
Παρουσίαση Οργανισμού



Ο Οργανισμός μας

Ό Άφιξις αποτελεί έναν εκπαιδευτικό μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που στοχεύει στην αναδιαμόρφωση 
της εκπαίδευσης σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές 
και φοιτητές όλων των ηλικιών. 

Ο Οργανισμός μας 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 μας επεκτείνεται στο σύνολο της ελληνικής 
επικράτειας.  

Αυτή τη στιγμή αριθμούμε περισσότερους από τριάντα (30) φοιτητές από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη 
Διασπορά, οι οποίοι προέρχονται από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και 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 στον 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. 

“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” 

― Ken Robinson

https://www.goodreads.com/author/show/43940.Ken_Robinson


Η Φιλοσοφία μας
Για εμάς, η Εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή 
και να του παρέχει τα εργαλεία για να καλλιεργήσει τα ταλέντα του, ενώ παράλληλα θα 
πρέπει η εκπαιδευτική διαδικασία να είναι ενδιαφέρουσα και ψυχαγωγική. 

Για αυτόν τον λόγο, όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες του Άφιξις βασίζονται 
στην “Εφαπτόμενη Μάθηση” (Tangential Learning), μία μέθοδο σχεδιασμού που στοχεύει στην 
εμβάπτιση (immersion) των μαθητών σε ψυχαγωγικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που τους 
οδηγούν στην απόκτηση της γνώσης μέσω της δικής τους ελεύθερης βούλησης. 

Για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα, ο Άφιξις ερευνά εις βάθος οποιαδήποτε δυνατή τεχνολογική 
εξέλιξη και μέθοδο παιχνιδοποίησης (gamification). Σκοπός μας είναι να ανατρέψουμε τον μύθο ότι 
η εκπαίδευση είναι “υποχρεωτική, παθητική και βαρετή”. Μέσω των μεθόδων παιχνιδοποίησης και 
σε συνδυασμό με ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό που αναπτύσει η Ομάδα μας, στοχεύουμε στο να 
μετατρέψουμε την μάθηση σε μία διαδικασία που μαθητές όλων των ηλικιών θα θέλουν 
πραγματικά να ακολουθήσουν και η οποία θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόσθεσμα, τόσο για τους ίδιους, όσο και για την κοινωνία στο σύνολο της. 

“Προσωπικά είμαι πάντοτε έτοιμος να μάθω, ωστόσο δεν επιθυμώ πάντοτε να με 
διδάσκουν.” 
- Winston Churchill



Τα Προγράμματά μας
Στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του οργανισμού, έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει 
με επιτυχία τρία (3) εκτεταμένα παιχνιδοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα για 
μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και Πανεπιστημίου, ενώ για πρώτη φορά το έτος 
2018-2019 θα υλοποιήσουμε ακόμα τρία (3) νέα προγράμματα. 

Τα προγράμματα αυτά αποτελούν μόνο την αρχή του στόχου μας να σχεδιάσουμε ένα 
ολοκληρωμένο παγκόσμιο εκπαιδευτικό σύστημα και αποτελούν το σημείο από το οποίο 
μαθητές όλων των ηλικιών ξεκινούν για να εξερευνήσουν τις δυνατότητες που έχει να τους 
προσφέρει ο Άφιξις.



Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων
Το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων (ΜΒΕ) αποτελεί ένα παιχνίδι ρόλων - προσομοίωση 
της λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων και της νομοθετικής διαδικασίας στη χώρα 
μας. Απευθύνεται σε φοιτητές ηλικίας 18-30 ετών από κάθε γωνιά του πλανήτη και 
διοργανώνεται ως συνέδριο σε ετήσια βάση στην Αθήνα από το 2013. 

