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Οριςμοί τησ ζννοιασ τησ «ενεργοφ  ιδιότητασ του πολίτη»

• «Σο να είςαι πολίτθσ ςθμαίνει να ςυμμετζχεισ» 
(Barber,1984,ςελ 85)

• «Ο πραγματικόσ πολίτθσ διαδραματίηει ενεργό και 
ολοκλθρωμζνο ρόλο ςτα κζματα που αφοροφν τθν 
κοινότθτα του» (Dagger, 1981, ςελ. 720)

• «Μόνο όταν κάποιοσ βγαίνει από το ςπίτι του ςτον κοινό 
χϊρο ξεκινά ο διάλογοσ τθσ για μια ιδιότθτα του πολίτθ» 
(Kingwell, 2000,ςελ 41).



«Συμμετοχική» αντίληψη τησ ενεργοφ ιδιότητασ του πολίτη 

Χάννα Αρεντ. 

• Θ πολιτικι δραςτθριότθτα δεν είναι ζνα μζςο για κάποιο 
ςκοπό, αλλά ζνασ αυτοςκοπόσ 

• Δεν προβαίνει κανείσ ςε πολιτικι δράςθ για να προωκιςει 
απλϊσ τθν ευθμερία του, αλλά για να πραγματϊςει τισ 
εγγενείσ αρχζσ τθσ πολιτικισ ηωισ, όπωσ τθν ελευκερία, τθν 
ιςότθτα, τθ δικαιοςφνθ, τθν αλλθλεγγφθ, το κάρροσ και τθν 
αρετι. 



• Θ  ζννοια του ενεργοφ πολίτθ ζχει ερμθνευτεί ωσ εκείνθ 
ενόσ πολίτθ που «αυτοκυβερνάται και αναλαμβάνει τθν 
ευκφνθ των πράξεων του, άρα μειϊνεται θ εξάρτθςθ του 
από το κράτοσ» (Warburton et al, 2003, p. 774).

• Ουςιαςτικά εκείνο που προςπακεί το κράτοσ να παγιϊςει 
ςτθν αντίλθψθ του κόςμου, είναι πωσ εκείνοσ που παίρνει 
κοινωνικά οφζλθ ωσ αποτζλεςμα τθσ λειτουργίασ του 
κοινωνικοφ κράτουσ, οφείλει μζςα από τθν εκελοντικι 
ςυμμετοχι του ςε κοινοτικά προγράμματα να το 
ανταποδϊςει.



Θ ζρευνα του προγράμματοσ “Active Citizenship for 
Democracy,” που ζγινε από το European Commission’s
Centre for Research on Lifelong Learning (CRELL), 
παριγαγε τον ακόλουκο οριςμό για το “Active Citizenship
for Democracy” (Hoskins, 2006):

• Συμμετοχι ςτθν κοινωνικι ηωι, ςτθν κοινότθτα και /ι ςτθν 
πολιτικι ηωι, χαρακτθρίηεται από αμοιβαίο ςεβαςμό και 
ζλλειψθ βίασ και ςφνδεςθ με τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και 
τθ δθμοκρατία. 



Μοντζλα ενεργοφ πολιτειότθτασ

• Α) Ηθική πολιτειότητα (Ethical citizenship)

• Β) Συνδυαςμζνη πολιτότητα (Integrative citizenship)

• Γ) Εκπαιδευμζνη πολιτότητα (educative citizenship)

• Glover (2004) γραμμικό μοντέλο πολιτειότητας: 

• Μετακίνθςθ από μια αίςκθςθ τθσ κοινότθτασ –Διάκεςθ για δράςθ- (Sense
of community), ςτθν υπευκυνότθτα-Κίνθτρο για δράςθ- (Responsibility-
Motivation) 

• Κατάλθξθ ςτθν ενεργό ςυμμετοχι- υμπεριφορά- (Participation-
Behavior). 

