
Οδηγός
μιας άλλης
εκπαίδευσης
Δίκτυο Σχολείων
για τη μη - βία
μια πρωτοβουλία 
του διεθνούς οργανισμού
Κόσμος χωρίς πολέμους και βία



τι είναι;
Το δίκτυο σχολείων για τη μη-βία είναι ένα 
δίκτυο διεθνούς χαρακτήρα που ενώνει 
δράσεις μεταξύ των σχολείων με θέμα 
την προώθηση της μη-βίας σα γενικότερη 
στάση ζωής. Μέλη του δικτύου είναι 
τα σχολεία όπου μαθητές/τριες, 
εκπαιδευτικοί και γονείς συμμετέχουν με 
κάποιο τρόπο στη δημιουργία δράσεων 
για τη μη-βία.

πώς 
ξεκίνησε;

Το δίκτυο είναι πρωτοβουλία του 
διεθνούς οργανισμού “Κόσμος χωρίς 
πολέμους και βία”. Το πρώτο δίκτυο 
σχολείων ξεκίνησε στον Καναδά 
παρόλο που δράσεις εστιασμένες στο 
θέμα Εκπαίδευση και μη-βία έχουν 
την τελευταία 15ετία μεγάλη ανάπτυξη 
στη Λατινική Αμερική και την Ισπανία. 
Γρήγορα απλώθηκε σε αρκετές χώρες και 
σήμερα γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη εκτός 
του Καναδά, στην Ισπανία, την Ιταλία, τη 
Γαλλία, τη Χιλή και την Αργεντινή. Στην 
Ελλάδα ξεκίνησε αρχικά σαν ιδέα πριν 
από δύο χρόνια (2011) αλλά ουσιαστικά η 
εκκίνηση δόθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2012 
με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μη-
βίας. Σε δυναμική εξέλιξη βρίσκεται στο 
Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στην Αθήνα, στη 
Θήβα, στη Λιβαδειά και στη Χαλκίδα, ενώ 
εκδηλώνουν συνεχώς ενδιαφέρον και 
άλλες πόλεις.



ο στόχος;
Βασικός στόχος του δικτύου είναι η 
δημιουργία συνείδησης γύρω από τη 
μη-βία, ιδιαίτερα στην ευαίσθητη αλλά 
και εξαιρετικά ελπιδοφόρα νέα γενιά. 
Το δίκτυο φιλοδοξεί να συντονίσει τις 
ανησυχίες αλλά και την έμπνευση όλων 
όσων βρίσκονται γύρω από το θέμα 
της εκπαίδευσης ενθαρρύνοντας και 
υποστηρίζοντας, με όποιο τρόπο είναι 
εφικτό, δράσεις που φωτίζουν την έννοια 
της μη-βίας και πως μεταφράζεται σε 
τρόπο ζωής μέσω της αλληλεγγύης, 
της ελευθερίας, της κατανόησης, της 
συμφιλίωσης, κλπ.

οι 
προτάσεις;

Οι προτάσεις του δικτύου απευθύνονται 
σε μαθητές όλων των βαθμίδων μέσω των 
εκπαιδευτικών τους αλλά και στους ίδιους 
του εκπαιδευτικούς και τους γονείς των 
μαθητών:
Προς μαθητές: Καλλιτεχνικές και 
αθλητικές δράσεις κάθε τύπου που 
δημιουργούν οι μαθητές με θέμα τη 
μη-βία  |  14 μοντέλα σεμιναρίων που 
χρησιμοποιούνται σαν πρώτη ύλη από 
τους εκπαιδευτικούς και προσαρμόζονται 
ανάλογα με τις ανάγκες  |  έντυπο και 
οπτικοακουστικό υλικό που σχετίζεται με 
τη μη-βία.
Προς εκπαιδευτικούς / γονείς: 4 
σεμινάρια προσωπικής αυτοβελτίωσης 
(ένα ανά μήνα, διάρκειας 5 ωρών το 
καθένα).

Όλες οι δράσεις στηρίζονται στον εθελοντισμό των μελών του δικτύου και δεν υπάρχει καμία οικονομική 
επιβάρυνση για όσους/ες συμμετέχουν.



Πρώτη ενότητα: Κατανοώντας τη βία - η 
βία, τα πιστεύω, οι διακρίσεις.

Δεύτερη ενότητα: Η διαπροσωπική βία - η 
αληθινή αλληλεγγύη, η συμφιλίωση, η 
άμεση επικοινωνία, ενότητα και αντίφαση.

Τρίτη ενότητα: Πώς απελευθερώνομαι 
από τη βία - οι αρετές, χαλάρωση και 
εμπειρία της ειρήνης, το αίτημα.

Τέταρτη ενότητα: Η βία στα παιδιά - η 
βία στην εκπαίδευση, καθοδηγούμενη 
εμπειρία “το παιδί”.

Πέμπτη ενότητα: Η κοινωνική δράση - η 
ιστορία της ενεργής μη-βίας, 6 βήματα 
της ενεργής μη-βίας.

Εκπαιδευτικές 
δράσεις:
14 σεμινάρια

για μαθητές 
και 
μαθήτριες...



