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Εισαγωγή

Πολιτισμός, Νέοι
και Ιδιότητα του Πολίτη

Ο κόσμος μας αλλάζει. Και αλλάζει
ραγδαία. Τις περισσότερες φορές μέσα από
διαδικασίες και διεργασίες βίαιης
μεταλλαγής των φυσικών και ψυχολογικών
σταθερών. Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν τη
ζωή τους να γίνεται όλη ένα πέρασμα... μια
ζωή που διασχίζει σύνορα και
διαπραγματεύεται τον ορισμό της και την
ταυτότητά της συνεχώς, αδιάλειπτα.
Η εικόνα των ανθρώπων, οι οποίοι σε
παγκόσμιο επίπεδο βιώνουν την εμπειρία
της μετακίνησης, αποτυπώνει τις διεργασίες
του "μεταξύ", της διάσχισης των φυσικών και
ψυχολογικών συνόρων, και της εμπειρίας
μιας ταυτότητας σε ανάδυση 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,
μεταβιβάζεται - συνειδητά ή ασύνειδα,
σιωπηρά ή δυναμικά - η ανάγκη του
αυτοπροσδιορισμού - το ψυχολογικό χτίσιμο
των ταυτοτήτων, του συναισθηματικά
δομημένου αισθήματος του ανήκειν.
Στο έργο μας 'ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ' σε μια προσπάθεια διερεύνησης
θελήσαμε ένα βασικό ερώτημα να το
απαντήσουμε... και την απάντηση να την
ανιχνεύσουμε στα αυθόρμητα λόγια και
σχέδια των παιδιών.

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
συμμαθητών, των 'ομοτίμων') το χτίσιμο της
ταυτότητάς τους ως πολίτες του κόσμου που
αλλάζει .
Στις συνθήκες που συν-διαμορφώσαμε
μέσα στα στενά χρονικά πλαίσια του έργου,
μας απασχόλησε να δούμε τί δένει τα
παιδιά, με τι αξίες και τα εν γένει αξιακά
περιβάλλοντα (κουλτούρα), δια μέσω των
παραπάνω 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).
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Πώς σηματοδοτούν την έννοια του
διαφορετικού και πώς διαχειρίζονται τη
σύγκρουση ή διαμορφώνουν την κοινή τους
στάση, τι περιεχόμενο και ποια μορφή
δίνουν στις διαπραγματεύσεις τους
προκειμένου μέσα από αυτές να φτάσουν
στην αποδοχή και τη συμπερίληψη του
διαφορετικού.
Σας προσκαλούμε λοιπόν να ανιχνεύσετε
μέσα στις σελίδες που ακολουθούν και
μέσα από τις εικόνες και τις απλές φράσεις
των ίδιων των παιδιών "τι είναι η
δημοκρατία" και "τι σημαίνει να είσαι
πολίτης κι όχι απλά κάτοικος" ακόμα και
αν "είσαι διαφορετικός".

Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν
στην ανάπτυξη αυτής της έκδοσης
συμπερασμάτων, προκλήσεων και
απεικονίσεων.

Βασιλική Τσεκούρα
Υπεύθυνη Έργου "Δημιουργώντας Πολίτες"
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Το έργο

Παρουσίαση του έργου

Η Κύκλησις με το παρόν έργο έθεσε ως
στόχο την δημιουργία ενός πλαισίου
επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου
σχετικά με θέματα Συμμετοχικής
Δημοκρατίας, Ενημέρωσης &
Ευαισθητοποίησης για την ιδιότητα του
Ενεργού Πολίτη και την Προάσπιση του
Δικαιώματος του Διαφορετικού.

Το έργο συνολικά εστίασε στην προώθηση
της Δημοκρατικής Αγωγής ως Πράξη
Διαλόγου και απευθυνόταν σε μαθητές
ηλικίας 11-15 ετών. Ο γόνιμος διάλογος
επιτεύχθηκε μέσω εργαστηριών που
πραγματοποιηθήκαν στην λογική της
εκπαιδευτικής μεθόδου World Café , μιας
καινοτόμου τεχνικής, η χρήση της οποίας ως
προσέγγιση ενεργητικής ακρόασης και
ισότιμης αξιολόγησης των συνομιλιών στην
βάση μιας δημοκρατικής δομημένης
διαδικασίας και συλλογικής νοημοσύνης,
προάγει την δυναμική αλληλεπίδραση
μεταξύ των ομάδων των συμμετεχόντων και
διαμορφώνει αποτελεσματικά την
διεργασία μάθησης μέσω της εμβάθυνσης
αναφορικά με το θέμα διερεύνησης στα
πλαίσια συλλογικής δράσης. Οι

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και μαθητές
μέσω αυτής της τεχνικής, ήρθαν σε επαφή
με θέματα που άπτονται της διαχείρισης των
δημοκρατικών αξιών, λήψης δημοκρατικών
αποφάσεων στην πράξη, αποδοχή 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 ιδιότητας του ενεργού πολίτη.
Απώτερος στόχος, η δημιουργία ενός
δημοκρατικού σχολείου και συνακόλουθα
μιας κοινωνίας πεπαιδευμένων πολιτών
που καθημερινά σέβονται τους
συνανθρώπους τους τηρώντας έναν ηθικό
κώδικα ατομικής και κοινωνικής
συμπεριφοράς.

Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του
προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», του
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ και
του ιδρύματος Μποδοσάκη με
πρόσκληση/θέμα που αφορά την
Προαγωγή των Δημοκρατικών Αξιών,
συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
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Εργαλεία του έργου

Η ομάδα έργου «Δημιουργώντας Πολίτες» έθεσε ως μέλημα της την δημιουργία εργαλείων
πρόκλησης ουσιαστικού διαλόγου και καταγραφής των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στην
σχολική κοινότητα και στον χώρο της δια βίου μάθησης.

Έρευνα Χαρτογράφησης – Ημικύκλια
Σκοπός του εντύπου καταγραφής απόψεων είναι να παρουσιάσουν οι νεαροί μαθητές τις
αναπαραστάσεις τους σχετικά με την έννοια της διαφορετικότητας με δημιουργικό τρόπο.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν στον θεσμό του μέντορα Δημοκρατικής αγωγής και στην
χρήση της τεχνικής World Café με βιωματικό τρίωρο σεμινάριο. Το υλικό επιμόρφωσης
είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα makingofcitizens.cyclisis.gr. Στη συνέχεια
πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή της τεχνικής World Café στο πρόγραμμα
«Δημιουργώντας Πολίτες». Για την περαιτέρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
συγκεντρώθηκε υλικό μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Πλατφόρμα
Στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης versal συγκεντρώθηκε εκπαιδευτικό υλικό που
ανταποκρινόταν στον θεσμό του μέντορα δημοκρατικής αγωγής και της τεχνικής World
Café. Το εκπαιδευτικό υλικό χωρίστηκε σε πέντε ενότητες και ανταποκρίθηκε σε 45 ώρες
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Δίκτυο Μεντόρων Δημοκρατικής Αγωγής
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και επιμορφώθηκαν, αποτελούν το
δίκτυο Μεντόρων Δημοκρατικής Αγωγής/ ενεργά μέλη Κύκλησις.

Στόχοι του δικτύου:
• η προώθηση της δημοκρατικής αγωγής στους μαθητές
• η αποσόβηση των συγκρούσεων που εδράζουν στην εσωστρέφεια & στην

μισαλλοδοξία και
• η προώθηση του διαλόγου & της ισηγορίας
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.Κύκλοι Διαλόγου-World Café
Με εργαλείο τους Κύκλους Διαλόγου σε θέματα που άπτονται το ρόλο του ενεργού πολίτη,
τις αξίες που ανακλά η θεώρηση της Δημοκρατίας ως πολίτευμα και καθημερινή πρακτική,
αναζητήθηκαν απαντήσεις με έμφαση στο πώς σηματοδοτείται στην πράξη ενός σύγχρονου
σχολείου ο σεβασμός στο διαφορετικό, των μαθητών 11-15 χρονών, ως πρόληψη
φαινομένων bullying;

Οι κύκλοι διαλόγου πραγματοποιήθηκαν με την χρήση της τεχνικής World Café, που
ξεκίνησε το 1995 από τον Brown. Πρόκειται για μία τεχνική που εμπλέκει και διευκολύνει
μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων να αλληλεπιδράσουν, να συζητήσουν, να επεξεργαστούν
αποτελεσματικά και να εξετάσουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους γύρω από ένα θέμα.
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Οι πρώτοι Μέντορες
Δημοκρατικής Αγωγής…

Οι εθελοντές της Κύκλησις ήταν οι πρώτοι
«ταξιδευτές» στο έργο «Δημιουργώντας Πολίτες».
Η ομάδα έργου σε διάλογο με τους εθελοντές,
συναποφάσισαν το μανιφέστο δημοκρατίας και τις
αξίες που πρέπει να έχει ο ενεργός πολίτης.
Στην συνάντηση έγινε πιλοτική εφαρμογή του
«Δημιουργώντας Πολίτες» World Café, με τους
εθελοντές να «ταξιδεύουν» από τραπέζι σε
τραπέζι και την ομάδα έργου να έχει αναλάβει
τον ρόλο του οικοδεσπότη.