• 3 Τφποι Πολίτη: «Κοινοτικόσ» (communal), «Τπεφκυνοσ» (responsible) 
«υμμετοχικόσ» (participatory) 



Η «ενεργόσ πολιτειότθτα» ςτο πλαίςιο τθσ ευρωπαϊκισ εκπαιδευτικισ 
πολιτικισ

• Θ «ενεργόσ πολιτειότθτα» των νζων αποτελεί 
πολιτικι προτεραιότθτα ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, κακϊσ ςυνδζεται άμεςα με τθ δθμιουργία 
μιασ ευρωπαϊκισ πολιτειότθτασ και τθ ςυηιτθςθ 
γφρω από τισ ςυνκικεσ διαμόρφωςθσ μιασ 
ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ.
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Πξλιηικέπ 

• Lisbon Strategy

• Δείκηεπ εμεογξύ πξλιηειόηηηαπ 
2005 Σρμβξύλιξ ηηπ Εροώπηπ

• European Framework on Key 
Competence 2006

• Ποώηξι Δείκηεπ Εμεογξύ 
Πξλιηειόηηηαπ 2007



Measuring Civic Competence Across Europe
European Commission 
Centre for Research on Lifelong Learning (CRELL)
ΜΙΑ ΤΝΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑ

τότοι τοσ προγράμματος

• Kαθξοιζμόπ δεικηώμ για ηημ εμεογό πξλιηειόηηηα και ηη μάθηζη 
ηηπ εμεογξύ πξλιηειόηηηαπ. 

• Ανιξλόγηζη και καθξοιζμόπ ηξρ βαθμξύ επιηρςίαπ ηηπ 
εκπαίδερζηπ και ηωμ πξλιηικώμ εκπαίδερζηπ-καηάοηιζηπ ζηημ 
εμεογό πξλιηειόηηηα. 

• Διεοεύμηζη ηηπ ζςέζηπ μεηανύ γμώζηπ για και ποακηικήπ ηηπ 
εμεογξύ πξλιηειόηηηαπ



• The Active Citizenship Composite Indicator (ACCI) καλφπτει 19 
Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και βαςίηεται ςε μια λίςτα 63 βαςικϊν 
δεικτϊν των οποίων τα ςτοιχεία κυρίωσ αντλικθκαν από το 
European Social Survey του  2002.

• Χώριςαν την Ενεργό Πολιτειότητα ςε 4 διαςτάςεισ:

• 1. Διαμαρτυρία και Κοινωνικι Ηωι

• 2. Κοινοτικι Ηωι

• 3. Αντιπροςωπευτικι Δθμοκρατία

• 4. Δθμοκρατικζσ αξίεσ και δράςεισ

• Σο  ACCI παρουςιάηει μια ανομοιόμορφθ Ευρϊπθ με τισ χϊρεσ  
του Βορρά να βρίςκονται ςτθν κορυφι και 

• Νότιεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ παρουςιάηουν κετικζσ επιδόςεισ ςτισ 
αξίεσ και ςτθν πολιτικι ηωι 

• Τςτεροφν ςτθν κοινωνία πολιτϊν ςτθν οποία αποδίδουν 
κοινοτικζσ διαςτάςεισ.   
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Θεωοηηικό πλαίζιξ ηηπ εμεογξύ πξλιηειόηηηαπ ζε μαθηζιακό 
πεοιβάλλξμ
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Θεωοηηικό Μξμηέλξ Δενιξηήηωμ

Ιθαλότετεο/Δεμηότετεο

Δεμηότετεο

ΓλωστηθήΣπλαησζεκατηθή

Στάσεηο
Σςνειδηηή

Σςμπεπιθοπά
ΓλώσεηοΑμίεο
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European Framework on Key Competences (Εροωπαϊκό Πλαίζιξ 
βαζικώμ δενιξηήηωμ/ικαμξηήηωμ)
Civic competence (Πξλιηειακή ικαμόηηηα/Δενιόηηηα)

Γμώζειπ
• Δημξκοαηία, δικαιξζύμη, ιζόηηηα, ιδιόηηηα ηξρ πξλίηη, κξιμτμικά και 

πξλιηικά δικαιώμαηα
• Ιζηξοία, Κξιμτμικξπξλιηικά γεγξμόηα ηηπ μέοαπ
• Εροώπη; Κύοιξι ζηόςξι, ανίεπ και διαθξοεηικόηηηα
Δενιόηηηεπ:
• Εμπλέκξμαι απξηελεζμαηικά με ηξρπ άλλξρπ, επίλρζη ποξβλημάητμ ζηημ 

