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Ζωντανή  ∆ικτυακή  συζήτηση  της  Υπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευµάτων  κ .  
Μαριέττας  Γιαννάκου  µε  τους  νέους  

 
Την Τετάρτη 7 ∆εκεµβρίου, το πρωί, στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Νέων», η 
Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, κυρία Μαριέττα Γιαννάκου θα κάνει 
«ζωντανό» (on-line) διάλογο µε νέους και νέες από όλη την Ελλάδα, απαντώντας σε ερωτήµατα 
που θα αποστέλλουν µέσω διαδικτύου ή µέσω γραπτών µηνυµάτων. 
 
Οι απαντήσεις της Υπουργού θα µεταδίδονται «ζωντανά» τόσο σε γιγαντο-οθόνη στο χώρο των 
εκδηλώσεων όσο και στο ∆ιαδίκτυο. 
 

 Σεµ ινάρια  
 
Τα σεµινάρια θα πραγµατοποιούνται καθηµερινά, από τις 10:00 έως τις 12:00 και από τις 17:00 
έως τις 19:00.  Το πρωί θα απευθύνονται κυρίως σε µαθητές των Λυκείων που θα επισκέπτονται 
τον χώρο και σκοπό έχουν να προσφέρουν στοιχειώδεις Επαγγελµατικές Κατευθύνσεις από 
έµπειρα στελέχη του ιδιωτικού τοµέα.   
Κατά τη διάρκεια των απογευµατινών σεµιναρίων, έµφαση θα δίνεται στην ανάπτυξη ∆εξιοτήτων 
Επικοινωνίας και στον τρόπο Κατάρτισης ενός σωστού Βιογραφικού.   
Επίσης, κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων αυτών θα παρουσιάζεται ένα ειδικό εργαλείο αυτό-
αξιολόγησης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων, το οποίο θα µπορούν να χρησιµοποιούν 
καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων από το δίκτυο των ηλεκτρονικών υπολογιστών των 
περιπτέρων.   
 
Τέλος, καθηµερινά, από τις 17:00 έως τις 19:00, οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε 
ένα  διαδραστικό παιχνίδι: "Wall Street Simulation", στo πλαίσιο του οποίου, λειτουργώντας σε 
οµάδες, αναπτύσσουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό πίεση, οµαδικής εργασίας, 
συνδυαστικής σκέψης, ισορροπίας µεταξύ οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
παραγόντων, σωστής επικοινωνίας και επαγγελµατικής εκπροσώπησης της οµάδας. 
 
Να σηµειωθεί ότι όλοι οι νέοι που θα συµµετέχουν στα παραπάνω σεµινάρια θα λαµβάνουν 
πιστοποιητικό παρακολούθησης από την Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς. 
 

 Εικονικές  Συνεντεύξεις  
 
Την Πέµπτη και την Παρασκευή 8 και 9 ∆εκεµβρίου αντίστοιχα, από τις 17:00 έως 19:00 µµ, δίνεται 
η δυνατότητα στους νέους να λάβουν µέρος σε µία προσοµοίωση επαγγελµατικής συνέντευξης, η 
οποία θα πραγµατοποιείται από έµπειρα στελέχη που εργάζονται σήµερα στον Ελληνικό ιδιωτικό 
τοµέα. 
   

 Εγχειρίδιο  για  ν ’  αλλάξουµε  τον  κόσµο!  

