από προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης, όπως το πρόγραμμα  
«Η μουσική αγαπά τον αυτισμό», τα οποία κάνουν πράξη την 
έννοια της άρσης του αποκλεισμού και της συνεκπαίδευσης.  
Για εμάς, η Ειδική Αγωγή είναι ο δρόμος ώστε όλα τα παιδιά να 
έχουν πρόσβαση στη γνώση, την τέχνη και τη χαρά της μάθησης. 
Η εμπειρία στην εκπαίδευση γίνεται και εκτός της τάξης, 
εκτός των τειχών, ενώ περιβάλλοντα με πολλαπλά ερεθίσματα 
αποτελούν κίνητρο για αναζήτηση και αυτόνομη δράση των 
μαθητών. Και βρισκόμαστε εκεί που χρειάζεται περισσότερο, 
γιατί πιστεύουμε πως μόνος δεν πρέπει να προσπαθεί κανείς.
 
Μάθετε περισσότερα στο onassis.org





88ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αφροδίτη Παναγιωτάκου
Διευθύντρια Πολιτισμού Ιδρύματος Ωνάση
 
Έφη Τσιότσιου
Εκτελεστική Διευθύντρια & Διευθύντρια Παιδείας Ιδρύματος Ωνάση
 
Πρόδρομος Τσιαβός 
Επικεφαλής Ψηφιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης Ιδρύματος Ωνάση
 
Στέλλα Τάτση
Διευθύντρια Υποτροφιών Ιδρύματος Ωνάση
 
Χριστίνα Παναγιωτάκου 
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ιδρύματος Ωνάση
 
Κορίνα Δευτεραίου
Βοηθός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ιδρύματος Ωνάση

Μυρτώ Λάβδα
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Στέγης
 
Λεωνίδας Παναγόπουλος
Ελεάννα Σεμιτέλου
Βοηθοί Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Στέγης
 
Βίκυ Γεροντοπούλου
Υπεύθυνη Ωνασείου Βιβλιοθήκης
 
Αγγελική Μούσιου
Υπεύθυνη ερευνητικού έργου Αρχείου Καβάφη
 
Ηρακλής Παπαθεοδώρου
Συντονιστής Ψηφιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης Ιδρύματος Ωνάση
 
Χαρά Σύρου
Υπεύθυνη Συνδέσμου Υποτρόφων Ιδρύματος Ωνάση
 
Μαριάννα Χριστοφή
Συντονίστρια Δράσεων Αρχείου Καβάφη

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται με τη συμβολή των τμημάτων:
Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινού Στέγης, Διεύθυνση Ασφάλειας Ομίλου Ωνάση, Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Θεάτρου 
Στέγης, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Κτιρίου Στέγης, Τμήμα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Ωνασείου Βιβλιοθήκης.



89ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΕΝΤΥΠΟΥ

Επιμέλεια έκδοσης
Χριστίνα Κοσμόγλου
 
Συντονισμός έκδοσης
Βάλια Παπαδημητράκη
 
Κείμενα
Μαργαρίτα Γραμματικού, Βάλια Παπαδημητράκη
 
Επιμέλεια Κειμένων
Βασίλης Δουβίτσας
 
Σχεδιασμός
Τζίλιαν Βιγλάκη, Θεόδωρος Κωβαίος, 
Γεωργία Λεοντάρα, Κωνσταντίνος Χαϊδαλής
 
Υπεύθυνος παραγωγής
Γιάννης Αλεξανδρόπουλος
 
Φωτογραφίες
Πηνελόπη Γερασίμου, Χριστίνα Γεωργιάδου, 
Βαγγέλης Λαϊνάς, Λεωνίδας Παναγόπουλος,  
Σταύρος Πετρόπουλος, Χρήστος Σαρρής, Γιάννης Σούλης 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

Αποδέκτες των Δεδομένων θα είναι η Εταιρία, το Ίδρυμα Ωνάση και οι 
εντεταλμένοι εκπρόσωποί τους, τρίτοι συνεργάτες και τυχόν συνεργαζόμενοι 
για την υλοποίηση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων φορείς, πάντα στο 
πλαίσιο της εκπλήρωσης των επιδιωκόμενων σκοπών για τους οποίους η 
Εταιρία παρέχει ενημέρωση, καθώς και αρμόδιες δημόσιες αρχές, όπου 
απαιτείται δυνάμει ρητών διατάξεων του νόμου. Η Εταιρία θα δύναται 
να αναθέτει, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου και για τους σκοπούς της 
πραγματοποίησης των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος Ωνάση 
σε τρίτους (όπως ενδεικτικά σε φωτογράφους, νοσοκόμους, ταξιδιωτικά 
γραφεία, παρόχους διαχείρισης συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων) την εκτέλεση 
συγκεκριμένων επεξεργασιών των δεδομένων (εκτελούντες την επεξεργασία), 
οι οποίοι θα δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις 
που θα ορίζονται σε συμβάσεις ή/και νομικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 
28 του Κανονισμού 679/2016 και θα δύνανται να επεξεργάζονται ορισμένα 
αναγκαία Δεδομένα αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών προς την Εταιρία 
και όχι για ίδιο λογαριασμό. 

