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Σης Βασιλικής Σσεκούρα—  

 Πράττω από Κοινού: Ένα μικρό καράβι που ταξιδεύει στα θολά και α-

χαρτογράφητα νερά μιας κοινωνίας και μιας γεωγραφίας ανθρώπων 

σχεδόν άγνωστων μεταξύ τους... 

Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι… ανοιχτό και περίεργο «μέσα στου κόσμου την πολλή συνά-

φεια» προσδοκώντας ένα παράθυρο που (σαν) «ανοίξει... Θα ‘ναι παρηγορία». Η Α-

ναστασία, η Εύη, ο Ανδρέας, η Αγγελική… και σε αυτούς ήρθαν κοντά η Κατερίνα, 

η Γωγώ, ο Halid, o Ismael, ο Γιάννης, η λγα, η Υωτεινή, ο Νίκος και ακόμα περισ-

σότεροι και φτιάχνουν μια νέα γεωγραφία, μια εμπειρία κοινή: μοιράζονται, μαθαί-

νουν, τολμούν να ονειρεύονται.  

Ένα σχέδιο και μια ιδέα τους έφερε κοντά: το πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες». 

Με τη δική τους υποστήριξη η ΚΤΚΛΗΙ «άνοιξε πανιά» και έτσι ήδη στις 2 Δεκεμ-

βρίου από ένα κουβάρι σκέψεις, προσκλήσεις, εικόνες και μηνύματα, μια κλωστή 

από χαρές, λέξεις και θύμησες ήρθε να κυλήσει μέσα 

στο σοκάκι του χρόνου μας στον ίδιο οικείο χώρο πια, 

όπου σαν ο Καβάφης να παρατηρεί: Οικίας περιβάλ-

λον, Σε δημιούργησα μες σε χαρά και μες σε λύπες με 

τόσα περιστατικά, με τόσα πράγματα… Κ’ αισθηματο-

ποιήθηκες ολόκληρο, για μένα...  

ας προσκαλούμε σε αυτό το ταξίδι, ανοίγουμε το πα-

ράθυρο της Οικίας και σκορπίζουν οι φωνές, οι λέξεις, 

οι ήχοι «καλώς ορίσατε!». 

«Πράττω από Κοινού» από την «Κύκλησις» για μια κοινωνία  

που μας χωράει όλους 

N E W S L E T T E R  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο  - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο   
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Σο έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Φρηματοδοτικού Μηχανι-

σμού του ΕΟΦ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. τόχος του Προγράμματος είναι η 

ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης  ανάπτυ-

ξης.  

ΠΡΑΣΣΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤ  

http://www.weareallcitizens.gr/
http://eeagrants.org/
http://eeagrants.org/
http://www.bodossaki.gr
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Σ ΕΛΙΔ Α  2  
ΠΡΑΣΣΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤ  

Ναι στη διαφορετικότητα! 

Σο πρόγραμμα ξεκίνησε το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο άνοιξε τις πόρτες του 

στην κοινωνία, με μια συνάντηση όλων των εμπλεκομένων στις 2 Δεκεμβρί-

ου.  τη συνάντηση συνευρέθηκαν, μίλησαν για τον εαυτό τους και τις προσδο-

κίες τους και γνωρίστηκαν όλοι οι συμμετέχοντες στο «Πράττω από Κοινού», οι 

ύμβουλοι, οι Ψφελούμενοι –μεταξύ των οποίων νέοι ασυνόδευτοι μετανάστες 

από τη μη κυβερνητική οργάνωση Praksis– οι Εθελοντές, καθώς και άνθρωποι 

που ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με το Έργο. Κατόπιν αυτής, στις ομάδες 

των εθελοντών και των ωφελουμένων προστέθηκαν νέα μέλη και το ενδιαφέ-

ρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεχώς αυξάνει.  

Σο πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με δράσεις εκπαιδευτικές, πολιτιστι-

κές και συμβουλευτικής. Λειτουργούν τα εργαστήρια ελληνικής γλώσ-

σας, υπολογιστών, κινηματογράφου, συμβουλευτικής και πλαισιώνο-

νται από πολιτιστικές δραστηριότητες και συναντήσεις για φαγητό. 