Την Τετάρτη 7 ∆εκεµβρίου, στις 20:00, µέσα από ένα µικτό θέαµα, και στηριζόµενοι στην Παιδεία 
και στον Πολιτισµό, νέοι δηµιουργοί (ηθοποιοί, µουσικοί, χορευτές, τραγουδιστές, performers), υπό 
την καλλιτεχνική διεύθυνση της Αποστολίας Παπαδαµάκη και των συνεργατών της, θα φτιάξουν 
το δικό τους «Εγχειρίδιο», χρησιµοποιώντας την φαντασία, το δηµιουργικό τους πνεύµα και τον 
αυθορµητισµό τους.  Πλατειές ενότητες όπως η γνώση, η δηµοκρατία, το χρήµα, η θρησκεία, η 
φιλία, τα όνειρα, η ηθική, οι αξίες, ο πόλεµος, η επανάσταση και ο έρωτας,  σχολιάζονται µε όσον 
το δυνατόν περισσότερους και αντιφατικούς τρόπους µέσα από την χρήση κειµένων, τραγουδιών, 
κινησιολογίας  και  θεατρικής δράσης. 

 Επικοινωνία  και  Εθελοντισµός  – Η  κοινωνία  των  Πολιτών  
 
Την Τετάρτη 7 ∆εκεµβρίου, από τις 12:00 έως τις 15:00, οργανώνεται ανοιχτή συζήτηση για την 
παρουσίαση και τον σχολιασµό των αποτελεσµάτων της έρευνας «Επικοινωνία και Εθελοντισµός – 
Η κοινωνία των πολιτών». 
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Οι οµιλητές / εισηγητές εκπροσωπούν το χώρο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, της Πολιτείας 
και Μη Κυβερνητικών Εθελοντικών Οργανώσεων.  
 

 Παιδί  και  Βία  
 
Την Πέµπτη 8 ∆εκεµβρίου, από τις 12:00 έως τις 14:00, οργανώνεται ανοιχτή συζήτηση από το 
Παρατηρητήριο για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού.  Κύριες θεµατικές της συζήτησης: « Η 
Ψυχοπαθολογία της Βίας», «Πρακτικές Εκφοβισµού στο Σχολείο και τα ∆ικαιώµατα των Παιδιών» 
και «Τηλεόραση και Παιδική Βία». Ανάµεσα στους οµιλητές / εισηγητές, καθηγητές 
Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων της χώρας, εκπρόσωποι της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης και εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. 
 

 Οι  Νέοι  στο  Προσκήνιο  της  Ευρώπης  
 
Την Παρασκευή 9 ∆εκεµβρίου, από τις 12:00 έως τις 14:00, οργανώνεται ανοιχτή Συζήτηση µε 
θέµα: η θέση των νέων σήµερα στην Ευρώπη και η διερεύνηση τρόπων για την µεγαλύτερη 
εµπλοκή τους στα Ευρωπαϊκά δρώµενα.  Οι βασικοί οµιλητές  εκπροσωπούν, κατά κύριο λόγο, το 
χώρο της πολιτικής και την πανεπιστηµιακή κοινότητα. Οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να 
συζητήσουν και να ακούσουν απόψεις που αφορούν το µέλλον τους σε σχέση µε την Ευρώπη.  
 

 Κόσµοι  Παιχνιδιών  – Παραδοσιακά  & Ψηφιακά  Παιχνίδια   
 
Μια Μεγάλη Εκδήλωση για το Παιχνίδι, ξεκινώντας από τα παραδοσιακά παιχνίδια και φτάνοντας 
στα σηµερινά οµαδικά µέσω internet, δίνοντας έµφαση στο γεγονός ότι για την ψυχαγωγία και 
διασκέδαση είναι αναγκαία και απαραίτητη η συνύπαρξη της παράδοσης και της τεχνολογίας. 
 

 Άυλος  Κόσµος  – Ψηφιακή  Τέχνη :  Νέοι  & Νέες  Τεχνολογίες   
 
Η ενότητα ψηφιακής τέχνης µε έµφαση στις νέες τεχνολογίες ως πλατφόρµα Πολιτισµού και 
ειδικότερα το διαδίκτυο και την ψηφιακή εικόνα, περιλαµβάνει lounge τεχνολογίας µε διαδραστικές 
εφαρµογές όπως οπτική ποίηση, web art / digital art, software art projects, καθώς και  προβολές 
ψηφιακών έργων σε µεγάλες οθόνες µέσα στο χώρο (video art, ταινίες µικρού µήκους, video clips, 
demos, flash animations) σε συνεχή ροή. 

