ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Εκπαιδευτικά Προγράμματα Βραχείας Διάρκειας για Ενήλικες Πολίτες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει κατά τη χειμερινή περίοδο 2012 τον πρώτο
από έξι κύκλους (2012-2015) εκπαιδευτικών προγραμμάτων βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες με
αντικείμενο τη φιλοσοφία, το ρόλο της στην καθημερινή ζωή και το αξιακό σύστημα της κοινωνίας και
προχωρά στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους εκπαιδευόμενους.
Η Δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος: Πολίτης και Πολιτεία» που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.
Σκοπό της Δράσης αποτελεί η καλλιέργεια των δεξιοτήτων των πολιτών για την ενεργό συμμετοχή τους στην
κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Ειδικότερα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει
στην προσέγγιση καθημερινών ζητημάτων από φιλοσοφική σκοπιά, στην παρουσίαση σημαντικών
επιστημονικών θεμάτων κυρίως επίκαιρου χαρακτήρα, στην ανάδειξη σημαντικών μορφών πολιτιστικής
δημιουργίας και της συμβολής τους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής καθώς και στην ενίσχυση της σχέσης
πολιτείας – πολιτών. Τα προγράμματα καλύπτουν τα παρακάτω τέσσερα (4) θεματικά πεδία:
1. Φιλοσοφία και Σύγχρονη Προοπτική
2. Επιστήμες και Τεχνολογία
3. Πολιτισμός και Δημιουργία
4. Πολίτης και Πολιτεία
Καθένα από τα θεματικά πεδία περιλαμβάνει εβδομαδιαίες διαλέξεις, επιτόπια μαθήματα σε αρχαιολογικούς
χώρους φιλοσοφικού ενδιαφέροντος και εργαστήρια (workshops). Έμφαση δίνεται στη διαλεκτική παράθεση
και βιωματική κατάκτηση της γνώσης καθώς και στη σύνδεσή της με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Οι
εβδομαδιαίες διαλέξεις διαρθρώνονται στη βάση επιμέρους ενοτήτων ανάμεσα στις οποίες ο/η
εκπαιδευόμενος/η καταρτίζει το δικό του/της πρόγραμμα: επιλέγει και παρακολουθεί ένα πλήρες θεματικό
πεδίο, ή μία ή περισσότερες ενότητες από ένα ή περισσότερα θεματικά πεδία (μέγιστος αριθμός τέσσερεις (4)
ενότητες ανά άτομο).
Οι διδάσκοντες των προγραμμάτων θα είναι ειδικευμένοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, καθηγητές
Πανεπιστημίου και μέλη Δ.Ε.Π., διακεκριμένοι διανοητές και καλλιτέχνες.

Ο 1ος κύκλος θα πραγματοποιηθεί από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου 2012 σε δημόσιες υποδομές
στο κέντρο της Αθήνας κοντά στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, ενώ διαθέσιμα ειδικά για αυτόν τον
κύκλο θα είναι μόνο τα θεματικά πεδία 1. Φιλοσοφία και Σύγχρονη Προοπτική και 4. Πολίτης και Πολιτεία.
ο

1 Θεματικό Πεδίο : Φιλοσοφία και Σύγχρονη Προοπτική
Ενότητες / Διαλέξεις
Ώρες
Διάρκεια
1. Φιλοσοφία, Οικονομία και Πολιτική: Αντινομίες και Προοπτικές
15 ώρες
9 εβδομάδες
2. Φιλοσοφία, Κοινωνική Συνύπαρξη και Αισθητική
20 ώρες
9 εβδομάδες
3. Σύχρονα Ψυχολογικά αδιέξοδα και οι απαντήσεις της Φιλοσοφίας
15 ώρες
9 εβδομάδες
4. Φιλοσοφία και Γλώσσα
15 ώρες
9 εβδομάδες
Εργαστήρια
 Workshops
15 ώρες
5 εβδομάδες
 Επιτόπια μαθήματα και ξεναγήσεις
10 ώρες
3-4 επισκέψεις
* Τα Θεματικά Πεδία 2 και 3 θα ενεργοποιηθούν από το Φεβρουάριο του 2013.
ο
4 Θεματικό Πεδίο: Πολίτης και Πολιτεία
Ενότητες / Διαλέξεις
Ώρες
Διάρκεια
1. Ιδανική Πολιτεία: Ουτοπία;
15 ώρες
9 εβδομάδες
2. Από τον πολίτη της πόλης-κράτους στο σύγχρονο πολίτη
15 ώρες
9 εβδομάδες
3. Αρχές και αξίες της Πολιτειακής Παιδείας
20 ώρες
9 εβδομάδες
Εργαστήρια
 Workshops
25 ώρες
5 εβδομάδες