Τα εν λόγω Δεδομένα τηρούνται για όλη τη διάρκεια και μέχρι το πέρας των 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος Ωνάση, και μετά τη λήξη αυτών 
για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα Δεδομένα παρασχέθηκαν 
και προς συμμόρφωση της Εταιρίας με τις νόμιμες υποχρεώσεις της και δη 
για έξι (6) έτη λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας, 
των περιόδων παραγραφής για την άσκηση νομικών ενεργειών και για τους 
εταιρικούς σκοπούς της Εταιρίας.

Τα υποκείμενα των Δεδομένων απολαμβάνουν των δικαιωμάτων που 
αναγνωρίζει, ανά περίπτωση και υπό τους ειδικότερους όρους και 
προϋποθέσεις του νόμου, η εφαρμοστέα νομοθεσία και ειδικότερα: 
Το δικαίωμα ενημέρωσης περί των δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας 
από την Εταιρία, 

το δικαίωμα της πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα, 
το δικαίωμα της διόρθωσης αυτών, 
το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων, 
το δικαίωμα της εναντίωσης και του περιορισμού της επεξεργασίας, 
το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας 
ή εκτελούντα την επεξεργασία.

Σε περίπτωση άσκησης κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η Εταιρία ή 
ο συνεργαζόμενος φορέας (όπου καθίσταται υποχρεωτικό) θα λάβει κάθε 
αναγκαίο μέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος εντός των 
προβλεπόμενων στην νομοθεσία χρονικών προθεσμιών (30 ημερών, δυνάμενη 
να παραταθεί για δυο ακόμα μήνες), ενημερώνοντας το υποκείμενο γραπτώς 
για την ικανοποίηση του αιτήματος, άλλως για τους λόγους που εμποδίζουν την 
άσκηση του εν λόγω δικαιώματος ή την ικανοποίηση αυτού.  

Σε περίπτωση που η νομική βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση, το 
υποκείμενο έχει δικαίωμα να ανακαλέσει αυτή την συγκατάθεση ανά πάσα 
στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης που έχει δοθεί θα έχει ισχύ μόνο για το 
μέλλον και οποιαδήποτε επεξεργασία έγινε επί τη βάση της συγκατάθεσης θα 
παραμείνει νόμιμη μέχρι την ανάκληση αυτής. Η ανάκληση της συγκατάθεσης ή 
η εναντίωση θα συνεπάγεται κατά πάσα πιθανότητα την αδυναμία της Εταιρίας 
να εκπληρώσει τους σκοπούς που ορίζονται στο παρόν και συνεπώς να μην 
μπορεί να παράσχει υπηρεσίες προς το συγκεκριμένο υποκείμενο. Η Εταιρία 
θα δύναται και μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης να ασκεί το δικαίωμα 
επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων στο μέτρο που απαιτείται ή άλλως 
επιτρέπεται από τον νόμο και ειδικότερα προκειμένου να συμμορφώνεται με 
τις νόμιμες ή κανονιστικές υποχρεώσεις της ή/και να ασκεί και υπερασπίζεται 
τα νόμιμα δικαιώματά της. 

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων για τα Δεδομένα που διαχειρίζεται η 
Εταιρία θα δύναται να γίνει εγγράφως με αποστολή του σχετικού αιτήματος 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@onassis.org υπόψιν του Υπεύθυνου 
Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας. Σε περίπτωση που η επεξεργασία 
των Δεδομένων γίνεται και από τρίτο συνεργαζόμενο φορέα –υπεύθυνο 
επεξεργασίας, το υποκείμενο των Δεδομένων θα πρέπει να απευθύνεται 
στον εν λόγω φορέα σύμφωνα με την ενημέρωση που θα έχει λάβει από τον 
τελευταίο, σε σχέση με τυχόν επεξεργασία διενεργείται από τον εν λόγω τρίτο 
υπεύθυνο επεξεργασίας.

Σε περίπτωση διαφωνίας με την επεξεργασία των Δεδομένων από την Εταιρία 
ή/και την απόκριση σε σχετικό αίτημά του κατά τα ανωτέρω, το υποκείμενο των 
Δεδομένων δικαιούται να απευθύνει αίτημα στην ελληνική εποπτική αρχή (Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), η οποία επιλαμβάνεται, στο 
πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, των εγγράφων καταγγελιών σύμφωνα με τις 
οδηγίες που περιέχονται στον ιστότοπό της (www.dpa.gr).

