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ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

“Συζητούμε για 

την αρμονική 

συνύπαρξη και 

τη συνεργασία 

στη σχολική 

κοινότητα”



Εφαρμογές ενημέρωσης της σχολικής Κοινότητας για την εκδήλωση.



Καλωσόρισμα

Την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε το Εργαστήριο-Καφέ Συζήτησης και 

Συνεργασίας στην αίθουσα εκδηλώσεων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου

Η εκδήλωση ανοίγει με την εκπαιδευτικό κα Σπυριδούλα Κούση, η οποία προλογίζει το 

εργαστήριο και την κα Ελένη Θαλάσση, οι οποίες καλωσορίζουν τους συμμετέχοντες.

Ο Διονύσης Γιαννίμπας, επιστημονικός συνεργάτης του οργανισμού Place Identity Clusters, 

παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία του προγράμματος, ενώ στη συνέχεια η Μαίρη Καρατζά, ένα 

από τα ιδρυτικά μέλη του οργανισμού Place Identity Clusters, παρουσιάζει τη μεθοδολογία 

διεξαγωγής του εργαστηρίου και σε συνεργασία με την Ιωάννα Καρμάλη επιμελούνται την 

φιλοξενία των συμμετεχόντων στη συμμετοχική αυτή συζήτηση. 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα «Learning Communities for 
Peace» (LCP)

Το εργαστήριο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Learning
Communities for Peace», στο οποίο συμμετέχει το 7ο Δημοτικό 
Σχολείο Ιλίου.

Το «Learning Communities for Peace» αποτελεί ένα τριετές 
πρόγραμμα (2017-2019) που πραγματοποιείται από την σύμπραξη 
φορέων και σχολείων μεταξύ 6 χωρών (Σουηδία, Αγγλία, Βέλγιο, 
Ελλάδα, Ισπανία και Κροατία).

Στη σύμπραξη συμμετέχουν τρία πανεπιστημιακά ιδρύματα 
(Πανεπιστήμια του Γκέτενμποργκ, του Κέμπριτζ και της Βαρκελόνης), 
πέντε μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί και ιδρύματα (Place Identity
Clusters - Ελλάδα, Centre for Peace, Non-Violence and Human 
Rights - Κροατία, Evens Foundation - Βέλγιο, ARC Resolution Ltd -
Ηνωμένο Βασίλειο) που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στην 
εκπαίδευση σε ζητήματα διαμεσολάβησης, μη-βίαιης διαχείρισης 
εντάσεων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμμετοχής πολιτών. 
Παράλληλα συμμετέχουν πέντε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(Σουηδία, δύο σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, Κροατία) ενώ στην 
Ελλάδα συμμετέχει το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου.

Σκοπός του προγράμματος είναι να διερευνηθούν οι συνθήκες μέσα 
σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να αναπτυχθούν («από τα 
κάτω») από τα ίδια τα μέλη των σχολικών κοινοτήτων, νέες 
προσεγγίσεις για την εκπαίδευση οι οποίες συντελούν στο να «ζούμε 
μαζί» καλύτερα. Ειδικότερα μέσα από τη σύμπραξη αυτού του έργου 
στοχεύουμε να προσδιορίσουμε, να αξιολογήσουμε και να 
διαδώσουμε νέες μεθοδολογίες, στρατηγικές και εργαλεία τα οποία θα 
καθιστούν τα σχολεία κόμβους αρμονικής συνύπαρξης, συνεργασίας 
για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και κοινωνικών 
αλλαγών (και εν γένει διαφύλαξης των συνθηκών ειρήνης της 
ευρύτερης κοινότητας).

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται και συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ / Βασική Δράση ΚΑ2 -
Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών -
Στρατηγικές Συνεργασίες για τη σχολική εκπαίδευση.

https://placeidentity.gr/
http://www.centar-za-mir.hr/en/
http://evensfoundation.be/
https://arcresolution.co.uk/


Καλωσόρισμα



Η μέθοδος διαβούλευσης World Café (Καφέ του 
Κόσμου) είναι μία απλή και κατανοητή μέθοδος 
διαλόγου η οποία δίνει τη δυνατότητα στους 
συμμετέχοντες να εκφράζονται ελεύθερα, να 
συζητούν σε βάθος, και να αναδεικνύουν κοινές 
ιδέες και προτάσεις.

