
Κύκλησις— 
Εκπαίδευση, 
Περιβάλλον & 
Πολιτισμός  

Εισαγωγικό ημείωμα  
Η «Λήξη» του  «Δημιουργώντας Πολίτες»  

Νοέμβριος 2015-Ιανουάριος 2016 Ιανουάριος 2016 

Σο έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την 
Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδο-
σάκη. τόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενί-
σχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.   

Σην Παρασκευή 29 Ιανουαρίου  πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα «Εκπαίδευση για Όλους  Κορίνθου 
337 & Μιαούλη, η ημερίδα λήξης του έργου 
«Δημιουργώντας Πολίτες με σκοπό την παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων του έργου στους συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικούς του δικτύου Μεντόρων Δημοκρατικής 
Αγωγής αλλά και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. 
 
Η Κύκλησις με το παρόν έργο έθεσε ως στόχο την 
δημιουργία ενός πλαισίου επιστημονικού και κοινω-
νικού διαλόγου σχετικά με θέματα υμμετοχικής Δη-
μοκρατίας, Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για την 
ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη και την Προάσπιση του 
Δικαιώματος του Διαφορετικού. Σο έργο συνολικά 
εστίασε στην προώθηση της Δημοκρατικής Αγωγής 
ως Πράξη Διαλόγου και απευθυνόταν σε μαθητές 
ηλικίας 11-15 ετών.  Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί  
και μαθητές ήρθαν σε επαφή με θέματα που 
άπτονται της διαχείρισης των δημοκρατικών αξιών, 
λήψης δημοκρατικών αποφάσεων στην πράξη, απο-
δοχή και σεβασμό της αντίθετης άποψης, συνείδηση 
σύμφωνη με τις δημοκρατικές αξίες, αποσόβηση των 
συγκρούσεων που εδράζουν στην εσωστρέφεια, στη 
μισαλλοδοξία, προώθηση του διαλόγου και της ιδιό-
τητας του ενεργού πολίτη. 

 

Κεντρικό σημείο της ημερίδας ήταν η 
παρουσίαση του Δικτύου  Μεντόρων 
Δημοκρατικής Αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί 
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αντα-
ποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στην πρόσκληση της Κύκλησις για δημι-
ουργία ενός Δικτύου Μεντόρων με βα-
σικές αρχές: 

-την προώθηση της δημοκρατικής 
αγωγής στους μαθητές 
-την αποσόβηση των συγκρούσεων 
που εδράζουν στην εσωστρέφεια & 
στην μισαλλοδοξία  
-την προώθηση του διαλόγου & της 
ισηγορίας 

την συνάντηση εκφράστηκε η ανάγκη 
για βιωσιμότητα του δικτύου έπειτα από 
την λήξη του έργου και συναποφασίστη-
κε η προώθηση του σε ευρωπαϊκά 
πλαίσια. 

 
Έτσι, καταλήξαμε από κοινού στην από-
φαση πως η συνεργασία μας σε καμία 

περίπτωση δεν τελειώνει με τη λήξη του 
προγράμματος και ανυπομονούμε για 

νέα "ταξίδια".  

Σο Δίκτυο είναι ανοιχτό στην είσοδο νέων μελών, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος 

μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα μας 

http://makingofcitizens.cyclisis.gr/αίτηση-συμμετοχής-εκπαιδευτικών. 

http://www.weareallcitizens.gr/
http://eeagrants.org/
http://www.bodossaki.gr
http://www.bodossaki.gr
http://makingofcitizens.cyclisis.gr/??????-??????????-?????????????


«Δημιουργώντας Πολίτες» 
Έκθεση Αποτελεσμάτων  

Ο κόσμος μας αλλάζει. Και αλλάζει ραγδαία. Σις 

περισσότερες φορές μέσα από διαδικασίες και 

διεργασίες βίαιης μεταλλαγής  των φυσικών και 

ψυχολογικών σταθερών. Πολλοί άνθρωποι βρί-

σκουν τη ζωή τους να  γίνεται όλη ένα πέρασμα... 

μια ζωή που διασχίζει σύνορα και διαπραγμα-

τεύεται τον ορισμό της και την ταυτότητά της συνε-

χώς, αδιάλειπτα.  