κξιμόηηηα, λήση απξθάζετμ, κοιηική και δημιξρογική κοίζη/αμηίληση
Σηάζειπ και Ανίεπ:
• Σεβαζμόπ ητμ αμθοτπίμτμ δικαιτμάητμ, ιζόηηηα και δημξκοαηία, 
• Αίζθημα ηξρ αμήκειμ ηξπικά, ηξρ αμήκειμ ζηημ ςώοα, Εροώπη, Κόζμξ
• Ποξθρμία για ζρμμεηξςή ζε δημξκοαηική λήση απξθάζετμ 
• Σεβαζμόπ ζηξ ζύμξλξ ητμ αμαγκαίτμ ανιώμ για ηημ κξιμτμική 
• ζρμξςή: πς. δημξκοαηικέπ ανίεπ 
• Αειθόοξπ Αμάπηρνη
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ

ΕΞΣΡΕΜΙΜΟ

ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ

ΠΡΟΦΤΓΙΚΟ
ΜΕΣΑΝΑΣΕ
ΡΑΣΙΜΟ

ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗ
Η
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Civic Competence

(CCCI)

Κοινωνική 

Δικαιοζύνη

(Σηάζειρ και 

Αξίερ)

Σςμμεηοσικέρ 

Σηάζειρ

Γνώζη για 

Δημοκπαηικούρ 

Θεζμούρ

POLATCONFS KNOWL SKILSSCON*

Αξίερ ηηρ 

Ιδιοη ηΠ

WOMRT MINOR COMM VOTECTCON CTSOC EFFIC DEMR



Πνηεο
Δεμηότετεο, 
γλώσεηο θαη
εμπεηξίεο
έρνπμε? 

Πνύ βξίσθνμαη
θαη πνύ ζέιω λα

πάω;

Πώο θαη πνύ
ζα απνθτήσω
απτό πνπ

ρξεηάδνμαη;; 



Εκπαίδευςθ και Ενεργόσ Πολιτειότθτα

• «Θ ςυμπερίλθψθ αξιϊν κοινισ δζςμευςθσ ςτθν εκπαίδευςθ μζςα από 
τθ ςυμμετοχι ςε κοινοτικι δράςθ αναμζνεται πωσ κα ενκαρρφνει τθν 
ίδια ςυμπεριφορά με τθν ενεργό ςυμμετοχι των ενθλίκων»

• τόχοσ είναι θ καλλιζργεια τθσ Πολιτειότθτασ ςτουσ/ςτισ 
μακθτζσ/μακιτριζσ μζςα από τθν ανάπτυξθ δράςεων και καλϊν 
πρακτικϊν ςτθ ςχολικι μονάδα. 

• Σο βίωμα κα πρζπει να αποτελζςει εφαλτιριο για πράξθ ςυνειδθτι ςε 
μια προςπάκεια πλθροφόρθςθσ και ενεργοφσ εμπλοκισ ςτα όςα 
διαδραματίηονται ςε τοπικό, ευρωπαϊκό ι παγκόςμιο επίπεδο.



Ποιοσ μπορεί να είναι ο ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ 
ςτθν καλλιζργεια και τθν προώκθςθ  μιασ ενεργισ 
Ιδιότθτασ του Πολίτθ;

• Γνϊςθ-Δεξιότθτεσ-τάςεισ-Αξίεσ-ταυτότθτα

• Ρόλοσ εκπαιδευτικοφ 

• θμαςία τθσ υμμετοχισ και τθσ Δράςθσ

• Ρόλοσ όλου του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ (αντιλιψεισ, 
πρακτικζσ, νοοτροπίεσ, ςτάςεισ, δθμοκρατικά ικθ) ωσ 
αντανάκλαςθ του κοινωνικοφ γίγνεςκαι



Ενεργόσ Πολιτειότητα

1. Κλειδί ςτθ κεϊρθςθ τθσ μελλοντικισ κοινωνίασ: ςυνοχι, 
ενςωμάτωςθ, ςυμμετοχι.

2. Αντίδοτο ςτθν πρόκλθςθ του δθμοκρατικοφ ελλείμματοσ 
ςε όλα τα επίπεδα τθσ κοινωνίασ

3. Απαιτεί και υπαγορεφει ςφνδεςθ με τθ δια βίου μάκθςθ 
και εκπαίδευςθ



• Θ ςυνειδθτοποιθμζνοσ/θ μακθτισ/τρια, που ςυμμετζχει ενεργά ςτα 
ςχολικά δρϊμενα, είναι αυτόσ/ι που κα γίνει:

• υπεφκυνοσ για τον εαυτό του,

• ςυνειδθτόσ πολίτθσ για τον τόπο του,

• δθμιουργικόσ πολίτθσ για τον κόςμο.



