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Workshops
of Creative thinking and free discussion and expression
Εργαστήρια
Δημιουργικής σκέψης και ελεύθερης συζήτησης και έκφρασης
Program of Outdoor events / υπαίθριες εκδηλώσεις
Tuesday, 28, March, Τρίτη, 28/03/2017
Saturday, 01, April, Σάββατο, 01/04/2017
Tuesday, 28, March, Τρίτη, 28/03/2017
Visit to the Hellenic Parliament / Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων
09.30
Transfer by local bus of Hotel/Glyfada municipality to metro/stop: Helliniko.
Getting off at the stop: Syntagma / Meeting with the Greek team Μετάβαση με τη
δημοτική συγκοινωνία Γλυφάδας από το Ξενοδοχείο στο μετρό Ελληνικού. Αποβίβαση στη
στάση: Σύνταγμα / Συνάντηση με την ελληνική ομάδα
10.00 -12.00
Guided tour of the permanent exhibitions and to the Parliament’s Plenum Hall /
Ξενάγηση στις εκθέσεις και στις αίθουσες συνεδριάσεων
12.00 -13.00 Discussion at the lobby (Peristyle) / Συζήτηση στο Περιστύλιο
13.00 -14.00 To the Reading Hall, filling of questionnaire / Στο Αναγνωστήριο,
συμπλήρωση ερωτηματολογίου
14.00 -14.30 To the Parliament’s Plenum Hall / Παρακολούθηση Συνεδρίασης
14.30 -15.00
Slight meal at the Parliament Café /Ελαφρύ γεύμα στο καφέ της Βουλής
15.00 -15.45 Coffee and discussion at the MP’s lounge / Καφές και συζήτηση στο
εντευκτήριο των βουλευτών
16.00 -19.00
Visit to Representation of the European Commission (EC) in Greece / Επίσκεψη στα
γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Discussion, questions/queries/ concerns or
findings/assumptions/ thoughts or
ideas/suggestions on specific issues / Εστιασμένη συζήτηση και ερωτο-απαντήσεις
19.00-20.00
Visit to historical center of Athens: Monastiraki square for "souvlaki"
Επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας: Στο Μοναστηράκι για σουβλάκι
21.00
Returning to Hotel by tram /Επιστροφή στο ξενοδοχείο με το τραμ
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Wednesday, 29, March, Τετάρτη, 29/03/2017
11.00 – 12.00
Hotel Amphitheatre: video screening on the Old Parliament House and the National
Historical Museum – Filling of a questionnaire / Βιντεοπροβολή σχετικά με το Μέγαρο
της Παλαιάς Βουλής και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο – Συμπλήρωση ερωτηματολογίου
12.00
Transfer by local bus of Glyfada municipality to metro, stop: Helliniko. Getting off
at the stop: Panepistimio - Meeting with the Greek team / Μετάβαση με τη δημοτική
συγκοινωνία Γλυφάδας στο μετρό Ελληνικού. Αποβίβαση στη στάση: Πανεπιστήμιο /
Συνάντηση με την ελληνική ομάδα
12.30 – 13.30
Visit to the Old Parliament House and the National Historical Museum / Επίσκεψη
στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής και στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
13.30 – 14.30 Discussion at the lobby (Peristyle) / Συζήτηση στο Περιστύλιο
14.30 – 16.00
Lunch to the traditional Greek restaurant "Manas kouzina" (27, Aiolou str)
overlooking the people passage and walking at Agia Irini Square / Μεσημεριανό
γεύμα στο μαγειρείο «Μάνας κουζίνα» (Αιόλου 27) με θέα τη περατζάδα στην πλατεία Αγίας
Ειρήνης
16.30 – 18.30
Visit to the European Parliament Office / Επίσκεψη στα γραφεία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Focused Discussion / Εστιασμένη συζήτηση
19.00
Returning to Hotel by tram / Επιστροφή στο ξενοδοχείο με το τραμ

Thursday, 30, March, Πέμπτη, 30/03/2017
09.00
Transfer from Glyfada by tram. Getting off at the stop: platia Neas Smyrnis /
Meeting with the Greek team / Μετάβαση με τραμ. Αποβίβαση στη στάση: Πλατεία Νέας
Σμύρνης/ Συνάντηση με την ελληνική ομάδα
10.00 – 14.00
Visit to the council hall of Nea Smyrni Municipality / workshop under support of
the National Organisation for the Certification of Qualifications and Vocational
Guidance (EOPPEP) – Lecture / Επίσκεψη στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του
Δήμου Νέας Σμύρνης / Εργαστήριο με την υποστήριξη του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στελεχών (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)- Διάλεξη
Europass, Youthpass and e-portfolio / Europass, Youthpass και ψηφιακό πορτφόλιο
14.00 – 15.30
Lunch to a traditional Greek restaurant at the central square of Nea Smyrni
municipality/ Μεσημεριανό γεύμα στην Πλατεία Νέας Σμύρνης
16.00
Returning to Hotel by tram / Επιστροφή στο ξενοδοχείο με το τραμ
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18.00 – 20.00
Meeting with the Greek team/ Συνάντηση με την ελληνική ομάδα
Workshop at amphitheatre of the Hotel under support of the “Vouliwatch”, a nonfor profit parliamentary monitoring organisation - New methods of participative
democracy / Εργαστήριο στο αμφιθέατρο του ξενοδοχείου με την υποστήριξη της
οργάνωσης “VouliWatch”, σχετικά με Νέες μεθόδους Συμμετοχικής Δημοκρατίας

