
                      

                  

Ημερήσιο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο  

 

«Ο ενεργός ρόλος των εφήβων στη σύγχρονη πολύπλοκη πραγματικότητα» 

 

Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ, 7 Νοεμβρίου 2007, 17:00 – 21:00  

 

Οι στόχοι 

το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο προσκαλέσαμε εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους 

φορέων, για να επεξεργαστούμε δύο παραμέτρους της σύγχρονης κοινωνικής 

πραγματικότητας: 

 

 Σον βαθμό και τον τρόπο εμπλοκής των εφήβων στη διαχείριση θεμάτων που 

αφορούν στο κοινωνικό σύνολο και τη συμμετοχή τους σε συλλογικές 

πρωτοβουλίες.  

 Σις στάσεις και τις συμπεριφορές που μπορούν να αναπτύξουν οι έφηβοι 

προκειμένου αφενός, να συνυπάρξουν οι ίδιοι/ες με ανθρώπους διαφορετικής 

εθνικότητας και θρησκείας και αφετέρου, να προωθήσουν την αποδοχή της 

διαφορετικότητας στο σχολικό περιβάλλον.  

 

Σο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη  του Σμήματος 

Περιβαλλοντικής Αγωγής και Αγωγής Τγείας του Τπουργείου Παιδείας και της Γενικής 

Γραμματείας Νέας Γενιάς. 

 

Σο Πρόγραμμα 

 

17:00 – 17:15       Προσέλευση – εγγραφές 

17:15 – 17:30       Φαιρετισμοί - Παρουσίαση Κέντρου ΓΕΝΑΘΛΟΝ 

17:30 – 18:00   Ανάπτυξη συνείδησης ενεργού πολίτη στους νέους - χέδιο «Νέοι 

πολίτες, πρωταγωνιστές της Ιστορίας», στο πλαίσιο του 

προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ. 

                             Ιουλία Μπαλάσκα, Παύλος Χραμπάνης 

18:00 – 18:30       «Διαχείριση συγκρούσεων μέσω της τέχνης» - παρουσίαση χεδίου  

                             στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΑΥΝΗ. 

                             Ιουλία Μπαλάσκα, Ελεάνα Κουμπή 

18:30 – 19:30     Παρουσίαση των συμπερασμάτων (κάντε Ctrl+κλικ) της υνδιάσκεψης στο 

Αννόβερο. 

                             Επιλογή βασικών παραμέτρων και εργασία σε ομάδες 

                             με τη μέθοδο open space. 

19:30 – 20:00       Διάλειμμα 

20:00 – 20:45       Παρουσίαση των συμπερασμάτων των ομάδων στην ολομέλεια. 

                             υζήτηση 
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20:45 – 21:00       Κλείσιμο Εργαστηρίου 

 

το Εργαστήριο διατέθηκε δωρεάν η έκδοση του Κέντρου ΓΕΝΑΘΛΟΝ Νέοι με 

όνειρο το μέλλον, που δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή των νέων στο πλαίσιο 

του χεδίου  «Νέοι πολίτες πρωταγωνιστές της ιστορίας». 

 

Σα αποτελέσματα 

Σο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο διήρκεσε 4,5 ώρες, 15:00 – 21:30. Δύο κύρια 

χαρακτηριστικά του ήταν το πάθος και το ενδιαφέρον στη διάρκεια των συζητήσεων 

αφενός και αφετέρου, ο μικρός αριθμός των συμμετεχόντων, γεγονός που 

απασχόλησε έντονα όλους τους συμμετέχοντες και τους διοργανωτές. 

 

Οι εισηγήσεις, οι παρουσιάσεις των χεδίων, καθώς και των συμπερασμάτων της 

υνδιάσκεψης στο Αννόβερο, οδήγησαν σε έντονη και ενδιαφέρουσα συζήτηση. 