Οι συμμετέχοντες στο ΜΒΕ αναλαμβάνουν ρόλους βουλευτών και κυβερνητικών οργάνων και 
συζητούν προτεινόμενα Νομοσχέδια με βάση τρέχοντα ζητήματα που επηρεάζουν την Ελλάδα. 
Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί αναμεινγύοντας στοιχεία παιχνιδοποίησης (όπως σύστημα 
αξιολόγησης βαθμών που μετρούν την αποδοτικότητα κάθε Κοινοβουλευτικής Ομάδας) με τον 
πραγματικό Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων. 

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του προγράμματος για τον Οργανισμό μας είναι η διδαχή της 
αξίας της Δημοκρατίας: ολόκληρη η προσομοίωση έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η ίδια 
η διαδικασία της να οδηγεί τους συμμετέχοντες στο να εκτιμήσουν τα πλεονεκτήματα της 
Δημοκρατίας ως προς την επίλυση προβλημάτων και την επιρροή της στον σύγχρονο τρόπο 
ζωής. Ένα παράδειγμα από την διαδικασία αυτή αποτελεί η ρύθμιση για τις Κοινοβουλευτικές 
Ομάδες σχετικά με τον αριθμό των μελών τους: κάθε Κ.Ο. ξεκινάει την προσομοίωση με ίσο 
αριθμό βουλευτών, ώστε να οδηγηθούν στην ανάγκη εξεύρεσης κοινής λύσης για να 
μπορέσουν να υπερψηφίσουν τις προτάσεις Νόμων τους.



Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους: 
1. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή από πρώτο χέρι με την εσωτερική λειτουργία της νομοθετικής 

λειτουργίας της χώρας. 
2. Καλλιεργούν τις εξής ικανότητες: debate, επίλυση προβλημάτων, ομαδικό πνεύμα και συνεργασία, 

αποτελεσματική επικοινωνία και γραφή, πειθώ, ηγεσία, ανάλυση επιχειρήματος. 
3. Αποκτούν γνώσεις στα εξής πεδία: πολιτικά συστήματα, ιδεολογία (ιστορία και φιλοσοφία), 

πολιτική, κοινοβουλευτικό δίκαιο και διαδικασία, τρέχονται εθνικά και διεθνή ζητήματα, 
αποτελεσματική διακυβέρνηση και σύστημα δημοκρατικής διακυβέρνησης (πολίτευμα). 

4. Έρχονται σε επαφή από πρώτο χέρι σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης με συγκεκριμένα 
επαγγέλματα και λειτουργήματα που μπορεί να ακολουθήσουν στο μέλλον: πολιτικός, δικηγόρος, 
δημοσιογράφος. 

5. Όσοι αναμειγνύονται στην οργάνωση της δραστηριότητας ως εθελοντές του οργανισμού 
καλλιεργούν επίσης σχετικές ικανότητες με το πεδίο της διαχείρισης έργων (project management). 

Κατά την διάρκεια της εξαετούς λειτουργίας του, το ΜΒΕ έχει λάβει περισσότερες από 5.000 αιτήσεις  
για συμμετοχή και έχει φιλοξενήσει περισσότερους από 1.400 φοιτητές από πανεπιστήμια της 
Ελλάδας και του κόσμου (ανάμεσα σε αυτά και τα πανεπιστήμια Oxford, Yale, NYU, Bocconi, and TU 
Wien). 



Εικονικές Δίκες “Πρωταγόρας”

Ο “Πρωταγόρας” αποτελεί μία προσομοίωση δικαστηρίου για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. 
Μέχρι σήμερα απευθύνεται σε κάθε σχολική μονάδα (σε όσες διδάσκουν μαθητές ηλικιών 12-18) 
στην Ελλάδα και σύντομα θα επεκτείνουμε το πρόγραμμα και στο εξωτερικό με πρώτο στόχο την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την διάρκεια του “Πρωταγόρα”, οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους 
δικηγόρων, μαρτύρων, δικαστών, εισαγγελέων και ενόρκων, και συναγωνίζονται σε δίκες που 
πραγματεύονται αμφιλεγόμενα ζητήματα με βάση πραγματικές υποθέσεις προσαρμοσμένες στην 
ηλικία τους. 