Η εικόνα των ανθρώπων, οι οποίοι σε παγκό-

σμιο επίπεδο βιώνουν την εμπειρία της μετακίνη-

σης, αποτυπώνει τις διεργασίες του "μεταξύ", της 

διάσχισης των φυσικών και ψυχολογικών συνό-

ρων, και της εμπειρίας  μιας ταυτότητας σε ανά-

δυση και συνεχή μεταλλαγή. Αυτή η εμπειρία της 

ρευστής ταυτότητας είναι σε απόλυτη σύνδεση με 

τις έννοιες του αποκλεισμού και της διαφοράς. 

Μέσα σε αυτόν τον εν κινήσει κόσμο,  μεταβι-

βάζεται - συνειδητά ή ασύνειδα, σιωπηρά ή δυ-

ναμικά - η ανάγκη του αυτοπροσδιορισμού - το 

ψυχολογικό χτίσιμο των ταυτοτήτων, του συναι-

σθηματικά δομημένου αισθήματος του ανήκειν.  

το έργο μας 'ΔΗΜΙΟΤΡΓΩΝΣΑ ΠΟΛΙΣΕ' σε μια 

προσπάθεια διερεύνησης θελήσαμε ένα βασικό ερώ-

τημα να το απαντήσουμε... και την απάντηση να την ανι-

χνεύσουμε στα αυθόρμητα λόγια και σχέδια των παι-

διών.  

Θελήσαμε να δούμε με ποιο τρόπο τα παιδιά των 10 

και 15 ετών διαπραγματεύονται μέσω των σχολικών 

κειμένων, των παιδαγωγικών πρακτικών και μέσα από 

διαδραστικές διεργασίες (συμπεριλαμβανομένων και 

των πρακτικών της παρέας, των κολλητών, των συμμα-

θητών, των 'ομοτίμων') το χτίσιμο της ταυτότητάς τους ως 

πολίτες του κόσμου που αλλάζει .  

τις συνθήκες που συν-διαμορφώσαμε μέσα στα στε-

νά χρονικά πλαίσια του έργου, μας απασχόλησε να 

δούμε τί δένει τα παιδιά, με τι αξίες και τα εν γένει αξι-

ακά περιβάλλοντα (κουλτούρα), δια μέσω των παρα-

πάνω πρακτικών και με ποιό τρόπο τα παιδιά 

"σωματοποιούν και αποδίδουν συναισθηματικά την 

πολιτική τους ανάπτυξη" μέσα στο σχολικό περιβάλλον,  

μεταφέροντας τη φράση της Veronique Benei "the 

emotional and embodied production of the political 

through educational spaces" (2008:7).  

 

Πώς σηματοδοτούν την έννοια του διαφορετικού και 

πώς διαχειρίζονται τη σύγκρουση ή διαμορφώνουν την 

κοινή τους στάση, τι περιεχόμενο και ποια μορφή δί-

νουν στις διαπραγματεύσεις τους προκειμένου μέσα 

από αυτές να  φτάσουν στην αποδοχή και τη συμπερί-

ληψη του διαφορετικού.   

 

ας προσκαλούμε λοιπόν να ανιχνεύσετε μέσα στις 

σελίδες της έκδοσής μας, και μέσα από τις εικόνες και 

τις απλές φράσεις των ίδιων των παιδιών "τι είναι η δη-

μοκρατία" και "τι σημαίνει να είσαι πολίτης  κι όχι απλά 

κάτοικος"  ακόμα και αν "είσαι διαφορετικός".  

 

Βασιλική Σσεκούρα  

Εισαγωγικό ημείωμα Έκθεσης Αποτελεσμάτων  

http://makingofcitizens.cyclisis.gr/wp-content/uploads/2016/02/%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82-compressed.pdf


Ένα μεγάλο κομμάτι του έργου μας αποτέλεσε η 

διάδοση των όσων μάθαμε και επικοινωνήσαμε 

στα πλαίσιά του. Γι αυτό τον λόγο θελήσαμε να 

δημιουργήσουμε 4 videoanimation συνολικής 

διάρκειας άνω των 15΄ λεπτών  με άξονα τα βα-

σικά συμπεράσματα των συζητήσεων με τα παιδιά 

και με στόχο την ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτι-

κού κόσμου, των διαμορφωτών εκπαιδευτικής πο-

λιτικής κ.ά. σχετικά με την αναδυόμενη πολιτική 

συνείδηση τη σύμφωνη με τις δημοκρατικές αξίες, 

την αποσόβηση των συγκρούσεων που εδράζουν 

στην εσωστρέφεια, τη μισαλλοδοξία και την 

προώθηση του διαλόγου και της ισηγορίας.  