Κνηλωληθή θαη 
Ηζηθή 

Επζύλε

Πνιηηηθόο 
Εγγξακκαηηζκόο

Κνηλωληθή θαη 
Κνηλνηηθή 

ζπκκεηνρή θαη 
δξάζε

Ταπηόηεηα θαη 
Δηαθνξεηηθόηεηα



Ενεργόσ Μάκθςθ για ενεργό Πολιτειότθτα
“Μια ευζλικτθ προςζγγιςθ προσ μια προςωπικι και κοινοτικι ανάπτυξθ μζςω 

εμπειρικισ μάκθςθσ ςε ομάδεσ. Προςφζρει ςτρατθγικζσ οικοδόμθςθσ ιςχυρϊν 
κοινοτιτων μζςω προϊκθςθσ τθσ προςωπικισ αποτελεςματικότθτασ, κοινωνικισ 
εμπλοκισ και ςυνεργαςίασ και δια βίου

• Καλλιεργείται μζςω αξιϊν ςυνεργαςίασ, κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και ιςότθτασ και 
ςεβαςμοφ ςτθ διαφορετικότθτα. 

• Αυτζσ οι αξίεσ απαιτοφν τα εξισ: μάθηςη 

• (i) επικεντρωμζνθ/προςαρμοςμζνθ ςτο κοινοτικό πλαίςιο (μζςω εμπειριϊν και 
δράςεων)

• (ii) επικεντρωμζνθ/προςαρμοςμζνθ ςτο άτομο που μακαίνει 

• (iii) αναπτυγμζνθ μζςω δράςθσ/ενζργειασ και κριτικισ αφφπνιςθσ και αντίλθψθσ



Πώσ μπορεί να γίνει αυτό;
Ενεργι μάκθςθ ςτθν εκπαίδευςθ του πολίτθ

• Οι γνϊςεισ, οι αξίεσ, οι ςτάςεισ και οι δεξιότθτεσ δεν είναι 
κάτι παγιωμζνο και ςτατικό

• Επίλυςθ προβλθμάτων (Problem solving)

• Επίλυςθ κρίςιμων-αμφιλεγόμενων κεμάτων (controversial 
issues)

• χζδια δράςθσ ατομικά και ςυλλογικά

• Μεγαλφτερθ ανάλθψθ ευκφνθσ από τουσ μακθτζσ για το 
περιεχόμενο και τον τρόπο δράςθσ τουσ ςε πεδία 
ενδιαφζροντόσ τουσ



• Διερευνθτικό πνεφμα: αναηιτθςθ προβλθμάτων και 
ερωτθμάτων, τολμϊ να αμφιςβθτιςω τισ κακιερωμζνεσ 
αντιλιψεισ 

• Πνεφμα ελικόπτερου: μπορϊ να υπερβϊ το ςτενό πλαίςιο 
αυτοφ που μελετϊ και να δω το ευρφτερο πλαίςιο, τθ 
ςθμαςία και τθ χρθςιμότθτα

• Ικανότθτα-Δεξιότθτα αναηιτθςθσ και επεξεργαςία τθσ 
πλθροφορίασ

• Αίςκθςθ προςωπικισ ευκφνθσ: πιςτεφω ότι μπορϊ να είμαι 
αποτελεςματικόσ και ικανόσ να αναλάβω τθν ευκφνθ για 
όςα μακαίνω και κζλω να μάκω



Μακαίνω ςτθ βάςθ ςυγκεκριμζνων παραδειγμάτων και προβλθμάτων (in 
situ/ situated learning): επιτυχθμζνθ μακθςιακι διαδικαςία

Μάζεζε ζε πξαγκαηηθό πνιηηηθό θαη 
θνηλωληθό πεξηβάιινλ:
πρ.. Επεξεάδω απνθάζεηο πνπ έρνπλ 
πξαγκαηηθέο ζπλέπεηεο θαη επηδξάζεηο ζηηο 
δωέο ηωλ λέωλ αλζξώπωλ (πώο νξγαλώλνληαη 
θαη δηνηθνύληαη ηα ζρνιεία ηνπο, 
Σρνιηθνί πξνϋπνινγηζκνί-
Απνθάζεηο, ζύλδεζε κε ηνπηθή
Κν θνηλωλία