Εάν θα θέλαμε να αποτυπώσουμε εν συντομία τον απολογισμό του 

πρώτου αυτού μήνα ουσιαστικής λειτουργίας του προγράμματος, θα 

λέγαμε ότι η διαφορετικότητα ως βασικό χαρακτηριστικό των ανθρώ-

πων του «Πράττω από κοινού» αποδεικνύεται το μεγάλο ατού της ομά-

δας, καθώς λειτουργεί ενωτικά, εξάπτει το ενδιαφέρον και παρακινεί 

τα μέλη της να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια να κατανοήσουν 

και να επικοινωνήσουν με τον άλλο.  

ΔΡΑΕΙ—ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ  
Δράση «Σραπεζαρία» μαζί 

με την PRAKSIS και τη ΣΕΓΗ 

PLUS(+) 

Σο Κέντρο Ημέρας ασυνόδευτων 

ανηλίκων της ΜΚΟ PRAKSIS και 

το Κέντρο Υιλοξενίας ευάλωτων πληθυσμών & ασυ-

νόδευτων ανηλίκων ΣΕΓΗ PLUS(+)

πραγματοποίησαν την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου τη 

δράση «Ένα μικρό παιδί ένα μεγάλο ταξίδι» στο Κέ-

ντρο Ημέρας, στην οδό Σσαμαδού 38. Ψφελούμενοι, 

εθελοντές και η Ομάδα Έργου του «Πράττω από κοι-

νού» βρεθήκαμε στο κέντρο, συμμετείχαμε με τη 

δράση «Σραπεζαρία» και παρακολουθήσαμε τα δρώ-

μενα (κουκλοθέατρο, διήγηση παραμυθιού, ακροβα-

τικά, προβολή της ταινίας της Αννέτας Παπαθανασί-

ου «Qadir, ένας Αφγανός Οδυσσέας»), μαζί με τα 

στελέχη, τους εθελοντές και τους μετανάστες των 

άλλων δύο οργανώσεων. Η γνωριμία και η επικοινω-

νία μας με καινούργιους ανθρώπους που δρουν α-

νάλογα με μας μέσα στην τοπική κοινωνία, δεν θα 

μπορούσε παρά να καταγραφεί στις θετικές εμπειρί-

ες της ομάδας μας. 

τον πεζόδρομο της Σριών Ναυά

ρχων για Φριστουγεννιάτικη βόλ

τα και φαγητό 

τις 22 Δεκεμβρίου, τελειώνοντας τα ερ-

γαστήρια στο χώρο της «Κύκλησις», περ-

πατήσαμε στην Σριών Ναυάρχων, απολαμ-

βάνοντας τη γιορταστική ατμόσφαιρα. 

Κατόπιν καθίσαμε για φαγητό στο μεζεδο-

πωλείο «ούσουρο» και συζητήσαμε διάφο-

ρα θέματα, γνωριστήκαμε ακόμα περισσό-

τερο, γελάσαμε και περάσαμε πολύ ευχά-

ριστα σε αυτή την πρώτη έξοδό μας για 

φαγητό «εκτός των τειχών» της 

«Κύκλησις». 
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την παράσταση «Η Βασίλισσα του χιονιού» του ΔΗΠΕΘΕ  

Πάτρας 

τις 29 Δεκεμβρίου παρακολουθήσαμε την παράσταση «Η Βασίλισσα του 

χιονιού» του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας στο θέατρο Απόλλων. Η παράσταση είναι μια 

όπερα για παιδιά και μεγάλους, βασισμένη στο αγαπημένο παραμύθι του 

Φανς Κρίστιαν Άντερσεν. Πρόκειται για μια «ιστορία πίστης, αφοσίωσης, ενη-

λικίωσης και φιλίας». Η επιλογή της πρώτης μας αυτής θεατρικής εξόδου 

ήταν ιδιαίτερα επιτυχής καθώς άρεσε σε όλους μας, έλληνες και μετανάστες, μικρά και μεγάλα παιδιά! λοι 

ανυπομονούμε για την επόμενη θεατρική μας δράση... 

πιτικά εδέσματα, χειροποίητα δώρα και ζεστές ευχές στο εορταστι

κό γεύμα για τον καινούργιο χρόνο 

τις 30 Δεκεμβρίου μαζευτήκαμε και πάλι γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι για να απο-

χαιρετίσουμε την παλιά χρονιά και να γιορτάσουμε τον 

ερχομό της καινούργιας. Η «Κύκλησις» προσέφερε χειρο-

ποίητα δώρα στους ωφελουμένους (σαπούνια και σκουφά-

κια) και όλοι μαζί διασκεδάσαμε ακόμα ένα βράδυ και ευ-

χηθήκαμε ο νέος χρόνος να μας φέρει υγεία πρωτίστως αλλά και ό,τι άλλο ποθεί ο 

καθένας από μας.  

