
Πέυτει η νύχτα στο Παλέρμο... 
 

 Πξηλ από πεξίπνπ δύν ρξόληα, είρακε ηελ ηύρε λα παξαθνινπζήζνπκε ην ζεκηλάξην ηνπ θνξέα  “Κύθιεζηο 

Πάηξαο” γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Αραΐαο, κε ζέκα «Δεκηνπξγώληαο Πνιίηεο», 

πνπ αθνξνύζε ην αληηθείκελν ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν, κε δηαπνιηηηζκηθή 

δηάζηαζε. Τόηε γλσξίζακε θαη ηελ ηερληθή ηνπ “World Cafe”, κηαο θαηλνηόκνπ κεζόδνπ, πνπ πξνάγεη ηε 

κάζεζε ζηελ νκάδα, κέζσ αλνηρηνύ δηαιόγνπ, κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε. Η ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα 

Εθπαηδεπηηθώλ ηεο CYCLISIS άλνημε θη έλα πεδίν δηα βίνπ κάζεζεο θαη  ζπλερνύο πιεξνθόξεζεο ζε δηάθνξα 

ζέκαηα ηεο ζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο  κε επξσπατθό πξνζαλαηνιηζκό, θαη ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ –όισλ ησλ 

ελειίθσλ πνπ επηζπκνύλ ηελ γλώζε θαη ηελ ζπκκεηνρή ζηα θνηλά.  

Η επηθνηλσλία κε ηελ ΚΥΚΛΗΣΙΣ  εμειίρζεθε ζε ζπλεξγαζία κε εζεινληηθό ραξαθηήξα θαη κε άμνλα ηηο 

αλάγθεο ηνπ ζύγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνύ  ζε έλα ζρνιείν πνπ αιιάδεη.. Σε απηό ην  πιαίζην, είρακε ηελ 

αλέιπηζηε πξόηαζε λα εθπξνζσπήζνπκε ηνλ νξγαληζκό σο επηκνξθνύκελεο  ηνπ  Erasmus+ , ζην Παιέξκν ηεο 

Σηθειίαο, κε ζέκα: “Handling Stress and Avoiding Burnout”, πνπ ην βξήθακε εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ από όιεο 

ηηο πιεπξέο (αληαπνθξηλόηαλ άιισζηε ζε αλάγθεο ηεο  θαζεκεξηλόηεηαο  πνιιώλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηνπο 

νπνίνπο ζπλεξγαδόκαζηε ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ). Καη θπζηθά, ε ζεηηθή καο αληαπόθξηζε ζηελ 

πξόηαζε απηή, καο γέκηζε λέεο θαη αμέραζηεο εκπεηξίεο.  

 

 Πξώηα απ' όια, ην ζέκα ηνπ ζεκηλαξίνπ καο άγγημε όρη κόλν ζαλ εθπαηδεπηηθνύο, θαζώο   κάζακε πνιιέο 

ηερληθέο δηαρείξηζεο δύζθνισλ θαη αγρσηηθώλ θαηαζηάζεσλ ζην ζρνιείν,  αιιά καο θηλεηνπνίεζε θαη ζαλ 

πξνζσπηθόηεηεο, αθνύ καο δόζεθε έλα θίλεηξν λα δνύκε ηηο δπζθνιίεο κε άιιν κάηη! Σε απηό, βέβαηα, 

θαηαιπηηθό ξόιν έπαημε θαη ν εθπαηδεπηήο καο, Carmelo Pollichino, έλαο άλζξσπνο γεκάηνο ζεηηθή ελέξγεηα 

θαη κε κηα πνιύ ελδηαθέξνπζα αληίιεςε γηα ηε δσή... Όια απηά ζε ζπλδπαζκό κε ην όηη γλσξίζακε έλαλ 

θαηλνύξην ηόπν, ηαμηδέςακε, επηθνηλσλήζακε ζε κηα άιιε γιώζζα θαη ήξζακε ζε επαθή κε έλαλ άιιν 

πνιηηηζκό, καο αθήλεη κόλν κηα γιπθηά αλάκλεζε... ζαλ γιπθά cannoli!  

Η εκπεηξία καο απηή, ε λέα γλώζε θαη ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο άγρνπο, είλαη αμηνπνηήζηκα ζηελ θαζεκεξηλή 

καο πξαθηηθή θαη κεηαβηβάδεηαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο καο εηδηθά ζε ζπλζήθεο θξίζεο. Με ηελ ΚΥΚΛΗΣΙΣ 

ζρεδηάδνπκε άιισζηε ηξόπνπο αμηνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ε νπνία έρεη πιένλ εληζρπζεί από ηελ εκπεηξηθή 

εθαξκνγή ζηελ ζπλεξγαζία καο ζε όια ηα επίπεδα.  
 

 Κη όπσο ν αγαπεηόο Carmelo καο ηόληζε:  

 

 

 ... γηαηί ηα πην όκνξθα πξάγκαηα ζηε δσή είλαη ηα απιά!            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Γουλιμή Ανδριάνα 

 Τζαφογιάννη Αγγελική 


