
  

 

 
Γίνε Ενεργός μαθαίνοντας από τους 

ήδη ενεργούς ομότιμους σου  

   

  

Τοποθετήστε το δι αφημι στι κό σύνθημα της επι χεί ρησής σας εδώ. 

WWW.CYCLISIS.GR  

 

Ο εθελοντισμός συνιστά βασι-
κό στοιχείο της κοινωνικής 
ζωής και διαμορφώνεται μέ-
σω της ενεργητικής συμμετο-
χής . Προκειμένου η ενεργητι-
κή συμμετοχή να αποβεί αντι-
κείμενο μάθησης από τους 
ενήλικες , οι δραστηριότητες 
ενισχυτικές σε αυτό θα πρέπει 
να συμβάλουν  στην ενίσχυση 
της αυτοπεποίθησης και της 
αυτο αντίληψης ενώ λαμβάνο-
ντας υπόψη τις πολλαπλές 
τους υποχρεώσεις, στην προ-
σφορά κινήτρων  ενεργητικής 
συμμετοχής    σε δράσεις ομό-
τιμων. Η ομότιμη μάθηση , 
προβάλει και διερευνάται   ως 
στρατηγική ικανή να συμβάλ-
λει στην άντληση από κοινού 
ικανοποίησης σε θέματα κοι-
νωνικής δράσης .  

Βασικός πυρήνας του  

προγράμματος 



 Η εκπαιδευτική σύμπραξη αποτέ-
λεσε ένα πεδίο διαλόγου ενεργών και 
μη ενεργών πολιτών στο περιβάλλον 
των φορέων και ευρύτερα,   καθώς  
και αφορμή πρόσκλησης για συμμε-
τοχή  σε σεμινάρια γύρω από τη θε-
ματική της Κοινωνικής Οικονομίας , 
του Εθελοντισμού κα της Ενεργού 
Πολιτειότητας με στόχο την κριτικη 
συνειδητοποίηση . Συνεντεύξεις και 
από τις δύο πλευρές συνέβαλλαν 
στην κριτική αναθεώρηση λόγων α-
ποχής . Το σύνολο των παρουσιάσε-
ων , και των βιωματικών πρακτικών 
που αξιοποιήθηκαν  ή εντοπίστηκαν 
ή διαμορφώθηκαν και η διερεύνηση 
υλικού από ομότιμους σε ευρωπαϊ-
κό ή παγκόσμιο επίπεδο,   συγκε-
ντρώθηκαν σε τέσσερις -4– Εκπαι-
δευτικές Ενότητες προσβάσιμες από 
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. 
Κεντρικό μήνυμα : Η μάθηση από 
Ομότιμους ως στρατηγική ενεργού 
μάθησης  και ικανοποίησης σε συλλο-
γικά πλαίσια [ κοινότητες μάθησης ] .  

 

  Για περισσότερες πληροφορίες:  

Www.get-involved.eu  

Www.cyclisis.gr/peerrmentoring_modules  

CYCLISIS .  Συντονιστής Φορέας . Μη κερδο-

σκοπικός φορέας  με δραστηριότητα στο χώ-

ρο της Άτυπης Μάθησης και έμφαση στην 

Κοινωνική Αλλαγή, το Περιβάλλον και τη Δια-

πολιτισμική Συνύπαρξη . Οι δραστηριότητες 

βασίζονται στην ενεργοποίηση εθελοντών α-

πό την ευρύτερη περιοχή δράσης με εκπαι-

δευτικά εργαλεία  τους Κύκλους Συνάντησης , 

τον κινηματογράφο και τις διακρατικές  Συ-

μπράξεις  με ευρωπαϊκό προσανατολισμό.  

   ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ FED-

ERASYONU [TR]:  Η ένωση για την Εκπαίδευ-

ση των Χαρισματικών και Ταλαντούχων Παι-

διών, ξεκίνησε ως ο κεντρικός φορέας συντο-

νισμού των σχετικών δραστηριοτήτων που 

προωθούν  την εξέλιξη των Ταλαντούχων και 

Χαρισματικών Παιδιών. Ακρωνύμιο της 

Ένωσης  UYEF  

The Projektwerkstatt [DE]  ιδρύθηκε το 1992, 

με δραστηριότητα στο  χώρο της Εκπαίδευ-

σης . Κύριες δραστηριότητες , η 

ενσωμάτωση των μεταναστών, η 

ανάπτυξη και το Περιβάλλον κα-

θώς  και η ενημέρωση αναφορικά 

με την   Agenda 21, την διαπολιτι-

σμική και αντιρατσιστική αγωγή. 

Ομάδες στόχος οι νέοι και οι μετα-

νάστες .   

SOFOCLE  [ IT]: Είναι  μη κερδο-

σκοπικός φορέας με δραστηριότη-

τα την ΣΕΚ χρηματοδοτούμενη α-

πό το Ευρωπαϊκό Ταμείο , παράλ-

ληλα με την έμφαση στην Συμβου-

λευτική Σταδιοδρομίας . Έμφαση 

στις ΕΚΟ.  

Στόχοι , Δραστηριότητες—Εταίροι  