 

Επισκεφθείτε το κανάλι μας στο Youtube  

Making of Citizens 

Για περισσότερα 

Σα videos του Making of Citizens 

"Δημιουργώντας Πολίτες" με το Δίκτυο  
Μεντόρων Δημοκρατικής Αγωγής 

Η Ιστορία του  
«Δημιουργώντας Πολίτες» 

Cyclisis World Café  
Η Μέθοδος... Βήμα Βήμα 

https://www.youtube.com/watch?v=RTk7qMplYaE&list=PLTrucy1oUtgydYYogf8FVN6s1VFOseZTL
https://www.youtube.com/watch?v=RTk7qMplYaE&list=PLTrucy1oUtgydYYogf8FVN6s1VFOseZTL
https://www.youtube.com/watch?v=2apG8p5cuds
https://www.youtube.com/watch?v=2apG8p5cuds
https://www.youtube.com/watch?v=RTk7qMplYaE&list=PLTrucy1oUtgydYYogf8FVN6s1VFOseZTL
https://www.youtube.com/watch?v=RTk7qMplYaE&list=PLTrucy1oUtgydYYogf8FVN6s1VFOseZTL
https://www.youtube.com/watch?v=U5tneLOfyNM
https://www.youtube.com/watch?v=U5tneLOfyNM


Σο έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος 
του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι 

το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. τόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύ-
νης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.   

 
Και κάπως  έτσι με αρκετό ενθουσιασμό , με συνειδητό  
προβληματισμό  και  με υπέρβαση των αγκυλώσεων 
για το άγνωστο και το διαφορετικό  φτάνουμε στο τέλος 
της χρηματοδοτούμενης φάσης του   έργου μας  
"ΔΗΜΙΟΤΡΓΩΝΣΑ ΠΟΛΙΣΕ".  

 
Παραμένουμε ενεργοί και με αρκετή δόση αναστοχα-
σμού για τη συνέχεις του εγχειρήματος μας. 
Ήδη αποτελούμε μια ομάδα με  συμφωνία στους στό-
χους και τις ιδέες. Σο Δίκτυο Μεντόρων Δημοκρατικής 
Αγωγής συνεχίζει με δράσεις  στα σχολεία , με επιμορ-
φωτικά γεγονότα , με συνεχή αλληλόδραση και επικοι-
νωνία  για μια παιδεία που μας  καθιστά κριτικούς, ενερ-
γούς και  ανθρώπινους. 
Εκτός από το Δίκτυο Μεντόρων, και 

 το ανοικτό επιμορφωτικό υλικό μέσω της πλατ-
φόρμας τηλεκπαίδευσης Versal... 

 η έκδοση των αποτελεσμάτων  της τεχνικής  
World Cafe 

 τα ενημερωτικά  videos στο κανάλι μας στο 
Τoutube Making of Citizens 

 η ιστοσελίδα μας makingofcitizens.cyclisis.gr 
 το  padlet  επικοινωνίας του εργου μας  

 Καθώς και στο Facebook του έργου 

Κύκλησις 
Εκπαίδευση, Περιβάλλον 

& Πολιτισμός  

http://www.weareallcitizens.gr/
http://eeagrants.org/
http://www.bodossaki.gr
https://versal.com/c/l0ghct/
http://makingofcitizens.cyclisis.gr/%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD/
https://www.youtube.com/watch?v=RTk7qMplYaE&list=PLTrucy1oUtgydYYogf8FVN6s1VFOseZTL
http://makingofcitizens.cyclisis.gr/%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD/
http://el.padlet.com/makingofcitizens/49ugcra7orsb
https://www.facebook.com/Making-of-Citizens-1000125609998566/?ref=ts&fref=ts