Οι αρχές της μεθόδου World Café έχουν ως εξής:

* Μοιραζόμαστε γνώσεις και εμπειρίες

* Ακούμε ώστε να καταλάβουμε

* Αναζητούμε συνάψεις και κοινά σημεία

* Χρησιμοποιούμε εξίσου το μυαλό και την 
καρδιά

* Παίζουμε, ζωγραφίζουμε, μουτζουρώνουμε, 
σημειώνουμε …το απολαμβάνουμε

Στόχος του Café Συζήτησης & 

Συνεργασίας είναι να 

προσδιοριστούν συνθήκες 

αλλά και νέες προτάσεις και 

στρατηγικές, από τους ίδιους 

τους ενδιαφερόμενους 

(δάσκαλοι, γονείς, παιδιά) οι 

οποίες διασφαλίζουν 

συνεργατικές και ειρηνικές 

συνθήκες στη σχολική αλλά 

και την ευρύτερη κοινότητα 

μας. 

Διαδικασία του Εργαστηρίου

Η συζήτηση διεξάγεται σε ομάδες των 5-6 

ατόμων με ένα κοινό θέμα -μία κοινή 

ερώτηση. Έπειτα από κάθε γύρο συζήτησης 

σχηματίζονται καινούργιες ομάδες, ούτως 

ώστε να γίνεται μεγαλύτερη σύνθεση 

απόψεων και διάδοση των πληροφοριών 

μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Η συζήτηση εξελίσσεται σε 2 στάδια. Στο 

πρώτο οι συμμετέχοντες καλούνται να 

συζητήσουν πάνω στο ερώτημα: 

Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουμε 

στη συμβίωσή μας στη σχολική μας 

κοινότητα;

Έπειτα από 20 λεπτά συζήτησης για την 

παραπάνω ερώτηση, ζητείται σε κάθε τραπέζι 

να παραμείνει ένας συμμετέχων, ενώ οι 

υπόλοιποι αλλάζουν τραπέζι συνεχίζοντας την 

ίδια συζήτηση σε μία νέα ομάδα. Στο τέλος 

του νέου γύρου συζήτησης, ζητείται από κάθε 

ομάδα να επιλέξει και να καταγράψει σε 

κάρτες τις 4 προκλήσεις που θεωρεί πιο 

σημαντικές.

Οι ομάδες παρουσιάζουν κάθε επιλογή τους 

και την εντάσσουν σε κάποια από τις 

θεματικές που αρχίζουν να διαμορφώνονται 

μέσα από τα αποτελέσματα.

Στο δεύτερο μέρος, οι συμμετέχοντες 

καλούνται, βασιζόμενοι στα αποτελέσματα 

του πρώτου μέρους, να συζητήσουν πάνω 

στο ερώτημα: 

Τι χρειαζόμαστε για να 

ενδυναμώσουμε τη σχολική μας 

κοινότητα στην κατεύθυνση της 

αρμονικής συνύπαρξης, της 

συμμετοχής και της συνεργασίας;

Πραγματοποιείται ένας γύρος συζήτησης 20 

λεπτών, στο τέλος του οποίου ζητείται και 

πάλι από κάθε ομάδα να ξεχωρίσει σε κάρτες 

τις 4 προτάσεις που θεωρεί πιο σημαντικές 

και να τις παρουσιάσει.

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της συζήτησης και 

κατηγοριοποιούνται από τους ίδιους τους 

συμμετέχοντες. 

World Café





Θεματική 5: Έλλειψη 
χρόνου και χώρου για 
παιχνίδι

 «Η έλλειψη χρόνου και χώρου για 
παιχνίδι»

Θεματική 1: Ανάγκη για 

καλύτερη επικοινωνία και 

συνεργασία
 «Να μας μιλήσουν τα παιδιά μας για 

τα προβλήματα που τ’ απασχολούν»

 «Ανάγκη επικοινωνίας (μαθητές <> 

γονείς <> εκπαιδευτικοί)»

 «Αντικειμενική διατύπωση και 

αξιολόγηση ενός συμβάντος – χωρίς 

υπερβολικές αντιδράσεις»

 «Συνεργασία φορέων του σχολείου»

 «Πειθαρχία σε κανόνες και εφαρμογή 

τους»

Θεματική 2: Προβληματικές 

συμπεριφορές – συγκρούσεις
 «Γονείς με “παραβατική” συμπεριφορά που 

επηρεάζουν τα παιδιά τους»

 «Επιθετική συμπεριφορά μαθητών»

 «Ανάγκη συμβουλευτικής γονέων»

 «Συγκρούσεις μεταξύ μαθητών, μεταξύ 

γονέων, μεταξύ δασκάλων και γονέων»