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε δύο φάσεις: Το Πρώτο Στάδιο περιλαμβάνει τον σχηματισμό ομάδων εντός των 
σχολείων οι οποίες προπονούνται στην διαδικασία του Πρωταγόρα κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους, ενώ το Δεύτερο Στάδιο περιλαμβάνει την συμμετοχή των μαθητών σε διάφορους διαγωνισμούς ανά 
την Ελλάδα, όπου εκπροσωπούν το σχολείο τους και συναγωνίζονται μεταξύ τους σε Δίκες τις οποίες 
επιβλέπει η Ομάδα του Οργανισμού. 

Έχουμε σχεδιάσει τον Πρωταγόρα συνδυάζοντας στοιχεία παιχνιδοποίσης με την πραγματική διαδικασία 
που ακολουθούν τα δικαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές βιώνουν στην 
πράξη μία προσαρμοσμένη εκδοχή νομικών διαδικασιών όπως η προετοιμασία της δίκης, το σύστημα των 
ενόρκων, η εξέταση μαρτύρων και η άσκηση ενστάσεων, ενώ ταυτόχρονα συναγωνίζονται με έναν γόνιμο 
τρόπο, κερδίζουν βαθμούς και κύπελλα, καθώς και αναγνώριση για τα κατορθώματά τους στις δίκες.  



Εικονικές Δίκες “Πρωταγόρας”

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους: 
1. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή από πρώτο χέρι με το νομικό σύστημα της χώρας και την απόδοση της 

δικαιοσύνης. 
2. Καλλιεργούν τις εξής ικανότητες: debate, επίλυση προβλημάτων, ομαδικό πνεύμα και συνεργασία, 

αποτελεσματική επικοινωνία και γραφή, πειθώ, ανάλυση επιχειρήματος. 
3. Αποκτούν γνώσεις στα εξής πεδία: δίκαιο και διαδικασία δικαστηρίου (δικονομία), τρέχοντα εθνικά και 

διεθνή ζητήματα, γενικές γνώσεις θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών (ανά υπόθεση). 
4. Έρχονται σε επαφή από πρώτο χέρι σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης με συγκεκριμένα επαγγέλματα 

και λειτουργήματα που μπορεί να ακολουθήσουν στο μέλλον: δικηγόρος, δικαστής, εισαγγελέας. 
5. Όσοι αναμειγνύονται στην οργάνωση της δραστηριότητας ως εθελοντές του οργανισμού καλλιεργούν 

επίσης σχετικές ικανότητες με το πεδίο της διαχείρισης έργων (project management). 

Το Πρόγραμμα έλαβε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και τελεί 
ήδη υπό διαδικασία έγκρισης για το έτος 2018-2019 και για τον Ετήσιο Διαγωνισμό Πρωταγόρα. 

Για τον Διαγωνισμό που θα διοργανώσουμε το 2018, ο Πρωταγόρας κατάφερε να συγκεντρώσει το 
ενδιαφέρον από περισσότερα από 40 σχολεία στην Ελλάδα, η πλειονότητα αυτών από την ευρύτερη 
περιοχή των Αθηνών. Από το 2013, περισσότεροι από 600 μαθητές έχουν συμμετάσχει στην προσομοίωση 
και έχουν σχηματίσει αντίστοιχες ομάδες στο σχολείο τους υπό την καθοδήγηση καθηγητών τους. 



To World Academic Expo

Το World Academic Expo (WAVE) αποτελεί ένα συνδυαστικό εκπαιδευτικό και επιχειρηματικό 
συνέδριο για ηλικίες 18 και άνω. Απευθύνεται σε φοιτητές και ερευνητές, τους οποίους καλεί να 
παρουσιάσουν το ερευνητικό τους έργο και να συμμετέχουν ταυτόχρονα στον διαγωνισμό 
επιχειρηματικότητας του συνεδρίου, όπου θα έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες και φορείς 
(πανεπιστήμια, ιδρύματα, start-ups, εταιρίες) κάθε κλάδου που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν 
την ιδέα τους. 