 
 Κινηµατογράφος  

 
Στις κινηµατογραφικές προβολές προτιµήθηκαν οι σύγχρονες ελληνικές δηµιουργίες µικρού 
µήκους, οι οποίες αποδεικνύουν και αναδεικνύουν το δυναµικό που κρύβει ο χώρος αυτός στην 
Ελλάδα. 
Ο Σπύρος Σιάκας, η Ιρίνα Μπόϊκο, ο Ιορδάνης Ανανιάδης, ο Αλέξανδρος Κακαβάς, ο 
Παναγιώτης Κράββαρης, ο Θανάσης Τότσικας, ο Στέφανος Σιταράς, η Ρηνιώ ∆ραγασάκη, ο 
Κωνσταντίνος Κατράκης, η Μόνικα Βαξεβάνη, είναι µερικοί µόνο από τους σκηνοθέτες των 
οποίων οι ταινίες θα προβληθούν. 

 
 Έκθεση  έργων  νέων  καλλιτεχνών  

 
Οι τριάντα τρεις νέοι καλλιτέχνες που είχαν επιλεγεί και συµµετείχαν στην 12η Biennale για τους 
Νέους ∆ηµιουργούς της Ευρώπης και της Μεσογείου 2005 στη Νάπολη, εκθέτουν έργα τους που 
εµπνεύστηκαν από τις καθηµερινές αναζητήσεις τους στα θέµατα που τους αφορούν και τα 
προβλήµατα που τους περιβάλλουν. 
 

 Παρουσίαση  Λευκώµατος  «Α&Ω»  
 
Το Α & Ω  είναι µία πρωτότυπη έκδοση τέχνης που σκοπό έχει να συνδέσει διαφορετικές µεταξύ 
τους κοινωνικές οµάδες νέων ανθρώπων µέσα από τη δηµιουργία. Η παρουσίαση του λευκώµατος 
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θα συνίσταται σε µία πρωτότυπη αποτύπωση της εµπειρίας των νέων κατά τη διάρκεια της 
ολοκλήρωσης του έργου αυτού.  Τα έργα τους θα εκτίθενται καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. 
   

 Θέατρο  
 
Το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Καλαµάτας, την Παρασκευή 9 ∆εκεµβρίου τις 19:00, θα παρουσιάσει το έργο 
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, όπου, µε µέσο τον 
ενθουσιασµό και τη φαντασία µιας οµάδας νέων ηθοποιών, θα ταξιδέψουµε σε µέρη µακρινά και 
παραµυθένια.   
 
Την προηγούµενη ηµέρα, η θεατρική αυτή παράσταση θα πλαισιωθεί και από µια “πρόβα” για το 
ίδιο έργο, µε σκοπό να αναδειχθεί η αξία της επιµονής, της θέλησης και της οµαδικής εργασίας.  
 

 Θεατρικό  παιχνίδι :  «Βρες  τον  ρόλο  σου  και  φόρεσέ  τον» /   
Εργαστήρι  Σύγχρονου  Χορού  και  Αυτοσχεδιασµού  

 
200 θεατρικά κοστούµια εποχής θα προσκαλέσουν τους νέους σ΄ ένα εξαίσιο θεατρικό παιχνίδι µε 
αυτοσχεδιασµούς, µικρά θεατρικά δρώµενα, ανάµεσα σε χώρους κατάλληλα διαµορφωµένους µε 
κούκλες που θα φορούν κοστούµια και καπέλα από θεατρικές παραστάσεις. 
 
«Ελάτε να αυτοσχεδιάσουµε!». Πρόκειται για ένα σύγχρονο εργαστήρι χορού και αυτοσχεδιασµού, 
όπου οι νέοι θα µπορέσουν να γνωρίσουν από κοντά τον σύγχρονο χορό και να εκφραστούν µέσα 
από την κινησιολογία.  Χορευτές – καθηγητές σύγχρονου χορού θα καθοδηγήσουν ακόµα και τους 
θεατές σε µια µοναδική εµπειρία. 
 