Friday, 31, March, Παρασκευή, 31/03/2017
10.00
Transfer by local bus of Glyfada municipality to metro, stop: Helliniko / Meeting
with the Greek team / Μετάβαση με τη δημοτική συγκοινωνία Γλυφάδας στο μετρό
Ελληνικού / Συνάντηση με την ελληνική ομάδα
10.30 – 11.30
Visit to Metropolitan Community Clinic at Helliniko / Επίσκεψη στο Μητροπολιτικό
Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού
Focused Discussion, Greece and EU in crisis / Εστιασμένη συζήτηση: Η Ελλάδα και η
Ευρώπη σε κρίση
10.30 – 11.30 Filling of questionnaire /Συμπλήρωση ερωτηματολογίου
12.00
Transfer by metro, stop: Helliniko. Getting off at the stop: Omonia / Μετάβαση με το
μετρό Ελληνικού. Αποβίβαση στη στάση: Ομόνοια
12.30 – 14.30
Visit to Hotel TITANIA for the lecture by Mr. Alexandros Zavos, President of
HELLENIC MIGRATION POLICY INSTITUTE (I.ME.PO.), granted beneficiary for the
project “ACE” entitled: "The evolution of migration phenomenon in Europe.
Prospects - Challenges - Concerns" / Επίσκεψη στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ /
Παρακολούθηση διάλεξης κου Αλέξανδρου Ζαβού, Προέδρου του Ινστιτούτου
Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.), διοργανωτής φορέας του προγράμματος “ACE” με
τίτλο: "Η εξέλιξη του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ευρώπη. Προοπτικές – προκλήσεις
– προβληματισμοί" / Focused Discussion on migration / Εστιασμένη συζήτηση:
Μετανάστευση
14.30 – 15.00 Slight meal at the Hotel TITANIA /Ελαφρύ γεύμα στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ
16.00
Returning to Hotel by tram / Επιστροφή στο ξενοδοχείο με το τραμ
19.00 – 21.00
Meeting with the Greek team / Συνάντηση με την ελληνική ομάδα
Workshop at amphitheatre of Hotel: European Solidarity Corps / Εργαστήριο στο
αμφιθέατρο του ξενοδοχείου: Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
Saturday, 01, April, Σάββατο, 01/04/2017
10.00
Transfer by local bus of Hotel/Glyfada municipality to metro/stop: Helliniko.
Getting off at the stop: Acropolis / Meeting with the Greek team / Μετάβαση με τη
δημοτική συγκοινωνία Γλυφάδας από το Ξενοδοχείο στο μετρό Ελληνικού. Αποβίβαση στη
στάση: Ακρόπολη/ Συνάντηση με την ελληνική ομάδα
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10.30 – 11.30
Walking to Dionisiou Aeropagitou Str. / Βόλτα στην οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου
11.30 – 13.30
Visit to the Acropolis Museum / Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης
13.30 – 15.00
Lunch to the Acropolis Museum Café and Restaurant /Μεσημεριανό γεύμα στο
εστιατόρια του Μουσείου της Ακρόπολης Focused discussion: "What does Europe mean
to me?" Εστιασμένη συζήτηση : «Τι σημαίνει η Ευρώπη για εμένα;»
15.00 – 19.00
Visit to the archaeological site of the Acropolis of Athens and of its Slopes,
Parthenon and Herodion / Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και των
Κλιτύων της, στον Παρθενώνα και στο Ηρώδειο (The Theatre of Dionysus Eleuthereus,
Ancient Agora of Athens, Archaeological Museum of Kerameikos, Archaeological Site of
Lykeion, Hadrian's Library, Olympieio, Roman Agora of Athens / στο Θέατρο του Διονύσου,
στην Αρχαία Αγορά Αθηνών, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κεραμεικού, στον Αρχαιολογικό Χώρο
Λυκείου, στη Βιβλιοθήκη Αδριανού, στο Ολυμπιείο, στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών)
19.00 – 20.00
Visit to historical center of Athens: Walking to the old traditional neighbourhood
“Plαka” / Επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας: βόλτα στην Πλάκα
Taking pictures for participation in photography competition "What does Europe
mean to me?"/ Τραβάμε φωτογραφίες για συμμετοχή στο διαγωνισμό φωτογραφίας «Τι
σημαίνει η Ευρώπη για εμένα; »
21.00
Returning to Hotel by tram / Επιστροφή στο ξενοδοχείο με το τραμ
The young participants are kindly requested to be prepared taking into account the
Analytical information in attached Annex and have with them their student cards
Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να προετοιμαστούν με βάσει τις Αναλυτικές πληροφορίες
στο Παράρτημα και να έχουν μαζί τους τις φοιτητικές τους ταυτότητες
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Program of Indoor events / εκδηλώσεις στην έδρα του ΙΜΕΠΟ
Sunday, 02, April, Κυριακή, 02/04/2017
Thursday, 06, April, Πέμπτη, 06/04/2017
Daily / Καθημερινά 10.00 – 15.00
Based on outdoor events and the already discussed topics under the audit of the
leaders/educators/trainers/mediators / Υπό την εποπτεία των αρχηγών των ομάδων
και με βάση τις θεματικές και δραστηριότητες στο πλαίσιο των υπαίθριων εκδηλώσεων