Στο τέλος της συνάντησης, είχαμε τους πρώτους
Μέντορες Δημοκρατικής Αγωγής, που ανέλαβαν
να μεταδώσουν τις αξίες του έργου σε σχολικά
περιβάλλοντα και στην ευρύτερη κοινότητα.

Οι εθελοντές μας είναι μια ζωντανή και δραστήρια
ομάδα που νοιάζεται και αναλαμβάνει δράση για την
προστασία ευάλωτων ομάδων και την καταπολέμηση του
κοινωνικού αποκλεισμού! Αν θέλεις να γίνεις βασικό
μέλος της ομάδας μας, συμπλήρωσε την αίτηση
συμμετοχής που θα βρείς εδώ. ή επισκέψου την
ιστοσελίδα μας -cyclisis.gr-.

Μπορείς να βοηθήσεις:

Α) στην διδασκαλία μαθημάτων σε ευάλωτες ομάδες
Β) στην κατασκευή διδακτικών σεναρίων
Γ) σε πολιτιστικές δράσεις του φορέα



Σχολεία

Το πρώτο σχολείο που επισκέφθηκε τον
χώρο μας ήταν το 45ο Δημοτικό σχολείο
στις 3 Νοεμβρίου, 34 μαθητές συμμετείχαν
στην εφαρμογή της τεχνικής world Café με
τους δασκάλους τους Χρήστο Κόλλια και
Ολυμπία Κοτσαλίδη.
Οι μαθητές προσαρμόστηκαν αμέσως στο
νέο περιβάλλον και ήταν ανοιχτοί να
δοκιμάσουν νέες τεχνικές. Προτού
ξεκινήσει το ταξίδι του World Café,
ζητήσαμε από τους μαθητές να μας
περιγράψουν με λέξεις ή σκίτσα πώς
αντιλαμβάνονται την έννοια της
διαφορετικότητας. Σύμφωνα με τις
απαντήσεις τους, τα παιδιά ορίζουν την
διαφορετικότητα με βάση τα εξωτερικά
χαρακτηριστικά, δίνοντας έμφαση στο
χρώμα, στον σωματότυπο και στο πρότυπο
υγείας. Το μήνυμα που θέλησαν να
δώσουν οι μαθητές της Ε1 & ΣΤ1 είναι ότι
αν και είμαστε διαφορετικοί, είμαστε όλοι
ίσοι.
Από την εφαρμογή της τεχνικής World
Café ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα
μηνύματα των μαθητών που δήλωσαν ότι
δημοκρατία για μένα σημαίνει να μην

ντρέπομαι που είμαι διαφορετικός & να
ονειρεύομαι ελεύθερα. Απαντήσεις με
ουσιαστικό περιεχόμενο, που δεν
εντάσσονται σε ξύλινα νοήματα και
φανερώνουν την ωριμότητα στην σκέψη
τους. Όσον αφορά στην έννοια του πολίτη,
έδωσαν μια νέα οπτική τονίζοντας ότι είμαι
πολίτης σημαίνει υποδέχομαι & αγαπώ τους
ξένους κι ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικό
χρώμα άλλα έχουμε ίδια ψυχή.
Χάρη στην συμμετοχή των μαθητών και
στην προθυμία τους να μοιραστούν τις ιδέες
τους, η αρχή του έργου «Δημιουργώντας
Πολίτες» στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Πρώτη φορά World Café – Η αρχή…

Τάξη: Ε1& ΣΤ1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αρ. μαθητών: 34

Εκπαιδευτικοί: Χρήστος Κόλλιας
/ Ολυμπία Κοτσαλίδη

Ημερομηνία: 3 Νοεμβρίου

Γεωγραφική περιοχή: LINK
GOOGLE MAP

45o Δημοτικό Σχολείο
"Διαφορετικό Χρώμα-Ίδια ψυχή"



Η ΣΤ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
Καλαβρύτων επισκέφθηκε τους χώρους της
ΚΥΚΛΗΣΙΣ και συμμετείχε ενεργά στους
κύκλους διαλόγου. Τα παιδιά εντόπισαν την
αξία και την σημασία της κοινότητας και του
ανήκειν σε μια δημοκρατία που παρέχει ίσα
δικαιώματα.
Οι μαθητές προσδιόρισαν ως Αρχές μιας
εύρυθμης κοινότητας τις εξής προϋποθέσεις:

•δικαιώματα & υποχρεώσεις για όλους
•να συμμετέχω παντού
•να πληρώνω τους φόρους
•να μην με ξεχωρίζουνε
•να αποφασίζω εγώ για τον εαυτό μου
•να έχω δικαίωμα στην ζωή

Οι μαθητές της Ε' τάξης του Δημοτικού
Σχολείου Καλαβρύτων με συντονιστές τους
εκπαιδευτικούς των τάξεών τους
αξιοποίησαν την τεχνική του παγκόσμιου
καφέ στο πλαίσιο των προγραμματισμένων

δραστηριοτήτων τους για την επέτειο του
Πολυτεχνείου. Τα παιδιά έδωσαν αξία στον
διάλογο με τις απαντήσεις τους, τα
ζωγραφικά τους μοτίβα και ανέβασαν
φωτογραφικό υλικό στην ιστοσελίδα του
σχολείου τους.

Προσδιόρισαν την έννοια της Δημοκρατίας
ως την κατάσταση ελευθερίας και σιγουριάς
την οποία απολαμβάνουν οι πολίτες οι
οποίοι αναγνωρίζουν δικαιώματα και
υποχρεώσεις σε ένα περιβάλλον ίσων
ευκαιριών.

Ο πολίτης δεν είναι απλώς κάτοικος,
συμβάλλει εθελοντικά και νοιάζεται για
τους συνανθρώπους του, δίνοντας αγάπη
και προσφέροντας ασφάλεια ο ένας στον
άλλον.

Το ρήμα που χαρακτηρίζει τις διατυπώσεις
των παιδιών και επικρατεί στις φράσεις τους
είναι το 'ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ'.

Τάξη: Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αρ. μαθητών: 35

Εκπαιδευτικοί: Τσαφογιάννη
Αγγελική / Ρέλλος Αλέξης

Ημερομηνία: 30 Δεκεμβρίου

Γεωγραφική περιοχή: LINK
GOOGLE MAP

Δημοτικό σχολείο Καλαβρύτων
"Δικαίωμα στη Ζωή"

Τάξη: ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αρ. μαθητών: 20

Εκπαιδευτικοί: Γουλιμή Ανδριάννα

Ημερομηνία: 3 Νοεμβρίου

Γεωγραφική περιοχή: LINK
GOOGLE MAP



Οι δασκάλες Βασιλική Ζαγοράκη και
Χαρίκλεια Ζαβογιάννη εκπροσώπησαν με
34 μαθητές των τάξεων Ε΄ και Στ΄ το 51ο
Δημοτικό Σχολείο Πάτρας. Στις 4
Νοεμβρίου 2015 υποδεχθήκαμε τα παιδιά
στο χώρο της Κύκλησις για την εφαρμογή
της τεχνικής World Café.