Απηή ε πξνζέγγηζε βνεζά ζηελ 
αλάπηπμε ηεο απην-

απνηειεζκαηηθόηεηαο 
(πεπνίζεζε όηη κπνξεί λα θάλεηο 

ηε δηαθνξά, λα πξνθαιέζεηο 
αιιαγέο)



Διαςτάςεισ τθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ιδιότθτα του Πολίτθ

Πξνζωπηθό
Μηα πξνζσπηθή ηθαλόηεηα γηα θαη 
δέζκεπζε ζε κηα πνιηηηθή-
πνιηηεηαθή εζηθή ε νπνία 
ραξαθηεξίδεηαη από ππεπζπλόηεηα 
ζηε δξάζε, ζηε ζθέςε θαη ζηελ 
αληίιεςε

Κνηλωληθό
Ιθαλόηεηα λα δεη θαη λα 
εξγάδεηαη καδί κε ηνπο άιινπο 
γηα θνηλνύο ζθνπνύο

Δηάζηαζε ηνπ Χώξνπ
Ιθαλόηεηα λα βιέπεη ηνλ εαπηό 
ηνπ σο κέινο δηαθόξσλ 
αιιεινζπλαξηώκελσλ θαη 
αιιεινδηαπιεθόκελσλ 
θνηλνηήησλ: ηνπηθό, 
πεξηθεξεηαθό, εζληθό θαη 
πνιππνιηηηζκηθό, ππεξεζληθό

Δηάζηαζε ηνπ Χξόλνπ
Ιθαλόηεηα λα ηνπνζεηεί ηηο 
αιιαγέο ζην παξειζόλ, λα ηηο 
παξνπζηάδεη θαη λα ηηο πξνβάιιεη 
ζην κέιινλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 
πξαγκαηηθόηεηα



Διαςτάςεισ μιασ Πολυδιάςτατθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν 
Ιδιότθτα του Πολίτθ

Κνηλωληθν-
πνιηηηθή 

Εθπαίδεπζε

Η νηθνδόκεζε κηαο 
βάζεο γλώζεσλ γηα 

πνιηηηθέο θαη 
θνηλσληθέο 
αληηιήςεηο-

πεπνηζήζεηο θαη 
δεμηόηεηεο-

ηθαλόηεηεο γηα 
πνιηηηθή-θνηλσληθή 

θαη θνηλνηηθή 
ζπκκεηνρή

Εθπαίδεπζε 
ζηηο Αμίεο

Η απόθηεζε ησλ 
πξνϋπνζέζεσλ 
θαη ησλ αμηώλ 
πνπ απνηεινύλ 
ηε βάζε γηα ηελ 

νηθνδόκεζε 
πνιηηηθώλ θαη 
θνηλσληθώλ 
ζηάζεσλ θαη 

απόςεσλ

Πεξηβαιινληηθή 
Εθπαίδεπζε

Η δηαδηθαζία ηεο 
αλάπηπμεο 
γλώζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη 
αμηώλ ζε 

ζπλάξηεζε κε 
ηελ έλλνηα ηεο 

αεηθόξνπ 
αλάπηπμεο



Ρόλοσ του Εκπαιδευτικοφ
• Πολιτικόσ επαγγελματιςμόσ -civic professionalism

• O εκπαιδευτικόσ ωσ ενεργόσ πολίτθσ

• υμμετοχι και δράςθ ςτα κοινοτικά δρϊμενα

• Ανοιχτό και δθμιουργικό πνεφμα. Καταπολζμθςθ προςωπικϊν 
προκαταλιψεων και επεξεργαςία ςτάςεων ηωισ.

• Αξίεσ

• Ολιςτική προςζγγιςη γνώςησ: Γνωςτικό επίπεδο (γνωρίηω), Επίπεδο 
Κατανόθςθσ (καταλαβαίνω: τον εαυτό μου και τουσ άλλουσ, ζννοιεσ, 
κίνθτρα, λζξεισ και κζματα-κλειδιά, διαδικαςίεσ), Συναιςκθματικό 
επίπεδο (αξίεσ: επιλζγω, αποδζχομαι, ςζβομαι, εκτιμϊ τον εαυτό μου 
και τουσ άλλουσ), Επίπεδο Δράςθσ (λιψθ αποφάςεων, 
αποτελεςματικι επικοινωνία, ενεργθτικι απουςία βίασ).



