
Παρουσίαση Οργανισμού



“H φαντασία είναι η πηγή κάθε μορφής ανθρώπινης επιτυχίας. Και είναι 
το ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι διακινδυνεύουμε συστηματικά 
μέσα από τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύουμε τα παιδιά και τους 
εαυτούς μας”
~ Κεν Ρόμπινσον

Ένας εκπαιδευτικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που σχεδιάζει και υλοποιεί 
πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και φοιτητές όλων των 
ηλικιών.  

Ιδρύθηκε το 2014 στη Θεσσαλονίκη από τους Θωμά Τσουλιά και Γιώτα Σκιαθίτη, φοιτητές Νομικής 
Θεσσαλονίκης και Αθηνών αντίστοιχα, και σήμερα διαθέτει μία ευρεία ομάδα φοιτητών, από διαφορετικά 
επιστημονικά πεδία, ενώ η δραστηριότητα της επεκτείνεται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. 

Αυτή τη στιγμή αριθμεί περισσότερους από τριάντα (30) φοιτητές από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και 
τη Διασπορά, οι οποίοι προέρχονται από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου (ενδεικτικά Harvard, 
MIT, Oxford, American University), έχουν καταξιωθεί στο χώρο τους και διαθέτουν εμπειρία και αξιόλογο 
υπόβαθρο στην εκπαίδευση, και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

Όλα τα μέλη της Ομάδας μας συνεισφέρουν εθελοντικά στην Άφιξις, έχοντας ασπαστεί το όραμα του και 
προσδοκώντας ότι μέσα από την συντονισμένη μας προσπάθεια θα καταφέρουμε να αλλάξουμε τη φύση 
της εκπαίδευσης όπως την γνωρίζουμε σήμερα. 

Ο Οργανισμός μας



Η Φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία του Οργανισμού μας συνοψίζεται στην σκέψη ότι η εκπαίδευση πρέπει 
να καλύπτει τις εξειδικευμένες ανάγκες των μαθητών και των φοιτητών και να 
τους παρέχει τα μέσα για να καλλιεργήσουν τα ταλέντα και τις κλίσεις τους, ενώ 
ταυτόχρονα θα πρέπει να ψυχαγωγεί και να κεντρίζει το ενδιαφέρον τους. 

Για τον λόγο αυτό, δεν περιοριζόμαστε στο να βοηθήσουμε στην εμπέδωση της σχολικής και 
πανεπιστημιακής ύλης, αλλά έχουμε θέσει έναν υψηλότερο στόχο: να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε 
ένα ολοκληρωμένο νέο σύστημα μάθησης. 

Για τον σκοπό αυτό, στον Άφιξις σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μία σειρά από καινοτόμα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, ενώ ταυτόχρονα μελετούμε νέες μεθόδους μάθησης, εύχρηστες και φιλικές προς τους 
νέους, ώστε να παρέχουμε μία δημιουργική διέξοδο στους μαθητές από το αυστηρό κρατικό εκπαιδευτικό 
σύστημα.

“Είμαι πάντα έτοιμος να μάθω, όμως δεν μου αρέσει πάντα να με 
διδάσκουν.”
~ Ουίνστον Τσόρτσιλ



Τα Προγράμματα μας

Κάθε πρόγραμμα μας επιτρέπει στα παιδιά και τους φοιτητές να ασχοληθούν με έναν κλάδο γνώσης ή/και 
επιδεξιότητας ενεργητικά, και στο πλαίσιο αυτό, συνεργαζόμαστε με πολιτειακούς φορείς που συνιστούν 
πυρήνες εκπαιδευτικής προσπάθειας και δράσης, όπως το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
το Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής και τη Βουλή των Ελλήνων.

Ακρογωνιαίος λίθος του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων μας αποτελεί η μέθοδος «Tangential 
Learning» (Εφαπτόμενη Μάθηση). Η αξία της έγκειται στο ότι ο συμμετέχων απολαμβάνει την ίδια 
την δραστηριότητα ως ψυχαγωγία, κινητοποιώντας τον εαυτό του να συμμετάσχει ενεργά καθ’ όλη την 
διάρκεια της. Ταυτόχρονα όμως, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με έναν τέτοιο τρόπο ώστε μέσα και μόνο 
από την συμμετοχή σε αυτό, ο συμμετέχον να αποκτήσει γνώσεις ή να καλλιεργεί τις ικανότητες του.

Μέχρι σήμερα, ο Οργανισμός έχει σχεδιάσει και υλοποιεί τρία (3) εκπαιδευτικά προγράμματα, το 
Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων, τις Εικονικές Δίκες “Πρωταγόρας” και το World Academic Expo, ενώ άλλα 
τρία (3) είναι υπό σχεδιασμό για το έτος 2017-2018. 



Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων

Mία ακαδημαϊκή προσομοίωση των εργασιών της Βουλής των Ελλήνων, 
όπου φοιτητές λαμβάνουν τον ρόλο των βουλευτών και της Κυβέρνησης 
και νομοθετούν για αμφιλεγόμενα ζητήματα που απασχολούν την Ελλάδα.
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Το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων προσομοιώνει πιστά την νομοθέτηση στην Ελλάδα, με σκοπό οι νέοι 
να εξοικειωθούν με αυτήν και να εκτιμήσουν βαθύτερα τις δημοκρατικές διαδικασίες του Ελληνικού 
Πολιτεύματος. Μέσα από το πρόγραμμα, δίνουμε έμφαση στην προώθηση του δημοκρατικού 
ιδεώδους με γνώμονα τον γόνιμο διάλογο και το σεβασμό στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, σε μία 
εποχή όπου έχει απαξιωθεί πλήρως ο κοινοβουλευτισμός. 