Οι μαθητές του 51ου Δ.Σ περιγράφουν με
σκίτσα και ορίζουν την διαφορετικότητα με
βάση το σωματότυπο και την αναπηρία που
έχει κάποιος. Χαρακτηριστικά σημειώνουν:
«Η διαφορετικότητα για μένα είναι να
σεβόμαστε τους ανάπηρους (όπως είναι)
και να μην προσπαθούμε να τους
αλλάξουμε», «Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι,
βοηθάμε αυτούς που έχουν αναπηρία»,
«Δεν διαφέρει κανείς από το άλλον
άνθρωπο» Το μήνυμα των μαθητών είναι
ότι όλοι πρέπει να δείχνουμε αγάπη,
σεβασμό, συμπόνια, βοήθεια στο
συνάνθρωπο και μεταξύ μας να επικρατεί
αδελφοσύνη. «Σεβασμός στη θρησκεία του
άλλου, σεβασμός στον συνάνθρωπο….
Φιλία…..συμφιλίωση….». Οι περισσότεροι
συμφωνούν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι,
ανεξάρτητα από το χρώμα και την
καταγωγή τους.

Η δημοκρατία για τους μαθητές
προϋποθέτει ισότητα, νόμους, δικαιοσύνη
και κανόνες. Είναι γι’ αυτούς τρόπος ζωής,
ειρήνη, συνεργασία, επικοινωνία,
ασφάλεια, αλληλεγγύη. Μαθητής ανέφερε
«να μην υπάρχουν άστεγοι και να μην
δουλεύουν μικρά παιδιά», φράση που
προκαλεί ιδιαίτερη συγκίνηση...Καταλήγουν
ότι όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να
μην επικρατούν ρατσισμός και βία.

Τέλος, οι μαθητές αναφέρουν ότι ως
«πολίτες πρέπει να είμαστε αγαπημένοι
μεταξύ μας», «να συμμετέχουμε σε
εκδηλώσεις, να αναλαμβάνουμε τις
υποχρεώσεις μας» … «να ενδιαφερόμαστε
για την γειτονιά μας»… «να υπάρχει αγάπη
και ειρήνη».

Τάξη: Ε & ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αρ. μαθητών: 34

Εκπαιδευτικοί: Βασιλική Ζαχαράκη
/ Χαρίκλεια Παπαστάθη -
Ζαβογιάννη / Σεργίου Ανδρέας

Ημερομηνία: 4 Νοεμβρίου

Γεωγραφική περιοχή: LINK
GOOGLE MAP

51ο Δημοτικό Σχολείο
"Όλοι οι άνθρωποι έχουν
την ίδια αξία στη γη"



Το σχολείο με τους περισσότερους μαθητές
ήταν το 49ο Δημοτικό σχολείο, όπου
συμμετείχαν στο έργο «Δημιουργώντας
Πολίτες» 41 μαθητές της Ε δημοτικού & 39
μαθητές της Στ. Η εφαρμογή έλαβε χώρα
στις 13 Νοεμβρίου στην αίθουσα
«Εκπαίδευση για Όλους» και τους μαθητές
συνόδευαν οι δάσκαλοι τους: Ιωάννα
Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος,
Γεωργία Ρηγοπούλου & Λεώνη Σαμαρτζή.

Αρχικά μας επισκέφθηκαν οι μαθητές της Ε’
δημοτικού και τους ζητήσαμε να μας πούνε
τις σκέψεις τους σχετικά με τον ορισμό της
διαφορετικότητας. Τα παιδιά της Ε’
δημοτικού έδωσαν έναν συνολικό ορισμό
της διαφορετικότητας με βάση τον
σωματότυπο, το πρότυπο υγείας, το χρώμα,
την θρησκεία, την καταγωγή, το φύλο και
την κοινωνικοοικονομική κατάσταση,
δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι
διαφορετικός μπορεί να είναι ο καθένας.
Αντίθετα, τα παιδιά της Στ’ δημοτικού
εστίασαν στα εξωτερικά χαρακτηριστικά,
κυρίως στον σωματότυπο, στο χρώμα και
στο πρότυπο υγείας. Από τις απαντήσεις των
μαθητών φαίνεται ότι οι μαθητές της Ε’
δημοτικού αν και μικρότεροι σε ηλικία,
προσεγγίζουν με σφαιρικότερο τρόπο την
έννοια της διαφορετικότητα.

Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι δύο
μαθητές της ε΄ δημοτικού χώρισαν την
διαφορετικότητα σε καλή και κακή, όπου
στην καλή έβαλαν το πρότυπο λευκός,
ψηλός, αδύνατος, δυνατός, υγιής, πλούσιος
& στην κακή μαύρος, κοντός, χοντρός,
φτωχός, αδύναμος, ανάπηρος.

Το μήνυμα που περνάνε και οι δύο τάξεις
είναι ότι όλοι είμαστε ίσοι αν και
διαφορετικοί και δεν ξεχωρίζουμε κανέναν.
Επίσης, υποστήριξαν ότι θα πρέπει να
υπάρχει αγάπη, αδελφοσύνη & να μην
κοροϊδεύουμε κανέναν.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
εφαρμογή της τεχνικής World Café, οι
μαθητές της Στ’ δημοτικού όρισαν την
δημοκρατία ως το πολίτευμα που ο λαός
παίρνει τις αποφάσεις & μπορεί ο καθένας
να εκφράζει την γνώμη του χωρίς φόβο.
Από την άλλη μεριά, οι μαθητές της Ε’
δημοτικού υποστηρίζουν ότι δημοκρατία
είναι να μπορούν να είναι όλοι πολίτες μιας
χώρας & να σεβόμαστε τα δικαιώματα των
άλλων. Σχετικά με την διαφορετικότητα, και
οι δύο τάξεις υποστήριξαν ότι όλοι πρέπει
να είμαστε ίσοι & να υπάρχει αγάπη προς
τον συνάνθρωπο.

49o Δημοτικό Σχολείο
(Το πολυπληθές σχολείο)
"Ενεργός Πλανήτης-Ζωντανός
Πλανήτης"



Όσον αφορά στην ιδιότητα του πολίτη οι
μαθητές της Στ’ τάξης δήλωσαν ότι είμαι
πολίτης σημαίνει «νοιάζομαι & δρω για τον
συνάνθρωπο μου & την πόλη», ενώ οι
μαθητές της ε’ τάξης επεσήμαναν την
διάσταση των δικαιωμάτων & των
υποχρεώσεων του πολίτη. Ιδιαίτερη
αίσθηση προκάλεσε το μήνυμα «ενεργός
πλανήτης, ζωντανός πλανήτης».

Τάξη: Ε & ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αρ. μαθητών: 80

Εκπαιδευτικοί: Τάγιου Σωτηρία /
Ευλευθερία Παπαϊωάννου /
Παναγιώτης Σωτηρόπουλος /
Γεωργία Ρηγοπούλου / Λεωνίς
Σαμαρτζή

Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου

Γεωγραφική περιοχή: LINK
GOOGLE MAP
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Ένα Μανιφέστο για τη Δημοκρατία θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί το
αποτέλεσμα της 2ωρης συνεργασίας μας
με τα παιδιά του σχολείου. Απροσχημάτιστα
και με την διακριτική άοκνη παρουσία της
δασκάλας τους σε αυτό το περιφερειακό
σχολείο της Αχαΐας, με την χαρακτηριστική
ζωηράδα των παιδιών που αναπνέουν τη
φύση ελεύθερα χωρίς τους περιορισμούς
του αστικού ιστού, έφτασαν σε ουσιαστικές
σκέψεις και αβίαστες διατυπώσεις.

"H διαφορετικότητα πηγάζει από τις
ιδιαιτερότητες των ανθρώπων...". Οι 13
μαθητές της Ε' & ΣΤ' Δημοτικού μίλησαν
για μια Δημοκρατία ίσων πολιτών με
δικαιώματα και υποχρεώσεις. Χωρίς
διακρίσεις "...με σεβασμό τις ιδιαιτερότητες
των ανθρώπων. Και δεν εννοώ μόνο το
χρώμα των μαλλιών ή των ματιών... εννοώ
την ιδιαιτερότητα που επεκτείνεται και στο
θεό που πιστεύεις, στο χρώμα που έχει το
δέρμα σου ή ακόμα και στο φύλο το οποίο
είσαι..."

Στη Δημοκρατία, οι πολίτες πρέπει να
σέβονται και να τηρούν τους νόμους.

Δεν ήταν λίγοι οι μαθητές που τόνισαν και
την αλληλεγγύη ψηφίζοντας την άποψη του
συμμαθητή τους "ενδιαφέρομαι για την
καλή ζωή των άλλων"

Τα ίδια δικαιώματα δεν τα καθορίζει η
οικονομική κατάσταση - "είτε πλούσιος είτε
φτωχός" απολαμβάνεις τα δικαιώματα που
διασφαλίζει η δημοκρατία σε όλους
αδιακρίτως.

