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Ανθρώπινο όραμα και
Καλλιτεχνικά Σχολεία
Το στίγµα τησ Επιτροπήσ
Καλλιτεχνικών Σχολείων
είναι απλό. Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία έχουν ένα ανθρώπινο όραµα. ∆εν πρόκειται να τα θεωρήσουµε
ωσ κανονικά σχολεία που
έχουν κάποιεσ ειδικέσ
προεκτάσεισ. Η δοµή τουσ
εξαρτάται από µια σφαιρική εικόνα τησ γνώσησ που
αν και δεν είναι πλήρησ,
παραµένει ολοκληρωµένη, σε αντίθεση µε την
τεχνητή εξειδίκευση τησ
γενικήσ παιδείασ. Και δεν
πρόκειται ν’ αφήσουµε
την ωροµίσθια µιζέρια
και τα συµπλέγµατα τησ
ύλησ να καταστρέψουν το
πνεύµα των Καλλιτεχνικών
Σχολείων. ∆ιότι µόνο σε
αυτά τα σχολεία, όπωσ και
στα Μουσικά, µπορούν
πραγµατικά ν’ αναπτυχθούν ευαίσθητοι άνθρωποι, δίχωσ να θυσιαστούν
στο βωµό τησ µετριότητασ.
Αν έχουµε καταντήσει να
υλοποιούµε την κοινωνία
του θεάµατοσ του Guy
Debord, είναι διότι δεν
υπάρχει το θέαµα τησ
κοινωνίασ. Ο καθένασ αναζητεί µία ψεύτικη ευτυχία
για να γεµίζει το κενό τησ
ζωήσ του. Με αυτόν τον
τρόπο κάθε Petit Prince,

κάθε Poil de Carotte είναι
καταδικασµένοσ να ζήσει
το θάνατο των ονείρων. Ο
µόνοσ τρόποσ για να σωθούν αυτά τα παιδιά που
δεν έχουν µόνο ειδικέσ
ανάγκεσ αλλά και ταλέντο,
είναι να υπάρχει ένασ
χώροσ, όπου τα καλλιτεχνικά να έχουν ένα νόηµα.
Προσ το παρόν σε όλη την
Ελλάδα υπάρχουν µόνο
και µόνο τρία Καλλιτεχνικά
Σχολεία (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο). Τρεισ οάσεισ µέσα στην ερηµιά τησ
κοινωνίασ, όπου η τέχνη
δεν είναι ζωή αλλά παράσταση. Σε µια εποχή όπου

ξέρουµε πια τουσ κινδύνουσ τησ ακραίασ εξειδίκευσησ και την σηµασία
του πνεύµατοσ τησ αναγέννησησ και του ουµανισµού
δεν µπορούµε πια να µην
ενδιαφερθούµε για τα

Καλλιτεχνικά Σχολεία. ∆ιότι σε αυτά υπάρχουν δυνατότητεσ σε τοµείσ, όπωσ:
ο κινηµατογράφοσ, τα
εικαστικά, η θεατρολογία,
η αγωγή λόγου, η υποκριτική, ο κλασικόσ χορόσ,

ο σύγχρονοσ χορόσ και η
κίνηση χορού. Όλα αυτά τα
γνωστικά αντικείµενα έρχονται να εφοδιάσουν τη
γνώµη των παιδιών αλλά
και τα κλασικά µαθήµατα
µε µία βιωµατική προσέγγιση, όπου η τέχνη είναι
και εργαλείο και έργο.
Ποιοσ µπορεί να ξεχάσει
τα λεγόµενα του Фёдор
Достоевский, όταν µασ
αποκαλύπτει ότι η οµορφιά θα σώσει τον κόσµο;
Η νοηµοσύνη µασ πρέπει
να διαχειριστεί τη µη πληρότητα των γνώσεων. Η
επιστήµη µαθαίνει από την
οµορφιά για να αγγίξει την
αλήθεια. Τα µαθηµατικά,
ωσ µουσική τησ σιωπήσ,
παραµένουν τεχνική για
όσουσ δεν έχουν γνωρίσει
την τέχνη. Κατά συνέπεια,
τα Καλλιτεχνικά Σχολεία
δεν είναι µόνο µια ειδική