 «Προσβλητική συμπεριφορά 

εκπαιδευτικού»

Θεματική 3: Δυσκολίες 

στο πλαίσιο της ομάδας
 «Σύνθεση ομάδας που μπορεί να 

δημιουργεί εντάσεις στην τάξη»

 «Προσοχή στην περιθωριοποίηση 

των παιδιών»

 «Κοινωνική απομόνωση ενός 

παιδιού στο σχολείο»

 «Ένταση και όχι συνεργασία»

Θεματική 4: Ποιότητα υποδομών 

– Ασφάλεια
 «Ασφάλεια των παιδιών, οδικής κυκλοφορίας και 

εγκαταστάσεων του σχολείου»

 «Ανάγκη βελτίωσης των υλικοτεχνικών 

υποδομών»

 «Ανάγκη φύλαξης - προστασίας των μαθητών 

από εξωτερικούς κινδύνους»

 «Καθαριότητα και ειδικές ανάγκες ευπαθών 

ομάδων παιδιών»

Ποιες προκλήσεις 

(δυσκολίες) 

αντιμετωπίζουμε

στη σχολική μας 

κοινότητα;

“ “

Τι κατέγραψαν οι συμμετέχοντες: 





Τι χρειαζόμαστε για 

να ενδυναμώσουμε 

τη σχολική μας 

κοινότητα στην 

κατεύθυνση της 

αρμονικής 

συνύπαρξης, της 

συμμετοχής και της 

συνεργασίας;

“

“

Υποστήριξη της σχολικής 

κοινότητας από ειδικό 

(ψυχολόγο / κοινωνικό 

λειτουργό)

 «Συμβουλευτική δασκάλου για διαχείριση 

κρίσεων και δυναμικής της ομάδας»

 «Σχολές γονέων ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα»

 «Νομοθετικό πλαίσιο που να ορίζει 

ψυχολόγο ανά 5 σχολεία ώστε να 

διαγιγνώσκει και να υποστηρίζει/βοηθά 

στην επίλυση των όποιων θεμάτων 

προκύπτουν»

 «Μόνιμος διορισμός ψυχολόγων σε κάθε 

σχολική μονάδα»

 «Παρουσία ψυχολόγου – κοινωνικού 

λειτουργού»

 «Συνεργασία της σχολικής μονάδας με 

ψυχολόγο»

Ομαδοποίηση προτάσεων που διατυπώθηκαν 

σε σχέση με τις θεματικές 1, 2 και 3:

Συμμετοχή-έκφραση των 

μελών της σχολικής 

κοινότητας

 «Συμμετοχή όσο το δυνατόν 

περισσότερων μελών της σχολικής 

κοινότητας σε δράσεις όπως η σημερινή»

 «Συνάντηση παιδιών στον σχολικό χώρο 

προτείνοντας ιδέες»

Επικοινωνία-συνεργασία 

γονέων-δασκάλων

 «Θεσμοθετημένη επικοινωνία γονέων-

δασκάλων»

 «Τακτικές (ανά 3μηνο) απογευματινές 

συναντήσεις εκπαιδευτικού με γονείς του 

τμήματός του για ανοιχτή συζήτηση»

Άσκηση πίεσης για 

καλύτερες υποδομές

 «Πίεση στον Δήμο για έγκαιρη αντιμετώπιση 

υλικοτεχνικής υποδομής»

 «Άσκηση πίεσης σε αρμόδιους φορείς 

(Δήμο κ.λπ.) από Συλλόγους Διδασκόντων 

και Γονέων -Κηδεμόνων για θέματα 

υποδομών»

Ευκαιρίες για παιχνίδι

 «Ασφάλεια στο παιχνίδι – Χώρος για 

παιχνίδι / Το προαύλιο χωρίς τσιμέντο και η 

χρήση του εκτός σχολικού ωραρίου για 

παιχνίδι στη γειτονιά»

 «Χρόνος – Αλλαγή σχολικών βιβλίων που 

είναι ιδιαίτερα απαιτητικά»

Ομαδοποίηση προτάσεων που διατυπώθηκαν σε 

σχέση με τις θεματικές 4 και 5:





Ο οργανισμός  Place Identity Clusters (Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου και τη 

Συμμετοχή των Πολιτών) αποτελεί έναν ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό φορέα ο οποίος ιδρύθηκε από 

νέους ανθρώπους στην Ελλάδα. Εδώ και πέντε χρόνια ο οργανισμός επιχειρεί να επανασυνδέσει με 

τολμηρό τρόπο την έννοια πολίτης με την πόλη, τον πολιτισμό και την πολιτική, υποστηρίζοντας 

υπάρχουσες και νέες πρωτοβουλίες ομάδων.