Το WAVE έχει καταρχάς εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Κάθε φοιτητής/ερευνητής αποκτάει πρόσβαση σε 
διαδικτυακά μαθήματα που τον καθοδηγούν στο να διεξάγει ορθή επιστημονική έρευνα και του διδάσκουν 
να γράφει με ακρίβεια και διαύγεια. Με αυτόν τον τρόπο, καλύπτουμε ένα μεγάλο κενό του συστήματος 
εκπαίδευσης: βοηθούμε τους φοιτητές να αποκτήσουν ερευνητικές ικανότητες παγκοσμίου κλάσης (με 
βάση υλικό διεθνών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων) που κατά κύριο λόγο η ανάπτυξη των οποίων δεν 
προσφέρεται στο ελληνικό πανεπιστήμιο. 

Ταυτόχρονα, το WAVE αποτελεί και μία δοκιμασία επιχειρηματικότητας: όλοι οι συμμετέχοντες σχηματίζουν 
ομάδες για τις 3 τελευταίες ημέρες του συνεδρίου και καλούνται να αναπτύξουν επί χάρτου μία 
επιχειρηματική ιδέα και να την παρουσιάσουν στην Κριτική Επιτροπή που αποτελείται από επιχειρηματίες 
και επενδυτές. Οι νικητήριες ομάδες θα λάβουν ένα χρηματικό ποσό για την περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας 
τους καθώς και εποπτεία και βοήθεια από τους συνεργαζόμενους επιχειρηματίες και φορείς του WAVE. 



The World Academic Expo

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους: 
1. Οι φοιτητές και ερευνητές έρχονται σε επαφή από πρώτο χέρι με την λειτουργία ενός 

ακαδημαϊκού συνεδρίου και ενός διαγωνισμού επιχειρηματικότητας. 
2. Τόσο οι φοιτητές, όσο και οι ερευνητές, έχουν την ευκαιρία να δημοσιεύσουν διαδικτυακά το έργο 

τους στο σύστημα “Afixis Archives”, το οποίο παραμένει δημόσιο και ανοικτό προς το κοινό. 
3. Καλλιεργούν τις εξής ικανότητες: διεξαγωγή έρευνας, επίλυση προβλημάτων, ομαδικό πνεύμα και 

συνεργασία, αποτελεσματική επικοινωνία και γραφή, ανάλυση επιχειρήματος, αποτελεσματική 
παρουσίαση εργασίας. 

4. Αποκτούν γνώσεις στα εξής πεδία: επιστημονική μέθοδος, τρέχοντα εθνικά και διεθνή ζητήματα, 
γενικές γνώσεις θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών (ανά εργασία και με βάση και το 
αντικείμενο της ιδέας που θα παρουσιάσουν στον επιχειρηματικό διαγωνισμό). 

5. Έρχονται σε επαφή από πρώτο χέρι σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης με συγκεκριμένα 
επαγγέλματα και λειτουργήματα που μπορεί να ακολουθήσουν στο μέλλον: επιστήμονας, 
ερευνητής, καθηγητής, επιχειρηματίας. 

6. Όσοι αναμειγνύονται στην οργάνωση της δραστηριότητας ως εθελοντές του οργανισμού 
καλλιεργούν επίσης σχετικές ικανότητες με το πεδίο της διαχείρισης έργων (project management). 

Το WAVE σχεδιάστηκε το 2015 και διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2016 στην Θεσσαλονίκη. Το 2017 
επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε περισσότερες φοιτητικές ομάδες και ένα μεγαλύτερο πορτφόλιο 
ερευνητικών εργασιών. Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά μία 
εκτεταμένη συλλογή μαθημάτων για τους συμμετέχοντες και το νέο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας 
“WAVE Matches” που θα λάβει μέρος τις 3 τελευταίες μέρες του συνεδρίου. 



Afixis Immersion Academy (ΝΕΟ)

Το Πρόγραμμα «Afixis Immersion Academy» απευθύνεται σε μαθητές 
πρόσφυγες ή/και μετανάστες ηλικιών 12 έως και 18, οι οποίοι φοιτούν σε 
εκπαιδευτικές μονάδες της χώρας, καθώς και σε καθηγητές των σχολικών 
αυτών μονάδων.  

Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί η ευκαιρία σε πρόσφυγες και μετανάστες 
μαθητές που έχουν ενταχθεί σε σχολικές τάξεις να μάθουν την ελληνική γλώσσα 
μέσω παιχνιδιών και ειδικά διαμορφωμένων τεχνολογικών εφαρμογών και 
οπτικοακουστικού υλικού. Με αυτόν τον τρόπο το Πρόγραμμα συμβάλλει στην 
εκπαίδευση των ανήλικων προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται και θα 
παραμείνουν στην Ελλάδα, διαδραματίζοντας επικουρικό ρόλο στο έργο των 
εκπαιδευτικών.  

Το Πρόγραμμα ξεκινάει από την εκμάθηση της γλώσσας αλλά στοχεύει κατ’ ουσίαν 
στην ενσωμάτωση των ανηλίκων, προκειμένου να καταστούν οι τελευταίοι φορείς 
του ελληνικού πολιτισμού και ενεργά και αυτόνομα μέλη της ελληνικής κοινωνίας.



Afixis Immersion Academy (ΝΕΟ)

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους: 
1. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή από πρώτο χέρι με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό 

πολιτισμό μέσα από παιχνίδια και ειδικό υλικό (διαδικτυακές εφαρμογές, οπτικοακουστικό υλικό, 
ειδικά διαμορφωμένα εγχειρίδια, κτλ.) 

2. Καλλιεργούν τις εξής ικανότητες: γνώση και ομιλία ελληνικών, επίλυση προβλημάτων, ομαδικό 
πνεύμα και συνεργασία, αποτελεσματική επικοινωνία και γραφή, πειθώ, ανάλυση επιχειρήματος. 

3. Αποκτούν γνώσεις στα εξής πεδία: ελληνικός πολιτισμός, τρέχοντα εθνικά και διεθνή ζητήματα, 
γενικές γνώσεις θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών (με βάση την ύλη του Υπουργείου 
Παιδείας). 

4. Έρχονται σε επαφή από πρώτο χέρι μέσω των δραστηριοτήτων του προγράμματος με διάφορα 
επαγγέλματα και λειτουργήματα που μπορεί να ακολουθήσουν στο μέλλον (αναλυτική κάλυψη 
σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού). 

5. Όσοι αναμειγνύονται στην οργάνωση της δραστηριότητας ως εθελοντές του οργανισμού 
καλλιεργούν επίσης σχετικές ικανότητες με το πεδίο της διαχείρισης έργων (project management). 

Το Πρόγραμμα τελεί ήδη υπό διαδικασία έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας και θα υλοποιηθεί σε 
επιλεγμένα σχολεία της επικράτειας στα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί ανήλικοι πρόσφυγες ή/και 
μετανάστες ηλικίας 12 έως και 18 ετών. 



Ορχήστρα Άφιξις (ΝΕΟ)

Το Πρόγραμμα (Ορχήστρα Άφιξις) απευθύνεται σε μαθητές ηλικιών 6 έως και 18, οι 
οποίοι φοιτούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του νομού Θεσσαλονίκης. Σκοπός του 
προγράμματος είναι να δοθεί η ευκαιρία σε ταλαντούχους μαθητές να κερδίσουν 
προσφερόμενες υποτροφίες που θα περιλαμβάνουν την κάλυψη εξόδων εκμάθησης 
ορχηστρικού οργάνου σε Ωδείο της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, την 
κάλυψη εξόδων απόκτησης του οργάνου, και την συμμετοχή τους σε συναυλίες, 
κονσέρτα και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις που θα διοργανώσει ο Οργανισμός. 