Γράφει ο ∆ρ.
Νίκοσ Λυγερόσ
περίπτωση, είναι ένα
άλλοσ τρόποσ σκέψησ πιο
αναγεννησιακόσ για ν’
ανακαλύψουν τον κόσµο,
δίχωσ να περιµένουµε τισ
δήθεν αποκαλύψεισ µιασ
κοινωνίασ τησ λήθησ και
τησ αδιαφορίασ. Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία δείχνουν
το ρόλο τησ ανθρωπιάσ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ∆Η
22 Χρόνια Εκπαίδευση στην Πληροφορική
Βενιζέλου 129 ∆ΡΑΜΑ (δίπλα στην Αγροτική τράπεζα) Τηλ. 25210-34848
Π. Κάβδα 20 ∆ΡΑΜΑ Τηλ. 25210-34848
Πλ. ∆ηµοκρατίασ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ Τηλ. 25220-23143
∆ιδάσκουν αποκλειστικά έµπειροι και ειδικευµένοι καθηγητέσ
µε Master στην Πληροφορική:
- Κ. Ν. Σωτηριάδησ πτυχ. µε Master στην Πληροφορική
- Σ. Ν. Σωτηριάδησ πτυχ. Πληροφορικήσ µε Master στην Πληροφορική
- Α. Σ. Οξυζίδησ πτυχ. Πληροφορικήσ µε Master στην Πληροφορική
- Ν. Κ. Σωτηριάδησ πτυχ. Πολυτεχνείου Πληροφορικήσ

πτυχιούχοι
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Γ’ Λυκείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Προετοιµασία υποψηφίων Γ’ Λυκείου για τισ πανελλαδικέσ εξετάσεισ στο µάθηµα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- Ολιγοµελή τµήµατα
- Ιδιαίτερα
Η γνώση η συνέπεια η εµπειρία και η µέχρι τώρα επιτυχίεσ µασ, αποτελούν την εγγύηση και φέτοσ για την σίγουρη επιτυχία στισ
πανελλαδικέσ εξετάσεισ τησ Γ΄ Λυκείου στο µάθηµα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

Πιστοποιηµένο Εξεταστικό κέντρο ECDL
Τµήµατα προετοιµασίασ για την απόκτηση πιστοποιητικών γνώσεων Πληροφορικήσ αναγνωρισµένα από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και το
ΑΣΕΠ ξεχωριστά για:
- Μαθητέσ ∆ηµοτικού
- Μαθητέσ Γυµνασίου και Λυκείου
- Απόφοιτουσ Λυκείου (ταχύρυθµα)
- Φοιτητέσ και πτυχιούχουσ ΑΕΙ και ΤΕΙ (ταχύρυθµα)

Το κέντρο µας βραβεύτηκε µε την Τιµητική ∆ιάκριση της ECDL για την κορυφαία επίδοσή του
στο Ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 που το κατατάσσει ΠΡΩΤΟ σε αριθµό πιστοποιήσεων ECDL
στο νοµό ∆ΡΑΜΑΣ.

Επιδότηση για φοιτητές
Όλοι οι φοιτητέσ που εισήχθησαν τα έτη 2005, 2006 και 2007 ανεξαρτήτωσ βαθµολογίασ ή σειρά εισόδου επιχορηγούνται από τη
δράση e-κπαιδευτείτε µε το 90% τησ αξίασ µε µέγιστο ποσό 600€ πληρώνοντασ µόνο το 10% τησ αξίασ το οποίο κυµαίνεται από 40
€ µέχρι 100€ ανάλογα µε το πρόγραµµα που θα παρακολουθήσουν.

∆ΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ
Ένασ γονέασ ή κηδεµόνασ για κάθε µαθητή που έχει εγγραφεί το σχολικό έτοσ 2008-2009 σε οποιαδήποτε από τισ 3 τάξεισ του Γυµνασίου έχει το δικαίωµα:
∆ΩΡΕΑΝ κατ’ οίκον εκπαίδευσησ από ειδικούσ εκπαιδευτέσ.
∆ΩΡΕΑΝ πρόσβαση σε εκπαιδευτικά πακέτα αυτόνοµησ µάθησησ µέσω ∆ιαδικτύου (e-learning).
∆ΩΡΕΑΝ απόκτηση πιστοποιητικό ECDL αναγνωρισµένο από το ΑΣΕΠ.
Η επιδότηση γίνεται από την δράση γονείσ.gr και η συµµετοχή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι 30/11/2008

22 συνεχή χρόνια λειτουργίασ
Εκπαίδευση στην Πληροφορική από αποκλειστικά ειδικούσ τησ Πληροφορικήσ