Στη Δημοκρατία ο πολίτης ενδιαφέρεται για
όλους τους άλλους & όχι μόνο για το σπίτι
του. Λέει την γνώμη μου ελεύθερα.
Φροντίζει την πόλη του, ώστε να είναι μια
καθαρή πόλη.

Κριτικά στέκονται στην πραγματικότητα
"...πολλές διακρίσεις δέχονται και τα άτομα
με ιδιαιτερότητες, όπως αυτά που δεν
μπορούν να περπατήσουν ή να δουν..."
θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τονίσουν
την υποχρέωση της Δημοκρατίας να
αντιμετωπίσει τον ρατσισμό ως υπαρκτή
συμπεριφορά προς τους αδύνατους.

Τάξη: Ε & ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αρ. μαθητών: 13

Εκπαιδευτικοί: Κατερίνα Γκίνη

Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου

Γεωγραφική περιοχή: LINK
GOOGLE MAP

Δημοτικό σχολείο
Ψαθόπυργου (Ν. Αχαϊας)
Ενδιαφέρομαι για την καλή
ζωή των άλλων"



Οι μαθητές της Ε' και της ΣΤ' Τάξης του
Δημοτικού Σχολείου Άνω Αλισσού
αποφάσισαν να συνεργαστούν με το έργο
"Δημιουργώντας Πολίτες" εντάσσοντας την
εμπειρία τους αυτή στο πρόγραμμα των
δραστηριοτήτων του σχολείου τους για την
Επέτειο του Πολυτεχνείου.

Έννοιες όπως Δημοκρατία και Δικτατορία
αποτέλεσαν τους άξονες των δράσεών
τους σε συνδυασμό με το μάθημα της
Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής, όπου και
ασχολήθηκαν με τον άνθρωπο ως πολίτη.
Ερχόμενοι στην ΚΥΚΛΗΣΙΣ, οργανώθηκαν
σε ομάδες και συζήτησαν για τη
Δημοκρατία, την Διαφορετικότητα και την
έννοια του Πολίτη. Στα παιδιά έγιναν
κατανοητοί οι κανόνες που διασφάλισαν
την λειτουργία των ομάδων και την ισότιμη
συμμετοχή όλων στη συζήτηση.

Με χρώματα, λέξεις και σχήματα έδωσαν
το Ουράνιο Τόξο των Αξιών μιας
Δημοκρατίας που σέβεται το διαφορετικό
και λέει όχι στην "Απαιδεία".

Όλοι συμφώνησαν ότι επιζητούν ένα
καλύτερο αύριο και μια Δημοκρατία με
'διαφορετικό χρώμα"

Τάξη: Ε & ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αρ. μαθητών: 25

Εκπαιδευτικοί: Νιάρος Σπύρος /
Κανελλοπούλου Μαρία

Ημερομηνία: 24 Νοεμβρίου

Γεωγραφική περιοχή: LINK
GOOGLE MAP

Δημοτικό σχολείο Άνω Αλισσού (Ν. Αχαϊας)
"Το Ουράνιο Τόξο της Διαφορετικότητας"

Πολίτης είμαι γιατί:
• έχω δικαιώματα &

υποχρεώσεις
• έχω βιβλιάριο υγείας
• καθαρή γειτονιά
• εκλέγω & εκλέγομαι
• ανήκω σε δήμο/σύλλογο
• αγαπώ τον συνάνθρωπο



Στις 24 Νοεμβρίου μας επισκέφθηκαν οι
μαθητές της Ε δημοτικού συνοδευόμενοι
από τους δασκάλους τους Δημήτριο
Σακκούλη, Ευφροσύνη Χατζηαγοράκη &
Ορτανσία Βουκελάτου. Οι νεαροί μαθητές
ενθουσιάστηκαν με τον χώρο και αμέσως
πήραν θέση στα τραπέζια. Αρχικά, τους
δείξαμε ένα βίντεο με θέμα την
διαφορετικότητα και τον κοινωνικό
αποκλεισμό και ξεκίνησε ο διάλογος για
την διαφορετικότητα και την αποδοχή του
άλλου.

Τα παιδιά όρισαν την διαφορετικότητα με
βάση την θρησκεία, το χρώμα και την
καταγωγή πλάθοντας την εικόνα του
«ξένου» που έρχεται από άλλη χώρα κι
έχει διαφορετικά ήθη & έθιμα. Επίσης,
σημαντική αναφορά έγινε στον δείκτη της
υγείας, όπου τα παιδιά υποστήριξαν ότι
διαφορετικός είναι κάποιος που έχει ειδικές
ανάγκες. Αυτό που προκαλεί εντύπωση και
αξίζει να αναφερθεί, είναι ότι πρώτη φορά
συναντάμε προσδιορισμό της
διαφορετικότητας με βάση την σχολική
απόδοση / ικανότητες. Ορισμένα παιδιά
δήλωσαν ότι διαφορετικός είναι κάποιος
που έχει διαφορετικές ικανότητες /
δεξιότητες σε σχέση με εμένα.

Το μήνυμα που θέλησαν να περάσουν
είναι ότι αν και είμαστε διαφορετικοί θα
πρέπει να υπάρχει αγάπη, αδελφοσύνη &
σεβασμός προς τον συνάνθρωπο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
εφαρμογή της τεχνικής World Café, οι
μαθητές της Ε’ δημοτικού όρισαν την
δημοκρατία ως το πολίτευμα που κάθε
άνθρωπος μπορεί να εκφράζει ελεύθερα
την γνώμη του και να υπερασπίζεται τα
δικαιώματα του. Σχετικά με την
διαφορετικότητα, συναποφάσισαν ότι θα
πρέπει να σεβόμαστε την θρησκεία του
άλλου και ότι όλοι είμαστε ίσοι &
αγαπημένοι. Ψήφισαν ότι πολίτης είναι αυτός
που τηρεί τους νόμους & βοηθά τους
συνάνθρωπους του.

Τάξη: Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αρ. μαθητών: 44

Εκπαιδευτικοί: Δημήτριος
Σακκούλης / Ευφροσύνη
Χατζηαγοράκη / Ορτανσία
Βουκελάτου

Ημερομηνία: 24 Νοεμβρίου

Γεωγραφική περιοχή: LINK
GOOGLE MAP

34o Δημοτικό Σχολείο
"Το σχολείο της Ικανότητας"



Στις 25 Νοεμβρίου 2015 οι δάσκαλοι
Θωμάς Δήμος και Ελένη Κουνέλη μαζί με
τους 38 μαθητές των δύο τάξεων της Στ΄ και
της μίας Ε΄ επισκέφθηκαν την Κύκληση
προκειμένου να συζητήσουν σε ομάδες για
τη δημοκρατία, τη διαφορετικότητα και την
ιδιότητα του ενεργού πολίτη.

Για τους μαθητές της συγκεκριμένης
σχολικής μονάδας η διαφορετικότητα
ορίζεται με βάση το χρώμα. Τα
περισσότερα παιδιά αναφέρθηκαν έντονα
στον σχολικό εκφοβισμό, τον ρατσισμό, το
αίσθημα φόβου που θα πρέπει να
απουσιάζει. Έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στις
συνέπειες του αποκλεισμού λόγω
διαφορετικότητας που είναι η βία και ο
ρατσισμός, ενώ αντίθετα, υπογράμμισαν
την ισότητα, την αγάπη για το συνάνθρωπο,
την αδελφοσύνη και την αποδοχή του
διαφορετικού. «Να σκεφτόμαστε τους
άλλους», «Να μην κοροϊδεύουμε τους
συνανθρώπους μας». Η αγάπη για το
συνάνθρωπο είναι εμφανής στις απαντήσεις
τους περί διαφορετικότητας και προσθέτουν
«Να μην αφήνουμε τους διαφορετικούς
στην άκρη».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
εφαρμογής World Café, δημοκρατία για
τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης, σημαίνει
«να σκέφτομαι και να ζω ελεύθερα». Στο

δημοκρατικό πολίτευμα οι μαθητές
πιστεύουν ότι επικρατεί σεβασμός στους
νόμους, ειρήνη, δικαιοσύνη, ισότητα,
ελευθερία γνώμης, εμπιστοσύνη και αγάπη
προς το συνάνθρωπο. «Αποφασίζουμε
εμείς για το μέλλον μας», «Ψηφίζω
δημοκρατικά για τον τόπο μου», «Έχω
δικαιώματα και υποχρεώσεις».

