
 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

“Η μάθηση σε πλαίσιο ομάδας αποτελεί δεξιότητα της ομάδας. Ομάδες που είναι σε διαδικασία μάθησης,               

μαθαίνουν πως να μαθαίνουν μαζί. Ομάδες που μαθαίνουν χρειάζονται "πεδία εξάσκησης", τρόπους να             

εξασκηθούν απο κοινού έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους για συλλογική              

μάθηση”  1

− Peter Senge "The 5th Discipline" 

1. Κοινές αρχές & τοπική ομάδα διοργάνωσης 

Η τοπική ομάδα διοργάνωσης αποτελείται κατά κανόνα από άτομα ή/και 

ομάδες/συλλογικότητες κατοίκων του εκάστοτε τόπου, που συμφωνούν να συνεργαστούν 

μεταξύ τους καθώς και με την ομάδα συντονισμού για την άρτια διεξαγωγή του εγχειρήματος. 

Τόσο η συνεργασία του συνόλου των εμπλεκομένων όσο και το εγχείρημα καθαυτό, 

εμπνέονται από κοινές αρχές : 

 

* Δέσμευση: Μας συνδέει η εστίαση στον κοινό έργο, η πρόθεση διαμόρφωσης κλίματος 

εμπιστοσύνης και η αναζήτηση κοινού εδάφους μέσω διαλόγου.  

 

* Ποικιλότητα: Αναγνωρίζουμε την αξία της διαφορετικότητας στη διαμόρφωση πλαισίου 

πολιτικής καινοτομίας. Η πολυφωνία, η αλληλεπίδραση ετερόκλητων προοπτικών, η 

συνάντηση ποικίλων θέσεων αποτελούν πεδία έκφρασης της συλλογικής νοημοσύνης που 

επιχειρούμε να εγείρουμε και να αξιοποιήσουμε.  

 

1  Team learning is a team skill. Learning teams learn how to learn together. Learning teams need "practice fields", ways to practice 
together so that they can develop their collective learning skills. 
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* Ανοιχτότητα: Δημιουργούμε πλαίσια ανοιχτού δημόσιου διαλόγου εξασφαλίζοντας ελεύθερη 

συμμετοχή των πολιτών στα εργαστήρια. Οι εμπλεκόμενες ομάδες μοιράζονται ανοιχτά το 

παραγόμενο υλικό, ενώ συνεργάζονται για την αξιοποίηση και εξέλιξη του, διατηρώντας και 

επιδιώκοντας σε κάθε βήμα κοινή μεθοδολογία. 

 

* Συμμετοχικότητα: Εξελίσσουμε πρότυπα διαβούλευσης σε φυσικό χώρο με άξονα την 

άμεση συμμετοχή και ελεύθερη έκφραση των πολιτών. Η παρέμβαση όσων εμπλέκονται στη 

διοργάνωση των συντακτικών εργαστηρίων, αφορά αποκλειστικά τον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή της διαδικασίας με πνεύμα ελευθερίας και αμεροληψίας. Αντιθέτως, το περιεχόμενο 

ιδεών, προτάσεων, διατυπωμένων θέσεων αφορά αποκλειστικά τους πολίτες που συμμετέχουν 

και την μεταξύ τους διάδραση κατά τα εργαστήρια. 

 

* Δυναμική Εξέλιξη: Ακολουθούμε την δυναμική φύση του εγχειρήματος 

επαναπροσδιορίζοντας εργαλεία και διαδικασίες ενώ διατηρούμε σταθερές τις βασικές αρχές. Η 

επιλογή για πειραματισμό με στόχο την διεύρυνση του πεδίου συμμετοχικής ηγεσίας και 

συμμετοχικού σχεδιασμού συνοδεύεται από την διαρκή μέριμνα όλων των εμπλεκομένων για 

τη διατήρηση κοινής προσέγγισης σε κάθε φάση. 