Για το σκοπό αυτό, η διαδικασία που ακολουθεί το συνέδριο έχει σχεδιαστεί με πρότυπο τις διατάξεις 
του Συντάγματος και του Κανονισμού του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και συνοψίζεται στον Κανονισμό 
της Βουλής του ΜΒΕ. Οι μοναδικές εξαιρέσεις αφορούν κομμάτια της προσομοίωσης που είτε δεν 
επιτρέπει ο χρόνος να αναπαραχθούν αυτούσια, είτε η διαφορετική διαμόρφωση τους ενισχύει την 
επίτευξη του στόχου του συνεδρίου. 

Μέχρι σήμερα, το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων έχει λάβει περισσότερες από 4.800 αιτήσεις 
φοιτητών για συμμετοχή και έχει φιλοξενήσει περίπου 1.400 από αυτούς σε ένα από τα πέντε 
συνέδρια που έχουμε διοργανώσει από το 2013 έως και σήμερα.

mve.gr



Πρωταγόρας - Εικονικές Δίκες 

Μία προσομοίωση Δικαστηρίου για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, όπου 
οι συμμετέχοντες επιχειρηματολογούν σε ρόλο δικηγόρων και μαρτύρων 
προσπαθώντας να πείσουν ένα άκρως απαιτητικό Προεδρείο Δικαστών, 
τον Εισαγγελέα, καθώς και μια εξαμελή Ομάδα Ενόρκων για την ορθότητα 
της θέσης τους. 

Μέχρι σήμερα, περίπου 20 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
συνεργάζονται μαζί μας στο πλαίσιο των Εικονικών Δικών «Πρωταγόρας», δίνοντας την ευκαιρία σε 
περισσότερους από 600 μαθητές να καλλιεργήσουν τις ρητορικές τους ικανότητες και να εξερευνήσουν 
την φύση των αμφιλεγόμενων ζητημάτων που θα τους απασχολήσουν ως πολίτες του αύριο.

protagoras.afixis.org

Ειδικά σχεδιασμένο για ηλικίες 12-18, οι Εικονικές Δίκες «Πρωταγόρας» στοχεύουν στην καλλιέργεια 
της κριτικής σκέψης των μαθητών και στην ανάπτυξη των ρητορικών τους ικανοτήτων. Το πρόγραμμα 
υλοποιείται με τρεις (3) διαφορετικούς τρόπους:
1. Στο πλαίσιο του μαθήματος, ως ένα εργαλείο διδασκαλίας των ενοτήτων του εκάστοτε 

αντικειμένου (όπως π.χ. οι θεματικές ενότητες της Έκθεσης, τα ηθικά διλήμματα των τραγωδιών 
στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, κτλ)

2. Στο πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων του σχολείου, ως ένα πνευματικό άθλημα, με 
στόχο την συνεχή εξάσκηση των μαθητών στην τέχνη της ρητορικής και την απόκτηση γνώσεων 
γύρω από κάθε αντικείμενο του επιστητού, και

3. Στο πλαίσιο Διασχολικών Διαγωνισμών που οργανώνει ο Άφιξις, με σκοπό την ανάπτυξη της 
ευγενούς άμιλας μεταξύ των μαθητών, την δημιουργία φιλιών και την περαιτέρω καλλιέργεια του 
ομαδικού πνεύματος. 



World Academic Expo

Ένα παγκόσμιο επιστημονικό και εκθεσιακό συνέδριο που απευθύνεται 
σε φοιτητές όλων των βαθμίδων και των επιστημονικών πεδίων, με στόχο 
να τους εξοικειώσει με την ερευνητική διαδικασία και να τους συνδέσει 
με την αγορά εργασίας.

Έρευνα
Μέσα από πρωτοποριακή διαδικασία εκμάθησης του προγράμματος, οι φοιτητές μαθαίνουν να 

προετοιμάζουν μία ακαδημαική εργασία και να την παρουσιάσουν μπροστά σε ένα ευρύ επιστημονικό 
κοινό. 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στο WAVE διασυνδέονται με μεγάλες επιχειρήσεις και ερευνητικά 
κέντρα της χώρας και του εξωτερικού, παρουσιάζοντας τις εργασίες τους σε εκπροσώπους τους, ενώ 
ταυτόχρονα και ο Άφιξις προωθεί τις καλύτερες εργασίες στους ενδιαφερόμενους φορείς.

Διασύνδεση

Κατά τη διάρκεια, επίσης, του συνεδρίου, πραγματοποιούνται μία σειρά από εργαστήρια και 
σεμινάρια (workshops), μέσα από τα οποία οι φοιτητές καλλιεργούν ικανότητες και αποκτούν γνώσεις 
πάνω σε πρακτικά και ακαδημαϊκά αντικείμενα που θα τους φανούν χρήσιμα κατά την επαγγελματική 
τους σταδιοδρομία.

Εργαστήρια και Σεμινάρια

Τέλος, το WAVE οργανώνει μία διαδραστική Έκθεση (Expo) στους χώρους του συνεδρίου, όπου άτομα 
και ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό προσέρχονται για να παρουσιάσουν τα επιτεύγματα 
τους από κάθε επιστημονικό πεδίο και να προωθήσουν το έργο τους, ερχόμενοι σε επαφή με τους 
συμμετέχοντες του συνεδρίου αλλά και το ευρύ κοινό.

Έκθεση

Το «World Academic Expo» πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2016 στη 
Θεσσαλονίκη με περισσότερους από 300 φοιτητές και φοιτητικές ομάδες από διάφορα 
επιστημονικά πεδία να συμμετέχουν στις παρουσιάσεις, τα εργαστήρια και σεμινάρια και την 
Έκθεση του συνεδρίου.

wave.afixis.org
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