Η μουσική παιδεία αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της ισορροπημένης ανάπτυξης των νέων. 
Ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα και έναν από τους εκπαιδευτικούς κλάδους που οι μαθητές 
έχουν την λιγότερη επαφή, ιδιαίτερα λόγω του μεγάλου κόστους επίδοσης σε μουσικές 
σπουδές, το οποίο ενισχύεται και από το γεγονός της μακροχρόνιας ενασχόλησης για την 
επίτευξη εκμάθησης ενός οργάνου (10 έως 12 έτη συνεχούς διδασκαλίας και εξάσκησης, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Πολιτισμού) 

Το πρόβλημα αυτό έρχεται να λύσει ο Άφιξις. Σκοπός μας είναι να εξαλείψουμε το 
κόστος απόκτησης και εκμάθησης οργάνου για έναν συγκεκριμένο αριθμό μαθητών 
ανά χρόνο συγκεντρώνοντας πόρους από ευρωπαϊκά και κρατικά προγράμματα, χορηγίες, 
δωρεές σε χρήμα ή/και σε είδος (ιδιαίτερα οργάνων), ώστε να καλύψουμε τα έξοδα τους σε 
συνεργασία με ένα κρατικώς πιστοποιημένο Ωδείο της πόλης.



Ορχήστρα Άφιξις (ΝΕΟ)

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους: 
1. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή από πρώτο χέρι με την μουσική παιδεία και μαθαίνουν 

ένα μουσικό όργανο της επιλογής τους. 
2. Καλλιεργούν τις εξής ικανότητες: εκμάθηση μουσικού οργάνου, τραγούδι (στο πλαίσιο 

Ορχήστρας), ομαδικό πνεύμα και συνεργασία, παράδοση παραστάσεων μπροστά σε 
κοινό. 

3. Αποκτούν γνώσεις στα εξής πεδία: μουσική θεωρία και αρμονία, τραγούδι (Μονωδία, 
Ορχηστρικά Σύνολα), σύνθεση μουσικής, μουσικές τεχνολογικές εφαρμογές. 

4. Έρχονται σε επαφή από πρώτο χέρι μέσω των δραστηριοτήτων του προγράμματος με 
σχετικά επαγγέλματα και λειτουργήματα που μπορεί να ακολουθήσουν στο μέλλον: 
μουσικός, μαέστρος, καθηγητής, συνθέτης. 

5. Όσοι αναμειγνύονται στην οργάνωση της δραστηριότητας ως εθελοντές του 
οργανισμού καλλιεργούν επίσης σχετικές ικανότητες με το πεδίο της διαχείρισης έργων 
(project management). 

Το Πρόγραμμα τελεί ήδη υπό διαδικασία έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας και θα 
υλοποιηθεί με την συνεργασία του Ωδείου Φίλων Μουσικής Τέχνης Ωραιοκάστρου στην 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 



Afixis Hackathon (ΝΕΟ)

Το Πρόγραμμα “Afixis Hackathon” απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 έως και 
35 ετών με γνώσεις προγραμματισμού, στους οποίους δίνει την ευκαιρία να 
διαγωνιστούν μεταξύ τους ως ομάδες στην δημιουργία εφαρμογών για το 
διαδίκτυο ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να επιτρέψει σε ενδιαφερόμενους νέους να 
χρησιμοποιήσουν τις προγραμματιστικές τους ικανότητες για να λύσουν 
προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία και να προσπαθήσουν να αναπτύξουν 
τις δικές τους τεχνολογικές επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Άφιξις συνεργάζεται με επαγγελματίες του 
χώρου και επενδυτές, ώστε να προσφέρει στις συμμετέχουσες ομάδες καθοδήγηση 
στο έργο τους, αλλά και συνεχή υποστήριξη και ορισμένα χρηματικά βραβεία στις 
ομάδες που θα αναδειχθούν, με σκοπό να τις καθοδηγήσει στην δημιουργία 
επιχείρησης στον χώρο της τεχνολογίας.



Afixis Hackathon (ΝΕΟ)

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους: 
1. Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή από πρώτο χέρι με την επιχειρηματικότητα στην 

τεχνολογία και τον προγραμματισμό λειτουργικών εφαρμογών για την παγκόσμια και 
εχγώρια αγορά. 