Οι μαθητές θεωρούν ότι στα πλαίσια της
δημοκρατίας ο πολίτης έχει δικαιώματα και
υποχρεώσεις, οφείλει να τηρεί τους νόμους
της χώρας του, να συμμετέχει σε κοινωνικές
δραστηριότητες και εκδηλώσεις, να
προσέχει το περιβάλλον, να βοηθά τους
συνανθρώπους του. Χαρακτηριστικά,
δήλωσαν: «Να είμαι ενεργός πολίτης»,
«Είμαι μέλος μιας κοινωνίας, μιας ομάδας».

Τάξη: Ε & ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αρ. μαθητών: 38

Εκπαιδευτικοί: Θωμάς Δήμος /
Ελένη Κουνέλη

Ημερομηνία: 25 Νοεμβρίου

Γεωγραφική περιοχή: LINK
GOOGLE MAP

65o Δημοτικό Σχολείο
"Όχι στον ρατσισμό και τη
βία – Σεβασμός στον
συνάνθρωπο"



Φτάσαμε στην πόρτα του γραφικού σχολείου
της Κουλούρας Αιγίου. Μας υποδέχτηκε η
δασκάλα της ΣΤ Δημοτικού και τα παιδιά
χαρούμενα, περίεργα και με ζωηρά βλέμματα
μπήκαν γρήγορα στο ρόλο του ταξιδευτή -
έφτιαξαν ομάδες και εναλλάσσονταν στους
κύκλους συζήτησης, σημείωναν, έγραφαν,
ρωτούσαν το ένα το άλλο γιατί όπως άλλωστε
χαρακτηριστικά κατέγραψαν "όλοι πρέπει να
είμαστε φίλοι" και ως πολίτες "έχουμε το
δικαίωμα να ζούμε δημιουργώντας".

Για τους μαθητές της Κουλούρας, δεν εννοείται
πολίτης όποιος δε συνεισφέρει στην πόλη του
& δεν συμμετέχει στην καλυτέρευσή της.
Φτάνουν αβίαστα σε μια διαχρονική ανάδειξη
της αναφοράς του Θουκυδίδη για το πρότυπο
Πολίτευμα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ως
φυσική απόληξη του ανοικτού διαλόγου μεταξύ
τους αντιστοίχως ως «μόνοι γάρ τον τε μηδέν
τ νδε μετέχοντα ο κ πράγμονα, λλ
χρε ον νομίζομεν» (μτφ «μόνον εμείς [οι

Αθηναίοι] θεωρούμε ότι όποιος μένει
αμέτοχος στα κοινά δεν είναι φιλήσυχος αλλά
άχρηστος»)

Η Δημοκρατία είναι Πολιτισμός και αυτός
αποτυπώνεται στην φροντίδα του
περιβάλλοντος, είναι η οικολογική μας
συνείδηση, είναι σεβασμός "ευγένεια, αγάπη
& ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο" αλλά
και δράση "Να μαζεύουμε τα σκουπίδια & να
μην μολύνουμε το περιβάλλον".

Για τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου
Κουλούρας, η Δημοκρατία είναι "Το πολίτευμα
κατά το οποίο ο κάθε άνθρωπος μπορεί να
λέει ελεύθερα την γνώμη του" και τόπος όπου
υπάρχει "αγάπη για τον συνάνθρωπο μας".

Τάξη: ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αρ. μαθητών: 38

Εκπαιδευτικοί: Μποζίκα Παρασκευή

Ημερομηνία: 26 Νοεμβρίου

Γεωγραφική περιοχή: LINK
GOOGLE MAP

Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας Αιγίου
"Η Δημοκρατία είναι Πολιτισμός & Οικολογία"



Στις 27 Νοεμβρίου 2015 οι δασκάλες
Βασιλική Μάνεση και Ιωάννα Σέντα
καθώς και οι 32 μαθητές των τάξεων Ε΄ και
Στ΄ από το 15ο Δ.Σ Πάτρας εφάρμοσαν την
τεχνικήWorldCaféστηνΚύκληση.

Οι μαθητές της συγκεκριμένης σχολικής
μονάδας αποτύπωσαν παραστατικά την
έννοια της διαφορετικότητας που την όρισαν
με βάση την αναπηρία. Στα σχέδιά τους, οι
περισσότεροι από αυτούς παρουσίασαν
έναν αρτιμελή κι έναν άνθρωπο με ειδικές
ανάγκες και συμφώνησαν πως «όλοι
είμαστε διαφορετικοί σε εμφάνιση, στην
καθημερινή ζωή κ.ά, αλλά όλοι είμαστε ίδιοι
λόγω των δικαιωμάτων μας». Οι απόψεις
των παιδιών καταλήγουν ότι: «η
διαφορετικότητα είναι χάρισμα, αν ήμασταν
όλοι ίδιοι η ζωή θα ήταν πολύ βαρετή».
«Ένας άνθρωπος που είναι διαφορετικός για
μένα είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος».

Από τα αποτελέσματα της τεχνικής World
Café, αίσθηση προκάλεσαν οι απόψεις
μαθητών ότι «δεν είναι τίποτα
δημοκρατικό», «δημοκρατία είναι κάτι που
δεν γνωρίσαμε ποτέ», «κι αν υπάρχει,
κανείς δεν της δίνει σημασία». Οι
περισσότεροι ωστόσο, θεωρούν ότι στη
δημοκρατία όλοι λέμε ελεύθερα την άποψή
μας, στα πλαίσια ισότητας και ίσων
δικαιωμάτων.

Εντύπωση προξένησε και η φράση μαθητή
που ανέφερε «ζω στην πόλη μου και ελπίζω
να μη χρειαστεί να φύγω», λόγια που μας
βάζουν σε σκέψεις για το πόσο έχει
επηρεάσει μεγάλους αλλά και μικρούς η
οικονομική κρίση των ημερών μας. Οι
μαθητές τόνισαν ότι οι πολίτες έχουν
δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. «Έχω
δικαιώματα, μπορώ να ψηφίζω, έχω
υποχρεώσεις να πληρώνω φόρους, να
προστατεύω το περιβάλλον και να φροντίζω
την πόλη στην οποία κατοικώ».

Τάξη: Ε & ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αρ. μαθητών: 32

Εκπαιδευτικοί: Τσιλιγκιριάν
Ερμιόνη / Βασιλική Μάνεση /
Ιωάννα Σέντα

Ημερομηνία: 27 Νοεμβρίου

Γεωγραφική περιοχή: LINK
GOOGLE MAP

15ο Δημοτικό Σχολείο
"Διαφορετικοί αλλά με
ίσα δικαιώματα"



Το 1ο Δ.Σ Παραλίας Πατρών με συνοδούς
την διευθύντρια Ελένη Παπαδοπούλου και
τη δασκάλα Αγγελική Μπουρότσικα
επισκέφθηκαν τον χώρο της Κύκλησις στις
15 Δεκεμβρίου 2015 με 45 μαθητές της
ΣΤ τάξης. Επίσης, μία εβδομάδα αργότερα
20 μαθητές της Ε τάξης εφάρμοσαν την
τεχνική World Café στην αίθουσα με την
συνδρομή της διευθύντριας Ελένης
Παπαδοπούλου.

Τα παιδιά συζητώντας αρμονικά σε ομάδες
όρισαν την έννοια της διαφορετικότητας
κυρίως ως προς την αναπηρία και
δευτερευόντως ως προς το χρώμα. Οι
μαθητές συμφώνησαν ότι όλοι οι άνθρωποι
είναι ίσοι και δήλωσαν κατά του ρατσισμού.
Έδειξαν ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση
παρακολουθώντας βίντεο με θέμα την
αποδοχή του διαφορετικού και
χαρακτηριστικά έγραψαν ότι «η
διαφορετικότητα νομίζω πως δεν είναι
μόνο το αν ένας φοράει γυαλιά, αν
βρίσκεται σε καροτσάκι, αν έχει
διαφορετικό χρώμα ή αν είναι μουγγός…»,
«Η διαφορετικότητα βρίσκεται εσωτερικά
και όχι εξωτερικά…. βρίσκεται μέσα στην
καρδιά και εκφράζεται με συναισθήματα
που κανένας γιατρός δεν μπορεί να το
αλλάξει».