Θεατρική παράσταση: Οι 12 αρχές της 
έγκυρης πράξης.
Νεανική ραδιοφωνική εκπομπή δικτύου 
σχολείων για τη μη-βία.
Έκθεση φωτογραφίας “Ειρήνη είναι...” 
(ετήσιος διεθνής διαγωνισμός).
Δημιουργία σχολικού περιοδικού.
Έκθεση ζωγραφικής.
Ντοκιμαντέρ με μαρτυρίες παιδιών, 
εφήβων.
Run this way project (διεθνής δράση, 
συμβολικός μαραθώνιος μαθητών, 
εκπαιδευτικών, γονέων με θέμα τη μη-βία).
Μαθητική συναυλία
Αλληλογραφία με μαθητές/τριες από 
άλλες χώρες στον κόσμο.

Καλλιτεχνικές
& αθλητικές 
δράσεις (κ.α.)

Προβολή υλικού: Μη-βία, το διαβατήριο 
για το μέλλον.
Προβολή υλικού: 2 Οκτωβρίου 2011, 
μαθητική πορεία για τη μη-βία στο 
Ηράκλειο Κρήτης.
Προβολή υλικού: Ταυτόχρονη διοργάνωση 
με σήματα ειρήνης σε όλον τον κόσμο.
Προβολή υλικού: μη-βίαιες διαμαρτυρίες 
(ΑΟΡΑΤΟΙ, σταδιακή μείωση εξοπλιστικών 
δαπανών).
Προβολή ταινιών - ντοκιμαντέρ.
Παγκόσμια πορεία για την ειρήνη και τη μη-
βία (Νέα Ζηλανδία - Αργεντινή 2/10/2009 
- 2/01/2010): ντοκιμαντέρ παρουσίαση από 
μέλος του Κόσμου χωρίς πολέμους και 
βία.
Πάρκα μελέτης και περισυλλογής: 
παρουσίαση των 40 πάρκων που υπάρχουν 
στον πλανήτη και της συνεισφοράς τους σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 
Προβολή υλικού: Video Έκθεσης 
«Προσωπικότητες & Αγώνες της μη-βίας»
Προβολή φωτογραφικού υλικού «Ο 
Πλούτος της διαφορετικότητας»

Δράσεις 
ενημέρωσης



Α’ μέρος (θεωρητικό): Εισαγωγή στο Νέο 
Ανθρωπισμό, ενδιαφέρον και δομή των 
4 σεμιναρίων - “Το βλέμμα”: οπτική του 
συστήματος και η μεταφορά του στην 
εκπαίδευση, το πεδίο αναπαράστασης, η 
ανθρωπιστική οπτική.

Β’ μέρος (πρακτικό): Εργαλεία 
αυτογνωσίας: εντάσεις και κλίματα, 
κύκλος αξιών, πεδίο αναπαράστασης - 
Καθοδηγούμενη εμπειρία “Τα σύννεφα”.

1ο σεμινάριο

Το θέμα της βίας στην καθημερινή ζωή των συμμετεχόντων
Η ενεργή μη-βία σαν τρόπος ζωής
Το ξεπέρασμα του πόνου και της οδύνης και το νόημα της 
ζωής

Ενδιαφέρον:

Εισαγωγή στο θέμα της βίας 
στην καθημερινότητα

για 
καθηγητές...



Α’ μέρος (θεωρητικό): Επίπεδα 
συνείδησης - Οι 3 δρόμοι της οδύνης - 
Οι αρχές της έγκυρης πράξης (χρυσός 
κανόνας, αρχές, νόημα της ζωής).

Β’ μέρος (πρακτικό): Εργασίες προσοχής 
- Εργαλεία αυτογνωσίας (εικόνα 
του εγώ, εισαγωγή στα πρωταρχικά 
ονειροπολήματα) - Καθοδηγούμενη 
εμπειρία “Η μνησικακία”.

2ο σεμινάριο
Έγκυρη πράξη και συνοχή

Α’ μέρος (θεωρητικό): Το θέμα της 
βίας προσωπικά και κοινωνικά - Η 
επαναστατική διαδικασία.

Β’ μέρος (πρακτικό): Η επαναστατική 
διαδικασία σαν προσωπικός δρόμος - Η 
δημιουργία συνθηκών “περιβάλλοντος” 
μεταξύ των συμμετεχόντων - Μικρό 
μεσαίο και μεγάλο πλάνο - Εμπειρία “Ο 
δρόμος”.

3ο σεμινάριο
Το θέμα της βίας

Α’ μέρος (θεωρητικό): Ιστορικές 
αναφορές - Λειτουργία και σημασία του 
εσωτερικού οδηγού.

Β’ μέρος (πρακτικό): Εισαγωγή στον 
καθορισμό του εσωτερικού οδηγού - 
Εμπειρία “Ο εσωτερικός οδηγός”.

4ο σεμινάριο
Ο εσωτερικός οδηγός



Πληροφορίες: 
Αττική

6932967285 (Μαριλένα Λιβανού) - 6937101148 (Τίνα Διαμαντή)
Βοιωτία

6992150315 (Νίκος Στεργίου)
Κρήτη

6937880733 (Κώστας Κλώκας)

http://sxoleiagiathmhvia.wordpress.com
www.kosmosxorispolemous.gr