Η εταιρία ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Γαλαξία 
αρ. 2 και ενεργεί ως αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του Ιδρύματος Ωνάση 
(«η Εταιρία») δύναται να επεξεργάζεται, με την ιδιότητα του «υπεύθυνου 
επεξεργασίας», τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τους 
συμμετέχοντες στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ιδρύματος Ωνάση (εφεξής 
«τα Δεδομένα») υπό τους όρους των διατάξεων της σχετικής εφαρμοστέας 
νομοθεσίας (Κανονισμός 2016/679, Ν. 2472/1997 όπως ισχύει), λαμβάνοντας 
όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του 
απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των Δεδομένων. Στις 
περιπτώσεις που ορισμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιείται 
σε συνεργασία με τρίτο φορέα, ο εν λόγω φορέας θα δύναται να καθίσταται 
ομοίως, ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες του εν λόγω Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος, είτε από κοινού είτε ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας σε 
σχέση με τα Δεδομένα που συλλέγει και διαχειρίζεται. Η Εταιρία και οι εν λόγω 
φορείς θα παρέχουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την απαιτούμενη πληροφόρηση 
σε σχέση με τις εν λόγω συνεργασίες. 

Τα Δεδομένα υπό επεξεργασία αφορούν τους συμμετέχοντες στα Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα του Ιδρύματος Ωνάση, τα οποία συλλέγονται μέσω της 
συμπλήρωσης της σχετικής Αίτησης Συμμετοχής και Δήλωσης Συγκατάθεσης, 
στα οποία προσαρτάται η παρούσα Ενημέρωση, αλλά και τρίτων προσώπων 
τα οποία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
ή συνεργάζονται ή ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την Εταιρία για την 
πραγματοποίηση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και σχετικών δράσεων. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία θα συλλέγει, ανά περίπτωση, τα δεδομένα που 
είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού, όπως 
αναφέρεται στο παρόν, και δη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο, ονοματεπώνυμο κηδεμόνα/επιτρόπου/αναδόχου, όπου απαιτείται, 
αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου/διπλώματος οδήγησης, ημερομηνία 
γέννησης), στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), 
στοιχεία σε σχέση με την εκπαίδευση (εκπαιδευτικό ίδρυμα φοίτησης, συνοδός 
καθηγητής), πληροφορίες σε σχέση με την τοποθεσία και τη μετακίνηση 
των υποκειμένων από και προς την τοποθεσία που θα πραγματοποιείται το 
εκάστοτε Πρόγραμμα (όταν και εφόσον απαιτείται), καθώς και φορολογικά 
στοιχεία (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) (όταν και εφόσον απαιτείται), Η Εταιρία θα δύναται, 
σε εξαιρετικές και μεμονωμένες περιπτώσεις και μόνο όπου απαιτείται λόγω 
των ειδικότερων συνθηκών του εκάστοτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος, να 
συλλέγει και δεδομένα ειδικής κατηγορίας (όπως στοιχεία για την ύπαρξη 
τυχόν ειδικών αναγκών, αναπηριών) οπότε και θα ζητεί τη ρητή συγκατάθεση 
των υποκειμένων, εκτός εάν η επεξεργασία των στοιχείων αυτών επιτάσσεται 
από άλλη νομική βάση όπως την τήρηση κάποιας υποχρέωσης εκ του 
νόμου. Επίσης, όταν τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ιδρύματος Ωνάση 
απευθύνονται και σε ανηλίκους, η Εταιρία θα λαμβάνει τα δεδομένα αυτών 
αφού έχει διασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα 
και την επιμέλεια αυτών.   

Ειδικώς αναφέρεται ότι σε ορισμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και καθ΄ 
όλη τη διάρκεια αυτών, ενδεχομένως να διενεργηθεί βιντεοσκόπηση ή/
και φωτογράφιση των παρευρισκόμενων/συμμετεχόντων για τους σκοπούς 
υλοποίησης των εν λόγω Προγραμμάτων, για τα οποία η Εταιρία θα 
παρέχει προηγουμένως πληροφόρηση. Κατά την ως άνω φωτογράφιση/
βιντεοσκόπηση/ηχογράφηση δεν θα γίνεται εστίαση σε μεμονωμένα πρόσωπα, 
εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο για την πραγματοποίηση του εν λόγω 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία διασφαλίζει ότι 
σε περιπτώσεις όπου δια της λήψης υλικού βιντεοσκόπησης/φωτογράφισης 
θα καθίσταται αναγνωρίσιμη η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά των 
παρευρισκόμενων/συμμετεχόντων, θα ζητείται η ρητή συγκατάθεση αυτών για 
τη συγκεκριμένη επεξεργασία.

Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι πρωτίστως η υλοποίηση των 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος Ωνάση και η δημόσια προβολή 
αυτών υπό τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στην παρούσα, 
είτε πριν είτε μετά την πραγματοποίησή τους, άλλως η άσκηση των εννόμων 
συμφερόντων και εταιρικών σκοπών της Εταιρίας στο πλαίσιο τήρησης κάθε 
νόμιμης υποχρέωσής της σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία. 
Ιδίως το υλικό της βιντεοσκόπησης/φωτογράφισης/ηχογράφησης, υπό τους 
περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω και στην εφαρμοστέα νομοθεσία, 
θα τηρείται με ασφάλεια από την Εταιρία και για λόγους αρχειοθέτησης των 
εκδηλώσεων που διοργανώνει και όχι για εμπορική χρήση, εκτός εάν άλλως της 
έχει παρασχεθεί το σχετικό δικαίωμα. 
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