Για τους μαθητές το πολίτευμα της
δημοκρατίας αποτελεί γι’ αυτούς «συνθήκη
ζωής» στο πλαίσιο της οποίας πρέπει «να
είμαστε όλοι πολιτισμένοι», να ζούμε με
«ισότητα, χωρίς διακρίσεις και ρατσισμό»,
«να αποφασίζουμε από κοινού», «να
ψηφίζουμε ό, τι θέλουμε χωρίς να μας
απειλεί κανένας» και να «προσφέρουμε
στον τόπο μας ό, τι μπορούμε».

Οι μαθητές προσδιόρισαν την έννοια του
ενεργού πολίτη ως συνεργασία. «Ανήκω
σε μια κοινότητα, σε μια ομάδα κοινωνική
με άλλους ανθρώπους μέσα στην οποία
όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι».

Τάξη: Ε & ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Αρ. μαθητών: 65

Εκπαιδευτικοί: Ελένη
Παπαδοπούλου /
Αγγελική Μπουρότσικα

Ημερομηνία: 15 Δεκεμβρίου

Γεωγραφική περιοχή: LINK
GOOGLE MAP

1ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας
"Ισότητα χωρίς διακρίσεις"



Οι μαθητές της Ε’ και της Στ’ τάξης του
Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πατρών
εφάρμοσαν το «Δημιουργώντας Πολίτες»
World Café με οικοδεσπότες τους
δασκάλους τους Χαράλαμπο Αλεξόπουλο,
Αριάδνη Κοκκινάκη & Αγγελική Σαμαντά.
Οι δάσκαλοι μοίρασαν στα παιδιά το
έντυπο του ημικυκλίου και τους ζήτησαν να
γράψουν με λέξεις ή να ζωγραφίσουν τις
σκέψεις τους σχετικά με την
διαφορετικότητα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τόσο οι
μαθητές της Ε’ όσο και οι μαθητές και της
Στ΄ τάξης, αντιλαμβάνονται την
διαφορετικότητα με βάση τα εξωτερικά
χαρακτηριστικά, δηλαδή τον σωματότυπο,
το χρώμα και την κατάσταση της υγείας του.
Το μήνυμα που θέλησαν να περάσουν οι
μαθητές της Ε’ είναι ότι πρέπει να υπάρχει
αλληλεγγύη και αγάπη προς τον
συνάνθρωπο και ότι όλοι οι άνθρωποι
είμαστε ίσοι.
Αντίθετα, οι μαθητές της Στ’ τάξης εστίασαν
στο ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί και
πρέπει να είμαστε χαρούμενοι για αυτό.
Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι οι
μαθητές και των δύο τάξεων τόνισαν ότι
δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε και να
κοροϊδεύουμε κανέναν.
Σύμφωνα με τους δασκάλους τους, οι
μαθητές έδειξαν ιδιαίτερη προθυμία στην
εφαρμογή της τεχνικής World Café και

βρήκαν όλη την διαδικασία διασκεδαστική.
Ταύτισαν την έννοια της δημοκρατίας με την
ελευθερία γνώμης, την ειρήνη και την
δικαιοσύνη. Σχετικά με τον δεύτερο κύκλο
διαλόγου «Όλοι διαφορετικοί, Όλοι ίσοι»,
οι μαθητές συναποφάσισαν ότι «όλοι οι
άνθρωποι είναι ίσοι κι ας έχουν
διαφορετική θρησκεία, πολιτισμό, χρώμα
και γλώσσα» και ότι «δεν πρέπει να
υπάρχει ρατσισμός, μόνο ισότητα,
δικαιοσύνη & φιλία».
Διαφοροποίηση ανάμεσα στις τάξεις
παρατηρείται στον τρίτο κύκλο Διαλόγου
σχετικά με τον ενεργό πολίτη, όπου οι
μαθητές της Στ’ τάξης εστιάζουν στα
δικαιώματα του πολίτη (ψήφος, ελεύθερη
έκφραση) ενώ οι μαθητές της Ε’
σημειώνουν ότι ενεργός είναι όποιος
συμμετέχει στα κοινά και φροντίζει το
περιβάλλον.

Τάξη: Ε & ΣΤ Δημοτικού
Αρ Μαθητών: 51

Εκπαιδευτικοί: Χαράλαμπος
Αλεξόπουλος/ Αριάδνη Κοκκινάκη/
Αγγελική Σαμαντά

Γεωγραφική Περιοχή: LINK
GOOGLE MAP

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο

"Δεν ξεχωρίζουμε, Λέμε Όχι
στον Κοινωνικό Αποκλεισμό"



.Οι μαθητές της Ε’ και της Στ’ του Δημοτικού
σχολείου Βασιλικού μαζί με την δασκάλα
τους Βασιλική Ρουμελιώτη εφάρμοσαν την
τεχνική «Δημιουργώντας Πολίτες» World
Café στην τάξη τους στο πλαίσιο της
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.
Ξεχωρίζει η φαντασία και τα κοινωνικά
μηνύματα στα σκίτσα τους. Η θέση τους
σχετικά με την διαφορετικότητα δείχνει την
ώριμη αντίληψη τους. Τα παιδιά δήλωσαν
ότι διαφορετικός μπορεί να είναι ο
καθένας, όλοι μπορεί να διαφέρουν ως
προς τον σωματότυπο, το χρώμα και την
υγεία. Σημασία έχει να έχουμε ίσα
δικαιώματα και να προασπιζόμαστε τα
δικαιώματα όλων.
Οι νεαροί ταξιδευτές με την συμμετοχή
τους στο έργο «Δημιουργώντας Πολίτες»
έδωσαν το καλύτερο παράδειγμα
εφαρμογής World Café. Όπως μας είπε η
δασκάλα τους, οι μαθητές συμμετείχαν
ενεργά στον διάλογο, με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στις θεματικές ενότητες της
δημοκρατίας και της διαφορετικότητας. Το
αποτέλεσμα αυτής της εφαρμογής ήταν η
εξομάλυνση των αρχικών ανάμεσα στους
μαθητές, ο ισότιμος διάλογος και τέλος η
αναγνώριση και η αποδοχή της
διαφορετικότητας.
«Αρχικά την έννοια της δημοκρατίας οι
μαθητές την ταύτισαν με την ελευθερία και
την ανεξαρτησία των ανθρώπων.

Όσον αφορά στην διαφορετικότητα, οι
μαθητές αναφέρθηκαν θετικά στα
αισθήματα σεβασμού και αλληλεγγύης και
αρνητικά στις έννοιες της βίας και του
ρατσισμού.»

Τάξη: Ε & ΣΤ Δημοτικού
Αρ Μαθητών: 13

Εκπαιδευτικοί: Βασιλική
Ρουμελιώτη

Γεωγραφική Περιοχή: LINK
GOOGLE MAP

Δημοτικό σχολείο Βασιλικού

" Ισότιμος διάλογος +
σεβασμός στην
διαφορετικότητα= πολίτης"



Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στις 13 Δεκεμβρίου 30 μαθητές
δευτεροβάθμιας μαζί με 5 εκπαιδευτικούς
συνοδούς επισκέφθηκαν την Κύκλησις για
να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα
«Δημιουργώντας Πολίτες» και να
επιμορφωθούν ως μέντορες δημοκρατικής
αγωγής. Έξι κύκλοι διαλόγου δόθηκαν
στους συμμετέχοντες για να
επιχειρηματολογήσουν και μέσω
ψηφοφορίας να καταλήξουν στους τρεις.
Στην συνέχεια επιμορφώθηκαν στην
τεχνική World Café με θεματικές ενότητες
τις παρακάτω:

1. Διαπολιτισμικός Διάλογος,
2. Ανθρώπινα Δικαιώματα,
3. Καταπολέμηση Ρατσισμού &

Ξενοφοβίας.