Άτομα/τμήμα
25 – 30 άτομα
(1-3 τμήματα
ανά ενότητα)

Όλα τα
τμήματα

Άτομα/τμήμα
25 – 30 άτομα
(1-3 τμήματα
ανά ενότητα)
Όλα τα
τμήματα

Η συνολική διάρκεια του 1ου κύκλου θα είναι εννέα (9) εβδομάδες. Κάθε ενότητα θα διδάσκεται δύο (2) ή τρεις
(3) διδακτικές ώρες εβδομαδιαία. Επιπλέον, για κάθε θεματικό πεδίο προβλέπεται ένα εργαστήριο (workshop)
ή μία ξενάγηση/επιτόπιο μάθημα την εβδομάδα. Για κάθε πεδίο/ενότητα θα λειτουργήσουν τόσο πρωινά όσο
και απογευματινά τμήματα.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλο τον ενήλικο πληθυσμό.
Όλα τα μαθήματα, τα εργαστήρια και οι επισκέψεις καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί
προσφέρονται δωρεάν.
Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης προτεραιότητα θα δοθεί σε ανέργους, μη κατόχους τίτλων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ή κατόχους τίτλων μη συναφών με το αντικείμενο του επιλεγμένου προγράμματος και σε
όσους/ες δεν συμμετέχουν αυτή τη στιγμή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα κατάρτισης.
Μετά το πέρας του κύκλου μαθημάτων θα χορηγηθεί από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
σε κάθε εκπαιδευόμενο/η βεβαίωση συμμετοχής, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα μαθήματα και τα
εργαστήρια τα οποία αυτός/η παρακολούθησε.
Προθεσμία, δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής τους:
1.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: Για όσους επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή για τον 1ο
κύκλο μαθημάτων που θα πραγματοποιηθεί από 15 Οκτωβρίου έως 15 Δεκεμβρίου, η προθεσμία
υποβολής δικαιολογητικών είναι η 28/09/2012.

2.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένη την
αίτηση "Ενήλικες - Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευομένου". Η Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευομένου είναι
διαθέσιμη:
 Διαδικτυακά μέσω του ιστότοπου http://www.plato-academy.gr
 Στη γραμματεία του προγράμματος κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 –
14:00, στη διεύθυνση Αιόλου 42-44, 4ος όροφος, 10560, Αθήνα.

3.

Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν τα ως άνω
δικαιολογητικά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 Από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 17:00, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ, Κτήριο ΤΥΠΑ
2ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 157 84, Ζωγράφου (υπόψη κου Κανέλη)
 Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, συστημμένα με την ένδειξη «Συμμετοχή στα Εκπαιδευτικά
Προγράμματα Ενηλίκων της Πράξης Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης» και
ημερομηνία αποστολής με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και τις 28/09/2012.
 Μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pa-enilikes@pspa.uoa.gr.

Διαδικασία επιλογής
Τα ονόματα των εκπαιδευομένων, μαζί με το αναλυτικό πρόγραμμα (τμήματα και ώρες μαθημάτων), όπως
αυτό θα προκύψει από τις δηλώσεις προτίμησής τους, θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της Ακαδημίας
Πλάτωνος στις 08/10/2012.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και
ώρες 11:00 έως 14:00 στα τηλέφωνα 210-3689596 και 210-3689593, μέσω fax στο 210-3689595, ή μέσω e-mail
στην ηλεκτρονική διεύθυνση pa-enilikes@pspa.uoa.gr.