2. Καλλιεργούν τις εξής ικανότητες: ανάπτυξη λογισμικού υπό αυστηρό χρονικό πλαίσιο, 
παρουσίαση προϊόντος, αρχές σχεδιασμού προϊόντος, ομαδικό πνεύμα και συνεργασία. 

3. Αποκτούν γνώσεις στα εξής πεδία: προγραμματισμός λογισμικού (ανάπτυξη ήδη βασικών 
γνώσεων τους), σχεδιασμός προϊόντος, στρατηγική και επιχειρηματική δράση. 

4. Έρχονται σε επαφή από πρώτο χέρι μέσω των δραστηριοτήτων του προγράμματος με 
σχετικά επαγγέλματα και λειτουργήματα που μπορεί να ακολουθήσουν στο μέλλον: 
προγραμματιστής, σχεδιαστής, επιχειρηματίας. 

5. Όσοι αναμειγνύονται στην οργάνωση της δραστηριότητας ως εθελοντές του οργανισμού 
καλλιεργούν επίσης σχετικές ικανότητες με το πεδίο της διαχείρισης έργων (project 
management). 

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το Φθινόπωρο του 2018 στην Θεσσαλονίκη σε 
συνεργασία με προγραμματιστές, επενδυτές και επαγγελματίες του χώρου της τεχνολογίας.



Το Πρόγραμμα Συνεργασιών Άφιξις

Ένα βασικό κομμάτι του έργου μας ως Οργανισμός είναι η δημιουργία και σύσφιξη 
συνεργασιών με ενδιαφερόμενους φορείς που ενδιαφέρονται ή εργάζονται ήδη για την 
εξέλιξη της εκπαίδευσης παγκόσμια. Για τον σκοπό αυτό, έχουμε αναπτύξει το Πρόγραμμα 
Συνεργασιών του Άφιξις (Afixis Partnership Program, APP), μέσω του οποίου καλωσορίζουμε 
άτομα και εταιρίες ή οργανισμούς που ενδιαφέρονται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στις 
προσπάθειές μας. 

Το Πρόγραμμα Συνεργασιών περιλαμβάνει συγκεκριμένες κατηγορίες συνεργατών στις οποίες 
μπορεί να ενταχθεί κάθε ενδιαφερόμενος (άτομο ή φορέας) και να προσφέρει βοήθεια σε επίπεδο 
γνώσεων, καθοδήγησης ή πόρων (χρηματικών ή υλικών): 
1. Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες (Academic Partners): πανεπιστήμια, σχολεία, καθηγητές, δάσκαλοι, 

κτλ. 
2. Επιχειρηματικοί Συνεργάτες (Industry Partners): εταιρίες, συνεταιρισμοί, επαγγελματίες, κτλ. 
3. Στρατηγικοί Συνεργάτες (Strategic Partners): ενώσεις και σωματεία που ειδικεύονται στο να 

δημιουργούν δίκτυα ενδιαφερόμενων μελών (π.χ. Εμπορικά Επιμελητήρια) 
4. Δημοσιογραφικοί Συνεργάτες (Media Partners): τηλεοπτικά και διαδικτυακά κανάλια, 

εφημερίδες και περιοδικά (διαδικτυακά και έντυπα), κοινωνικά μέσα δικτύωσης, μπλογκς, κτλ. 
5. Σύμβουλοι (Advisors): άτομα όλων των επιστημονικών πεδίων που αφιερώνουν τον χρόνο τους 

για να καθοδηγήσουν την ομάδα του Άφιξις προς την επίτευξη του οράματός μας και την 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας. 



Επικοινωνήστε Μαζί Μας 
Θωμάς Τσουλιάς 
Συνιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος (Chief Executive Officer) 
(+30) 6978001688  
tsouthom@afixis.org  

Γιώτα Σκιαθίτη 
Συνιδρύτρια & Γενική Διευθύντρια (Chief Operating Officer) 
(+30) 6986286741  
giotask@afixis.org 