Οι συμμετέχοντες-ουσες εκπαιδευτικοί εστίασαν στις δυσκολίες που προκύπτουν κατά 

την υλοποίηση ενός σχεδίου ή μιας δράσης, οι οποίες οφείλονται πολλές φορές σε 

συνεργάτες, πρόσωπα ή φορείς. Διερωτήθηκαν δε επανειλημμένα ως προς τις πηγές 

ενέργειας, από τις οποίες μπορούν να αντλήσουν δύναμη οι συντονιστές-στριες μιας 

τέτοιας δράσης για να ολοκληρώσουν ένα πρόγραμμα.  

 

Ορμώμενοι από αυτή τη συζήτηση, οι εκπαιδευτικοί διατύπωσαν τρία θέματα και 

χωρίστηκαν σε αντίστοιχες ομάδες, για να τα επεξεργαστούν μαζί με τους 

διοργανωτές. Μετά από δύο ώρες ‘δουλειάς’, παρουσίασαν τα αποτελέσματα στην 

ολομέλεια, όπως παρουσιάζονται παρακάτω.  

 

Η Ημερίδα έκλεισε στις 21:30΄. 

 

1. ΣΙ  ΕΝΝΟΟΤΜΕ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ 
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ΣΡΟΠΟΙ:  Ερέθισμα (Έμπνευση, Μνήμη, Απαλλαγή, Ανάπλαση υπάρχοντος   υλικού, 

Μέσο ικανοποίησης κάποιας προσωπικής ανάγκης-επιθυμίας, Επικοινωνία, Κίνητρα) 

 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ: 

 

 

 

 

 

 

Παρακίνηση για Δράση – Αντίδραση 

 

 

 2. Η  ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ  ΣΟΤ  ΧΟΛΕΙΟΤ  ΚΑΙ 

ΠΩ  ΤΝΑΛΛΑΟΜΑΣΕ 

 

Όταν η κουλτούρα του σχολείου είναι τέτοια που δεν στηρίζει πρωτοβουλίες 

δράσεων από τους εκπαιδευτικούς, τι μπορούμε να κάνουμε; 

 

 Δημιουργία μικρού πυρήνα εκπαιδευτικών – Ζύμωμα 

 Καταλυτικός ρόλος του Διευθυντή 

 υμφωνία σε ένα minimum «κανόνων ήθους» 

 υμμετοχή και σε θέματα που δεν αφορούν τη διδασκαλία καθ’ αυτή 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών  (Αγωγή Τγείας – υναισθηματική Αγωγή) 

 Τλοποίηση προγραμμάτων (υνέχεια – Επιλογή ενιαίου στόχου – υμμετοχικές 

διαδικασίες) 

 

3. ΑΝΟΙΧΣΟΣΗΣΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ 

Η ανοιχτότητα, με την έννοια του να είναι κάποιος ανοιχτός στο καινούριο, στο 

διαφορετικό και στην αλλαγή (των απόψεών του, των στόχων του κ.α.), είναι 

απαραίτητη ικανότητα των εκπαιδευτών - συντονιστών ομάδων, κυρίως ομάδων 

νέων. Είναι μια ικανότητα που θέλει χρόνο και προσπάθεια για να αναπτυχθεί. 

Καταγράφουμε τα στοιχεία που βοηθούν στην ανάπτυξη της ανοιχτότητας. 
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 Δεν ξεκινάω με σχέδιο λεπτομερές 

 Δεν έχω «κρυφό» σχέδιο 

 Δέχομαι αμφισβήτηση 

 Ακούω θετικά (Δεν απορρίπτω) 

 Δέχομαι το καινούριο (αν υπάρχουν επιχειρήματα) 

 υν- κατασκευή της πορείας και του τελικού προϊόντος 

 Κατάργηση της αυθεντίας – ρόλος συντονιστικός 

 Αναγνώριση και αξιοποίηση των δεξιοτήτων 

 Απαιτεί βίωμα και χρόνο για να αναπτυχθεί 

 Δεν φοβάμαι να πω ότι φοβάμαι 

 Κι αν δεν τα καταφέρω, δεν χάθηκε ο κόσμος 

 

 

Σα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής υνδιάσκεψης για τη υμμετοχή των Νέων 

Παρακαλώ ενοχλήστε! 