Η πλατφόρμα πολιτικής καινοτομίας "Πολιτεία 2.0", το "Σύνταγμα 2.0", οι εκθέσεις "Φαντάσου την πόλη", 

η "Στέγη συνΑθηνά", η "ΣυνΟικία Πιττάκη" και το εγχείρημα αστικού σχεδιασμού "Πεδίο_Αγορά" 

αποτελούν μερικές από τις δράσεις οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από τον οργανισμό συντονίζοντας 

ανοιχτές ομάδες και δίκτυα φορέων. Πρόκειται για δράσεις οι οποίες εστιάζουν στο να δημιουργήσουν 

νέους τρόπους σχεδιασμού πολιτικών και λήψης αποφάσεων και να προκαλέσουν θεσμικές αλλαγές 

"από τα κάτω" στη χώρα μας. Τα τελευταία δύο χρόνια ο οργανισμός αναπτύσσει εκπαιδευτικά σεμινάρια 

πάνω σε σύγχρονες μεθόδους συνεργασίας και συμμετοχικού σχεδιασμού και πολιτιστικής διαχείρισης 

που απευθύνονται σε ενεργούς πολίτες, επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς και στελέχη δημόσιας διοίκησης, 

ενώ παράλληλα αναπτύσσει διεθνείς συμπράξεις με Πανεπιστήμια και Οργανισμούς άλλων χωρών που 

εστιάζουν σε σύγχρονες, συμμετοχικές και καινοτόμες διαδικασίες στην εκπαίδευση.  

Από το καλοκαίρι του 2013 εώς το 2015 έχουν υλοποιηθεί συνολικά 115 δράσεις σε 6 πόλεις 

εμπλέκοντας πάνω από 10.000 πολίτες, 116 εθελοντές, αλλά και 149 φορείς από όλη την Ελλάδα, ενώ η 

πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας «Πολιτεία 2.0» έχει αποσπάσει το Βραβείο Κοινού στον 1ο Διαγωνισμό 

Κοινωνικής Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.   

Οι δράσεις της Place Identity Clusters έχουν αναγνωριστεί διεθνώς και έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον 

σημαντικών ΜΜΕ από ποικίλες ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ εώς την Κίνα καθώς και της ακαδημαϊκής 

κοινότητας. O πειραματισμός σε νέες μορφές συμμετοχικής διακυβέρνησης, η ενδυνάμωση κοινοτήτων 

και η ενεργοποίηση των πολιτών ώστε να υπερασπιστούν τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση πολιτικών 

συνθέτουν ίσως τη μόνη προοπτική σε αυτή τη δύσκολη εποχή για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ο οργανισμός μέχρι σήμερα έχει διασφαλίσει τη λειτουργία του μέσα από χορηγίες σε είδος, εθελοντική 

εργασία, δωρέες και συνδρομές πολιτών, καθώς και δύο διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα έρευνας 

και καινοτομίας. Το ενδιαφέρον για την διάδοση των εγχειρημάτων ανά την Ελλάδα είναι μεγάλο. Για να 

μπορέσουν οι δράσεις να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τις ποικίλες προκλήσεις στο πλαίσιο ενός 

ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού οργανισμού, η ομάδα συντονισμού καλεί πολίτες από όλη την Ελλάδα 

και το εξωτερικό να γίνουν μέλη και υποστηρικτές αυτής της πρωτότυπης κοινότητας έρευνας και 

δράσης.

Στην ιστοσελίδα report2015.placeidentity.gr μπορείτε να δείτε τον απολογισμό του οργανισμού. 

Ιστοσελίδα Οργανισμού www.placeidentity.gr (υπό κατασκευή – νέα σελίδα 15 Απριλίου) 

Άλλες ιστοσελίδες δράσεων του οργανισμού 

www.imaginethecity.gr

www.politeia2.org

www.pedio-agora.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: info@placeidentity.gr

Place Identity Clusters
Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου και τη Συμμετοχή των Πολιτών

Συνεργαζόμενος φορέας του προγράμματος στην Ελλάδα 

http://report2015.placeidentity.gr/
http://www.placeidentity.gr/
http://www.imaginethecity.gr/
http://www.politeia2.org/
http://www.pedio-agora.gr/
mailto:info@placeidentity.gr


Βασικοί συνεργαζόμενοι φορείς του προγράμματος  