Και οι δύο αυτές δράσεις οργανώνονται από το Χοροθέατρο Ροές / Σοφία Σπυράτου. 
 

 Κοινωνικές  και  Περιβαλλοντικές  ∆ράσεις  
 
Με πρωτότυπες διαδραστικές πρωτοβουλίες, θίγονται θέµατα κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα (AIDS, ναρκωτικά, αιµοδοσία, δωρεά οργάνων, ανακύκλωση, προστασία 
περιβάλλοντος) 
 

 Κλήρωση  
 
«Παίξε – Μάθε - Κέρδισε!» 
 
Σε όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων, από τις 7 έως και τις 10 ∆εκεµβρίου, όλοι οι νέοι, έχουν τη 
δυνατότητα, συµπληρώνοντας σωστά ένα σύντοµο ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τα προγράµµατα 
της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς, να συµµετάσχουν σε κλήρωση για να κερδίσουν µια 
τριήµερη επίσκεψη στις Βρυξέλλες και να γνωρίσουν από κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους 
θεσµούς της! 
 
 

 Συναυλία 
 
Την Κυριακή 11 ∆εκεµβρίου, από τις 19:00 έως τις 21:30, οι εκδηλώσεις της Γενικής Γραµµατείας 
Νέας γενιάς για τους νέους και τις νέες θα κλείσουν µε δωρεάν συναυλία του Μιχάλη 
Χατζηγιάννη µαζί µε την ∆έσποινα Ολυµπίου και τα Κίτρινα Ποδήλατα.  
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Πώς θα πάτε στην «Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Νέων» 

της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς 

στο Γήπεδο Μπάντµιντον, στο Γουδί 
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Μέσα µεταφοράς που εξυπηρετούν απευθείας την 
εγκατάσταση: 

Σταθµοί / Στάσεις: 

          Γραµµή Μετρό 3 (Μ3)          Κατεχάκη 

 

Από το Κέντρο 

 Επιβιβασθείτε στη Μ3 (προς ∆ουκίσσης Πλακεντίας)  

Από τον Πειραιά 

 Επιβιβασθείτε στη Μ1–ΗΣΑΠ (προς Κηφισιά) και στο σταθµό Μοναστηράκι µετεπιβιβασθείτε στη Μ3 

Από τα Βόρεια 

 Επιβιβασθείτε στη Μ1–ΗΣΑΠ (προς Πειραιά) και στο σταθµό Μοναστηράκι µετεπιβιβασθείτε στη Μ3 ή 

 Επιβιβασθείτε στον Προαστιακό και στο σταθµό ∆ουκίσσης Πλακεντίας µετεπιβιβασθείτε στη Μ3 (προς 
Μοναστηράκι) 

Από τα Νότια 

 Επιβιβασθείτε στη Μ2 (προς Άγ. Αντώνιο) και στο σταθµό Σύνταγµα µετεπιβιβασθείτε στη Μ3 (προς ∆ουκίσσης 
Πλακεντίας) 

Από τα Ανατολικά 

 Επιβιβασθείτε στη Μ3 (προς Μοναστηράκι) ή 

 Επιβιβασθείτε στον Προαστιακό και στο σταθµό ∆ουκίσσης Πλακεντίας µετεπιβιβασθείτε στη Μ3 (προς 
Μοναστηράκι) 

Από τα ∆υτικά 

 Επιβιβασθείτε στη Μ2 (προς Άγ. ∆ηµήτριο) και στο σταθµό Σύνταγµα µετεπιβιβασθείτε στη Μ3 (προς ∆ουκίσσης 
Πλακεντίας) 

  
Λεωφορειακές Γραµµές  
Γραµµή: 140, Α5, Β5, Γ5, 408, 419, 036, 046, 402, 403, 404, 407 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 185 ή επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο www.oasa.gr. 
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