Sunday, 02, April, Κυριακή, 02/04/2017
Εργαστήριο Βιωματικής μάθησης - Διαδραστικής εκπαίδευσης και συνδυασμοί αυτών /
experimental and interactive workshop – combinations

Monday, 03, April, Δευτέρα, 03/04/2017
Εργαστήριο ελεύθερης συζήτησης, επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής
πληροφόρησης και γνώσης / free discussion, exchange of views

Tuesday, 04, April, Τρίτη, 04/03/2017
Χρήση έντυπου υλικού και χρήση διαδικτύου / use of hard copy and internet οn
demand και liνe streaming

Wednesday, 05, April, Τετάρτη, 05/03/2017
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού: φωτογραφίες, δημοσιεύματα Τύπου, video αρχείου,
slides, εικόνες, διαδραστικοί χάρτες, animation, αναγνώσεις κειμένων, κλπ. / use of
photos, press articles, videos of archive, slides, images, interactive maps,
animations, readings, etc

Thursday, 06, April, Πέμπτη, 06/04/2017
Έμφαση στην παρατήρηση και στην ανταλλαγή απόψεων/ watching and Sharing
opinions
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Program of Indoor events / εκδηλώσεις στην έδρα του ΙΜΕΠΟ
Friday, 07, April, Παρασκευή, 07/04/2017
Tuesday, 11, April, Τρίτη, 11/04/2017
Daily / Καθημερινά 10.00 – 15.00
Based on outdoor events and the already discussed topics under the audit of the
leaders/educators/trainers/mediators
Υπό την εποπτεία των αρχηγών των ομάδων και με βάση τις θεματικές και δραστηριότητες
στο πλαίσιο των υπαίθριων εκδηλώσεων

Friday, 07, April, Παρασκευή, 07/04/2017
Εστιασμένες ερωτήσεις αρχηγών/εκπαιδευτών - απαντήσεις, απορίες, σκέψεις,
προβληματισμοί, κρίσεων, κριτικές εκ μέρους των συμμετεχόντων / focused questions,
critics, targeted thoughts and answers

Saturday, 08, April, Σάββατο, 08/04/2017
Συζητήσεις εννοιών, αξιών – Ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων, στάσεων, δημοκρατικό
ήθος , υποκίνηση σε πολιτική δράση και συμμετοχή στα κοινά / debates, new horizontal
skills and competences, motivation to action in society

Sunday, 09, April, Κυριακή, 09/04/2017
Ανάπτυξη σχετικών θεματικών με ευθύνη συμμετεχόντων (αυτομόρφωση) - προσωπική
επιλογή η μέθοδος άτυπης μάθησης πχ ψυχαγωγικά δρώμενα, θέατρο, παντομίμα,
ποιήματα, ανέκδοτα, ζωγραφική, κλπ / selected issues as entertainment events, theatrical,
poems, mime, jokes, paintings, etc

Monday, 10, April, Δευτέρα, 10/04/2017
Αρθρογραφία – Δημοσιογραφία – Ειδησεογραφία και on line περιηγήσεις στον
ηλεκτρονικό Τύπο / Authors’ comments - Journalism - News and on line tours in the digital
media

Tuesday, 11, April, Τρίτη, 11/04/2017
on line ερωτήματα για διαδικτυακή ψηφοφορία, συζητήσεις και συνεντεύξεις μέσω
skype / on line questions for voting, discussions and interviews via skype