Οι μαθητές προβληματίστηκαν στους τρεις
κύκλους διαλόγου και αναδείχτηκαν
ζητήματα σχετικά με την προαγωγή
δημοκρατικών αξιών και την αποδοχή του
διαφορετικού. Σχετικά με τον πρώτο κύκλο,
υποστήριξαν ότι ο διαπολιτισμικός διάλογος
προϋποθέτει την άρση όλων των
στερεοτύπων και των προκαταλήψεων. Το
στίγμα της ενότητας Ανθρώπινα Δικαιώματα

ήταν ότι όλοι οι άνθρωποι παρόλο που
είμαστε διαφορετικοί, έχουμε ίσα
δικαιώματα. Αξίζει να αναφερθεί η
σύνδεση του ρατσισμού με την δύναμη,
όπου οι συμμετέχοντες συναποφάσισαν ότι
η δύναμη είτε πολιτική είτε κοινωνική, κάνει
ευάλωτους τους ανθρώπους στην
καταπάτηση των δικαιωμάτων των άλλων.
Για ολόκληρη την παρουσίαση
επισκεφθείτε τη σελίδα μας.
Σκοπός αυτής της συνάντησης δεν ήταν
απλώς η εφαρμογή της τεχνικής αλλά να
τεθούν ισχυρές βάσεις για την συγκρότηση
του ενεργού και νεαρού κόσμου ως
μεντόρων δημοκρατικής αγωγής. Οι νεαροί
μέντορες ασπαζόμενοι τις αρχές της
ισότητας, της μη διάκρισης και της αποδοχής
του διαφορετικού, δρουν ως
πολλαπλασιαστές ιδεών και φορείς
καινοτομίας στους χώρους της εκπαίδευσης.

Στόχος μας είναι η δημιουργία
πεπαιδευμένων πολιτών που θα κομίζουν
την δημοκρατία σε όλο το φάσμα της
καθημερινότητας και θα προασπίζουν το
δικαίωμα στην διαφορετικότητα.

Δημιουργώντας Μέντορες Δημοκρατικής
Αγωγής
Η Ρητορική συναντάει το World Café



Έρευνα

Τι είναι η Διαφορετικότητα για σένα
Τα παιδιά μιλούν για την διαφορετικότητα

Το πλαίσιο

Στα πλαίσια του προγράμματος
«Δημιουργώντας Πολίτες»
πραγματοποιήθηκε έρευνα στην ευρύτερη
περιοχή του νομού Αχαΐας σε δείγμα 515
μαθητών Ε & Στ τάξης. Ο αρχικός
σχεδιασμός της έρευνας προέβλεπε την
χορήγηση ερωτηματολογίου με σκοπό την
άντληση πληροφοριών σχετικά με το τι
ορίζουν οι μαθητές ως διαφορετικό, τα
περιστατικά κοινωνικού αποκλεισμού λόγω
διαφορετικότητας που μπορεί να
λαμβάνουν χώρα στο σχολικό περιβάλλον
καθώς και την ακραία εκδήλωση τους με
την μορφή της σχολικής βίας. Δυστυχώς, η
άδεια χορήγησης ερωτηματολογίων από
την διεύθυνση εκπαίδευση θεωρήθηκε
προβληματική λόγω των εκπαιδευτικών
πρωτοκόλλων. Εξαιτίας αυτού, ο αρχικός
σχεδιασμός της έρευνας ανετράπη και η
ομάδα έργου βρέθηκε να αναζητά μια
εναλλακτική λύση που να ανταποκρίνεται
στα ερευνητικά ερωτήματα του έργου. Το
εργαλείο που αξιοποιήθηκε έχει τις ρίζες
του από τα ψυχομετρικά τεστ και σκοπός του
είναι να καταγράψει τις απαντήσεις των
μαθητών με δημιουργικό τρόπο.

Το Εργαλείο

Στους νεαρούς μαθητές δόθηκε μία λευκή
σελίδα που στην μέση της είχε
σχεδιασμένο το περίγραμμα ενός
ημικυκλίου. Η μόνη οδηγία που δόθηκε
στους μαθητές ήταν «Γράψε λέξεις ή
ζωγράφισε τι είναι η διαφορετικότητα για
σένα» σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε
λεπτών. Το έντυπο του ημικυκλίου
επιλέχθηκε ανάμεσα σε άλλα εργαλεία
για δύο βασικούς λόγους: α) έπειτα από
πιλοτική εφαρμογή σε δείγμα 20 μαθητών
διαπιστώθηκε ότι το έντυπο λειτούργησε ως
ένα είδος χαρτογράφησης της έννοιας της
διαφορετικότητας με τους μαθητές να είναι
ελεύθεροι να εκφράσουν τις σκέψεις τους
με δημιουργικό τρόπο και β) η χρήση του
σχήματος του ημικυκλίου φάνηκε ότι
βοήθησε τους μαθητές να στοχοθετήσουν
την σκέψη τους και να την εκφράσουν σε
ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
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Συγκέντρωση των
Αποτελεσμάτων

Το βασικό πρόβλημα με την ανάλυση του
εντύπου του ημικυκλίου ήταν να μετατραπεί
η ποιοτική προσέγγιση σε ποσοτική. Για να
αποκωδικοποιηθούν τα λεκτικά ή εικονικά
μηνύματα του έργου, δημιουργήθηκαν 15
δείκτες οι οποίοι ανταποκρίνονταν στον
ορισμό της διαφορετικότητας- όπως αυτός
προκύπτει από την βιβλιογραφία- και στα
μηνύματα του έργου «Δημιουργώντας
Πολίτες».

Για να έχουν οι μαθητές εικόνα σχετικά με
τις αξίες του έργου, προτού τους δοθεί το
ημικύκλιο, πραγματοποιούνταν μία
παρουσίαση του προγράμματος κι έτσι τα
παιδιά είχαν συνδυάσει τις αρχές του
προγράμματος περί ισότητας και
διαφορετικότητας.

Αποτελέσματα

Σύμφωνα με την καταμέτρηση των εντύπων,
490 μαθητές από τους συνολικά 515
μαθητές του έργου δέχτηκαν να
συμμετάσχουν στην δραστηριότητα με το
ημικύκλιο.

Τι δείχνει το σχήμα;
Αρχικά η μία διάσταση της έρευνας
αφορούσε στο πώς αξιοποίησαν το
ημικύκλιο τα παιδιά. Οι νεαροί μαθητές
ήταν ελεύθεροι να γράψουν εντός ή εκτός
του πλαισίου του ημικυκλίου. Σύμφωνα με
την βιβλιογραφία, φαίνεται ότι παιδιά που
χρησιμοποίησαν όλη την λευκή επιφάνεια
και δεν περιορίστηκαν εντός του σχεδίου,
αξιοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό την
δημιουργικότητα τους, κάνοντας χρήση του
αριστερού ημισφαιρίου. Αντίθετα, τα
παιδιά που περιορίστηκαν αποκλειστικά
στο πλαίσιο του ημικυκλίου, είναι παιδιά
που τείνουν να ακολουθούν κανόνες και
ανταποκρίνονται με ακρίβεια σε ό,τι τους
ζητηθεί, αξιοποιώντας το δεξί ημισφαίριο.
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων
προκύπτει ότι 239 μαθητές έκαναν χρήση
ολόκληρης της σελίδας του εντύπου και
233 μαθητές περιορίστηκαν στο πλαίσιο
του ημικυκλίου, γεγονός που υποδηλώνει
ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά.

Τι δείχνουν οι απαντήσεις των
μαθητών;
Φαίνεται ότι η εικόνα που έχουν οι
περισσότεροι μαθητές για την
διαφορετικότητα αφορά στα εξωτερικά
χαρακτηριστικά του ατόμου, διαφορετικό
είναι δηλαδή ότι βλέπουν να διαφέρει. Τις
περισσότερες απαντήσεις συγκέντρωσε ο
δείκτης του σωματότυπου (15%), το χρώμα
του δέρματος (13%) και η κατάσταση
υγείας / αναπηρίας (13%). Επίσης, όσον
αφορά στα εξωτερικά χαρακτηριστικά, οι
μαθητές αναφέρθηκαν σε πολύ
μικρότερο βαθμό και στον δείκτη της
ηλικίας (1%).