 

* Κοινά: Συνδιαμορφώνουμε νέα βιώματα συμμετοχής στα κοινά παράγοντας νέα πολιτειακή 

γνώση. Η συνδημιουργία θεμελιώνεται στη συμμετοχή στις δράσεις, στη συνεπή, συστηματική 

συνεργασία και στη διαρκή εκπαίδευση των εμπλεκομένων σε μεθόδους διαβούλευσης και 

συμμετοχικού σχεδιασμού. Η ικανοποιητική υποστήριξη των δράσεων και η 

αποτελεσματικότητα ενός σε δυναμική εξέλιξη έργου, προϋποθέτουν ομάδες που αφενός 

εξασκούνται στο να μαθαίνουν μαζί, αφετέρου λαμβάνουν επαρκή και σχετική με το αντικείμενο 

εκπαίδευση. 
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2. Σύνοψη αρμοδιοτήτων τοπικής ομάδας διοργάνωσης  

 

Οι τοπικές ομάδες διοργάνωσης ως οικοδεσπότες και υπεύθυνοι παραγωγής (caller - 

production manager) μεριμνούν για : 

● Παραγωγή : επιλογή και κατάλληλη διαμόρφωση χώρων δράσεων, εξασφάλιση 

απαραίτητου εξοπλισμού, υλικών και υπηρεσιών  

● Προώθηση, Χορηγίες : τοπική ενημέρωση και διάδοση των δράσεων, εξεύρεση 

απαιτούμενων πόρων 

● Διαχείριση δεδομένων : συλλογή, επεξεργασία, τυποποίηση δεδομένων σύμφωνα με 

προτεινόμενη μεθοδολογία, συλλογή δεδομένων αξιολόγησης διεξαγωγής εργαστηρίου  

● Εκπαίδευση συντονιστών : μέλη της τοπικής ομάδας που επιθυμούν να συμμετέχουν 

στον συντονισμό των εργαστηρίων εκπαιδεύονται πάνω στις μεθόδους διαβούλευσης, 

συμμετοχικού σχεδιασμού και συμμετοχικής ηγεσίας από την Πλατφόρμα Πολιτικής 

Καινοτομίας 
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3.Συνεργασία τοπικών ομάδων με ομάδα συντονισμού 

 

Η διαρκής και ανοιχτή συνεργασία τοπικών ομάδων και ομάδας συντονισμού διασφαλίζει : 

● την διευκόλυνση της άρτιας διεξαγωγής του εγχειρήματος σε κάθε εργαστήριο 

● την διαμόρφωση σε κάθε βήμα κοινών προδιαγραφών, μεθοδολογίας και εργαλείων για 

την εξασφάλιση επιστημονικά αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων και το σεβασμό της 

δημοκρατικής ουσίας του εγχειρήματος  

● την κοινή επεξεργασία δεδομένων / αποτελεσμάτων εργαστηρίων  

● την εξέλιξη και διάδοση του εγχειρήματος μέσα από την ανταλλαγή γνώσης και 

εμπειρίας, τον από κοινού σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών 

● την παρατήρηση και καταγραφή της δυναμικής αυτής πορείας σε τοπικό και εθνικό 

επίπεδο 

● την κατά το δυνατόν ευρύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων 

 

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ακριβώς μια προσπάθεια αποτύπωσης με απλό, κατανοητό και            

περιεκτικό τρόπο των σταδίων υλοποίησης των εργαστηρίων από την ομάδα συντονισμού και            

τίθεται στη διάθεση των τοπικών ομάδων για την υποστήριξη της διοργάνωσης αντίστοιχων            

δράσεων.  
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4. Ποιοι διοργανώσαμε τα εργαστήρια σε κάθε πόλη; 

Εδώ μπορείτε να δείτε τα ονόματα συντελεστών των εργαστηρίων  2

 

 

 

2  http://syntagma.politeia2.org/omades/  
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