Ανόβερο - Γερμανία, 7-10 Απριλίου 2005 

 

τη υνδιάσκεψη συμμετείχαν 120 άτομα από 28 Ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως από 

οργανώσεις που υλοποίησαν σχέδιο για τη συμμετοχή των νέων, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ. 

 

Οι εργασίες κατέληξαν σε προτάσεις με βάση τους τρεις τομείς που ορίζει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή: 

1. Αύξηση της συμμετοχής των νέων στη ζωή της κοινότητας. 

2. Αύξηση της συμμετοχής των νέων στο σύστημα της αντιπροσωπευτικής 

δημοκρατίας. 

3. τήριξη διαφόρων μορφών εκπαίδευσης στη συμμετοχικότητα. 

 

Η Διακήρυξη του Ανοβέρου περιλαμβάνει: 

- Είναι προφανές ότι το σημείο εκκίνησης για τη συμμετοχή των νέων είναι ο τόπος 

τους, εκεί όπου οι νέοι άνθρωποι ζουν με τα ενδιαφέροντά τους, τα θέματα και 

τους προβληματισμούς τους. 

- Η συμμετοχή και η συνείδηση ενεργού πολίτη θα πρέπει να συνοδεύονται από 

ευκαιρίες επιρροής της καθημερινότητας και να υποστηρίζονται από την πολιτική 

εξουσία. την πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών, δεν έχει αναπτυχθεί κανένας 

τέτοιος μηχανισμός. 
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- Για να διασφαλιστεί η συμμετοχή των νέων, πρέπει να αναπτυχθεί μία διαδικασία 

εκπαίδευσης, η οποία να στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στάσεων και 

γνώσης. 

- Σα σχολεία θεωρούνται ο ιδανικός τόπος στον οποίο θα πρέπει να προωθείται η 

παιδεία και το βίωμα της συμμετοχής, και μάλιστα από μικρή ηλικία. 

 

Προτείνεται: 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ  

 Οι πολιτικοί να συμφωνήσουν για τη σημασία της συμμετοχής των νέων. 

 Να προωθηθεί η θετική συμμετοχή των ενηλίκων στη δραστηριοποίηση των 

νέων. 

 Να υπάρχει εντιμότητα, ανοιχτότητα και διαφάνεια στο διάλογο μεταξύ όλων 

των εμπλεκομένων. 

 

ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ 

 Όσοι δουλεύουν με νέους, οι εκπαιδευτικοί και οι πολιτικοί να βελτιώσουν ή να 

αναπτύξουν δεξιότητες να ακούνε, να ενδυναμώνουν και να είναι ανοιχτοί στη 

συμμετοχή των νέων. Απαιτείται γι’ αυτό η κατάλληλη εκπαίδευση. 

 Να θεσμοθετηθεί η εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων συμμετοχής σε 

τοπικό επίπεδο. 

 Σα σχολεία, οι οργανώσεις νέων, οι ΜΚΟ και τα κέντρα νεότητας πρέπει να 

έχουν τη γνώση και τις πηγές που είναι απαραίτητα για την προώθηση της 

συμμετοχής. 

 Οι ειδικοί στη συμμετοχή των νέων να λειτουργούν ως σύμβουλοι στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων. 

 Σα σχολεία να είναι ανοιχτά στη δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, 

όπως λειτουργούν στις περισσότερες χώρες. 

 Να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των δομών τυπικής και άτυπης 

εκπαίδευσης. 

 

 

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, δεν αρκεί η πολιτική στήριξη, αλλά απαιτείται και η 

οικονομική ενίσχυση πρωτοβουλιών. 

 