Έρ
ε
υ
να

Η έννοια της διαφορετικότητας (ελληνική
απόδοση του όρου diversity) ως αξίας,
στηρίζεται στην αναγνώριση, στην
αποδοχή και στο σεβασμό. Σημαίνει
κατανόηση ότι κάθε άτομο είναι μοναδικό
κα αναγνωρίζει τις ατομικές μας διαφορές.
Αυτές μπορεί να ανατπύσσονται γύρω από
διαφορετικές διαστάσεις της
προσωπικότητας που αφορούν στη φυλή,
την εθνικότητα, το φύλο, το σεξουαλικό
προσανατολισμό, την κοινωνικο-
οικονομική κατάσταση, την ηλικία, τις
φυσικές και σωματικές ικανότητες, τη
γλώσσα, τις θρησκευτικές και πολιτικές
πεποιθήσεις ή άλλες ιδεολογίες.
*Πηγή γλωσσάρι "ired"



Σημαντική αναφορά γίνεται και στην
αναπαράσταση του διαφορετικού με την
εικόνα του ξένου, που έχει διαφορετική
καταγωγή κι άλλη θρησκεία (11%).
Αρκετοί μαθητές, υποστήριξαν ότι
διαφορετικός είναι ο «άλλος», που πιστεύει
σε άλλο Θεό κι έχει έρθει από μακριά. Η
προσέγγιση αυτή φάνηκε πιο έντονα σε
σχολεία του κέντρου κι όχι σε σχολεία της
επαρχίας όπως ήταν αναμενόμενο. Ο
λόγος είναι ότι αν και στις δύο περιπτώσεις
ο αριθμός παιδιών από άλλες χώρες ήταν
σημαντικός, στις επαρχιακές περιοχές
παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές είχαν
αναπτύξει πιο στενή σχέση και
συνεργασία, με αποτέλεσμα να μην
εκλαμβάνουν την καταγωγή ως κάτι που
διαφοροποιεί.
Σε μια πιο ποιοτική προσέγγιση βλέπουμε
ότι τα παιδιά αναφέρθηκαν σε όρους όπως
Πολιτικές Πεποιθήσεις &
Κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Φαίνεται
ότι ορισμένα παιδιά εκλαμβάνουν με πιο
ώριμο τρόπο την διάσταση της
διαφορετικότητας. Ως προς το περιβάλλον
του σχολείου, προσδιορίζουν την
διαφορετικότητα με βάση τις
ικανότητες/δεξιότητες που κάποιος έχει.
Άξιο αναφοράς είναι η προσέγγιση
μερικών μαθητών, οι οποίοι υποστηρίζουν
ότι η διαφορά έγκειται στα στοιχεία του
χαρακτήρα (1%).
Σχετικά με τα μηνύματα του έργου, τα
παιδιά δηλώνουν ότι αν και είμαστε
διαφορετικοί, είμαστε όλοι ίσοι κι έχουμε
ίσα δικαιώματα. Πολλοί μαθητές τόνισαν
ότι πρέπει να υπάρχει αδελφοσύνη,
αγάπη, συμπόνια, ασφάλεια, εμπιστοσύνη
& ευγένεια. Αρκετοί μαθητές έγραψαν ότι
είμαστε όλοι ίδιοι, ενώ άλλοι μαθητές
επέμειναν ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί.
Σε μετέπειτα συζήτηση μεταξύ τους,
φάνηκε ότι οι πρώτοι θεωρούσαν ότι όλοι
οι άνθρωποι είμαστε ίδιοι και δεν υπάρχει
λόγος να ξεχωρίζουμε κάποιον. Μάλιστα
υποστήριξαν ότι είμαστε όλοι ίδιοι, η μόνη
διαφορά είναι στον χαρακτήρα, στον
εσωτερικό κόσμο του ατόμου. Η δεύτερη

ομάδα θεωρούσε ότι είμαστε όλοι
διαφορετικοί, κανείς άνθρωπος δεν είναι
ίδιος με τον άλλον και πρέπει να
γιορτάζουμε την διαφορετικότητα.
Μία σημαντική οπτική που έδωσαν οι
απαντήσεις των μικρών μαθητών στο έργο
αφορούσε στο φαινόμενο του κοινωνικού
αποκλεισμού με ακραία εκδήλωση του τον
ρατσισμό. Συγκεκριμένα, 49 μαθητές (2%)
είπαν ότι δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε
κανέναν και να «φωνάξουμε» ένα ισχυρό
«Όχι στον ρατσισμό» (1%).
Αναφορικά με το φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού, οι μαθητές δήλωσαν ότι δεν
πρέπει να κοροϊδεύουμε κανέναν, να
σταματήσουμε τα αυξανόμενα κρούσματα
λεκτικού εκφοβισμού (2%). Επίσης, πολλοί
ευαισθητοποιημένοι μαθητές σχεδίασαν
ολόκληρα έργα τέχνης δίνοντας το στίγμα
της καταπολέμησης του σχολικού
εκφοβισμού.

Συνοψίζοντας, από τους 515 μαθητές που
συμμετείχαν στο έργο, 490 δέχτηκαν να
συμπληρώσουν το ημικύκλιο. Επίσης, 3
ημικύκλια θεωρήθηκαν ως άκυρα καθώς
δεν ήταν σαφής ο προσδιορισμός
μηνυμάτων.

Οι μαθητές θεωρούν ότι διαφορετικός είναι
κάποιος που έχει διαφορετικά

χαρακτηριστικά, αλλά δεν θα πρέπει να τον
ξεχωρίζουμε και να τον κοροϊδεύουμε γιατί

όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι και πρέπει να
υπάρχει σεβασμός και αγάπη.
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Επιμέλεια Έρευνας: Σπυριδούλα Γιάκη
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Κύκλησις

Η «Κύκλησις» αποτελεί έναν αστικό
μη κερδοσκοπικό φορέα που
αναπτύσσει προγράμματα με
κοινωνικό προσανατολισμό δίνοντας
έμφαση σε δράσεις και
δραστηριότητες οι οποίες προάγουν
τον πολιτισμό, την δια βίου μάθηση
καθώς και την κοινωνική
ενσωμάτωση όλων όσων
αισθάνονται ότι αποκλείονται από τις
ευκαιρίες που παράγει η συμμετοχή
στην πολιτιστική, οικονομική και
ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα
σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Υπό αυτό το πρίσμα, η «Κύκλησις»
προωθεί ευκαιρίες συμμετοχής,
επιμόρφωσης και προσωπικής
ανάπτυξης ατόμων που προέρχονται
από τον ευρύτερο ιστό του νομού
Αχαΐας, συμπεριλαμβανομένων των
μεταναστών και προσφύγων (σε
συνεργασία με την Κοινωνία των
Πολιτών ευρύτερα) καθώς και των
ομάδων ΡΟΜ που διαβιούν εντός και
στις παρυφές της πόλης.
Παράλληλα προάγει τον
διαπολιτισμικό διάλογο και
διαμορφώνει δράσεις σε
συνεργασία με την Κοινωνία των
Πολιτών σε εθνικό και παγκόσμιο
επίπεδο, ως μέλος Δικτύων για την
Ευρωμεσογειακή συνεργασία στην
εκπαίδευση και τον Πολιτισμό,
επιδιώκοντας για τους σκοπούς της
χρηματοδοτικές ενισχύσεις,
προκειμένου να πραγματοποιήσει με

γνώμονα την διαφάνεια, εκείνες
τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν το
αίσθημα συμμετοχής σε μια
δημοκρατούμενη κοινωνία.
Κύριο εργαλείο πραγματοποίησης
των παραπάνω είναι η ανεξάρτητη
από συμφέροντα πολιτικά,
οικονομικά ή άλλα, υποστήριξη της
Δια Βίου Μάθησης με την
πεποίθηση ότι είναι αυτή που
εμπνέει και δυναμώνει το
αίσθημα της δικαιοσύνης, της
ενδυνάμωσης και της κριτικής
συνειδητοποίησης για έναν κόσμο
που εν-κλείει και δε αποκλείει.



Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία
και την υποστήριξη των δράσεών μας
τους κάτωθι :

-Θεόδωρος Μπαρής ,
Προϊστάμενος του Τμήματος
Επιστημονικής – Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

-Θεοφάνης Βαλμάς , Σχολικός
Σύμβουλος της 9ης Περιφέρειας
Δημοτικής Εκπαίδευσης Αχαΐας

-Ισμήνη Καβαλλάρη Υπεύθυνη
Πολιτιστικών Προγραμμάτων Σχολικών
Δραστηριοτήτων Δ.Ε. Αχαΐας



Το 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
EEAGrants. Διαχειριστής Επιχορήγησης
του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα
Μποδοσάκη.Στόχος του Προγράμματος
είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των
πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της
κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας
και της βιώσιμης ανάπτυξης.