Εκπαιδευτικζσ Πρακτικζσ-Δράςεισ
• υμμετοχι ςτα εκπαιδευτικά πράγματα, προςφορά ζργου 

ςτθ ςχολικι κοινότθτα (Service Learning)

• φνδεςθ ςχολείου-κοινότθτασ

• Λιψθ αποφάςεων και δράςεων

• Προϊκθςθ ‘καλϊν πρακτικϊν’

• υηιτθςθ πάνω ςτα οφζλθ και τα αποτελζςματα μιασ 
ενεργισ δράςθσ και ςτάςθσ ηωισ

• Κάκετθ και Οριηόντια υμμετοχι



Εκπαίδεσζη

ζηην

ιδιόηηηα

ηοσ Πολίηη

Στολικό

Περιβάλλον

Αναλσηικό

Πρόγραμμα

Μαθηηές

Εσρύηερες

Κοινόηηηες



Τρία πλαίζια για οικοδόμηζη Ιδιόηηηας

ηοσ Πολίηη

Αναλςηικό

Ππόγπαμμα

(ζσολική ηάξη)

Δςπύηεπερ

κοινόηηηερ

(κοινόηηηα)

Σσολική

Κοινόηηηα

(κοςληούπα)



Πλαίζια καλλιέργειας ηης Ιδιόηηηας

ηοσ Πολίηη

Αναλςηικό

Ππόγπαμμα

Βαζικέρ Γνώζειρ

Γεξιόηηηερ

Αμθιλεγόμενα θέμαηα

Σσολική

Κοινόηηηα

Σςμμεηοσή

Λήτη αποθάζευν

Φυνή και Ηγεζία

Ομαδική Δπγαζία

Δςπύηεπερ

Κοινόηηηερ

Σςμμεηοσή

Λήτη αποθάζευν

Δμπλοκή-ενεπγοποίηζη



Ενεργόσ Πολίτθσ: χολικά υμβοφλια-Μακθτικζσ Κοινότθτεσ
φλλογοι/ Όμιλοι-εκπαιδευτικά προγράμματα

ΤΜΜΕΣΟΧΘ-ΛΘΨΘ ΑΠΟΦΑΕΩΝ (PARTICIPATIVE CITIZENSHIP)



Ενεργόσ Πολίτθσ: Εκελοντιςμόσ



Ενεργόσ Πολίτθσ: Βουλι των Εφιβων



Ενεργόσ Πολίτθσ: Δράςθ-Καμπάνιεσ-Εκςτρατείεσ



Μακαίνω να ηω με τουσ άλλουσ



• Οι ενεργοί πολίτεσ γίνονται δεν γεννιοφνται!!! 

• Θ ενεργόσ πολιτειότθτα χρειάηεται κακοδιγθςθ, 
παρότρυνςθ

• Θ ενεργόσ πολιτειότθτα αφορά τον κακζνα από μασ, αλλά 
και τισ κυβερνιςεισ, τισ επιχειριςεισ, τα μίντια, τισ ενϊςεισ 
και τισ οργανϊςεισ. 

• Αφορά το πϊσ ςυνδεόμαςτε ο ζνασ με τον άλλο, πϊσ 
δθμιουργοφμε μαηί κοινζσ αξίεσ για μια καλφτερθ κοινωνία

• Αφορά τθν εκελοντικι ικανότθτα και δράςθ των πολιτϊν

• Αφορά τισ κοινότθτεσ που πρζπει να εργαςτοφν άμεςα μαηί 
ι μζςω των εκλεγμζνων αντιπροςϊπων για τθν άςκθςθ τθσ 
πολιτικισ, οικονομικισ, κοινωνικισ εξουςίασ ςτθν 
κατεφκυνςθ τθσ προϊκθςθσ κοινϊν ςτόχων. 

• ΚΛΕΙΔΙ ςτθν επιτυχία τθσ ανάδειξθσ ενεργϊν πολιτϊν είναι 
θ  εμμονή ςτη διαδικαςία και όχι το αποτζλεςμα αυτό 
κακεαυτό



Ασ ΕΤΧΑΡΙΣΩ

ΠΡΘΝ ΡΩΣΗΟΤΜΕ
ΣΘ ΕΘΔΟΤς ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΤΣΗΜΑ

ΥΡΕΑΖΟΜΑΣΕ

θα πρέπει να ρωηήζοσμε
ηι είδοσς κοινωνία 

θέλοσμε

Υιλιανός σγγραθέας