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

Έντεκα νέοι μετανάστες από εννέα διαφορετικές χώρες παρακολουθούν 

το μάθημα της ελληνικής γλώσσας δύο φορές την εβδομάδα με τη χρήση 

πολλαπλών μέσων (έντυπα, οπτικοακουστικά, ηλεκτρονικά) και καθηγή-

τρια την Εύη Γκοτσοπούλου. «Οι διαφορές μεταξύ των νεαρών αυτών 

είναι πολλές και σε κάθε επίπεδο, όπως είναι φυσικό. Δεν μιλάνε καν την 

ίδια γλώσσα μεταξύ τους. μως, η ανάγκη τους να μάθουν και να επικοι-

νωνήσουν στα ελληνικά τόσο με τους άλλους ανθρώπους της ομάδας 

όσο και με την ελληνική κοινότητα της Πάτρας όπου τώρα ζουν, είναι η 

ίδια και είναι πολύ μεγάλη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η δυναμική του εργαστηρίου σε γνωστικό, κοινωνι-

κό και συναισθηματικό επίπεδο καλλιέργειας των δεξιοτήτων τους να είναι ανοδική. σο για μένα, είμαι 

ενθουσιασμένη και αισθάνομαι πολύ τυχερή που έχω την ευκαιρία να είμαι η «δάσκαλα», η «κυρία» και η 

Εύη τους, ανάλογα τη στιγμή. Θα ήθελα όμως να μοιραστώ μαζί σας ένα σχόλιο της κ. Έλενας Αλεξαν-

δράκη, θεατρολόγου-εκπαιδευτικού, η οποία ως παρατηρήτρια στο πρώτο εργαστήριο ελληνικής γλώσ-

σας έγραψε στο ημερολόγιο του εργαστηρίου: Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους από τόσο 

διαφορετικά μέρη του κόσμου να είναι σκυμμένοι πάνω από τα 

τετράδιά τους και να προσπαθούν να μάθουν τη γλώσσα μιας 

χώρας που μπορεί να μη δείξει ποτέ το φιλικό της πρόσωπο».    

Σ ΕΛΙΔ Α  3  
ΠΡΑΣΣΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤ  
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Σ ΕΛΙΔ Α  4  
ΠΡΑΣΣΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤ  

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟΤ 

Η Αγγελική Γιαννακοπούλου, υπεύθυνη για το εργαστήριο 

κιμηματογράφου μαζί με την Αναστασία Γιαννακοπούλου, 

σημειώνει: «τις 12/12 αποφασίσαμε να πραγματοποιή-

σουμε την πρώτη μας κινηματογραφική προβολή στα 

πλαίσια του προγράμματος «Πράττω από κοινού». Η δυ-

σκολία στην επικοινωνία που απόρρεε από τον ανατολίτη 

πύργο της Βαβέλ μας, αν και αρχικά φάνηκε να αποτελεί 

το μεγαλύτερό μας πρόβλημα στην επιλογή κατάλληλης 

ταινίας, εντέλει αποδείχτηκε ο μεγαλύτερός μας σύμμα-

χος σε αυτήν την αποστολή. Η δική μας αφετηρία, λοιπόν, 

κατέληξε να συμβαδίζει με την αφετηρία του κινηματόγραφου όπως τον ξέρουμε, και τη βωβή του 

έκφραση! Φρησιμοποιώντας το έργο του πιο γνωστού «αλήτη» του κινηματογράφου, του Charlie Chaplin, 

και συγκεκριμένα την ταινία του «Σο τσίρκο», ρισκάραμε και τελικά επιβεβαιώσαμε την οικουμενικότητα 

της γλώσσας του σώματος, της σημασίας της 

μουσικής και της ενωτικής ικανότητας που 

κρύβεται στο γέλιο και το δάκρυ.» 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ  

ταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα και συμπεριλάβαμε στα εργαστήριά μας το 

εργαστήριο υπολογιστών, γνωρίζαμε ότι η αποστολή μας δεν θα αναφερόταν 

στην κατάρτιση για την απόκτηση ενός πτυχίου ECDL, αλλά θα σκόπευε στην 

πρακτική, καθημερινή χρήση του υπολογιστή. Με αυτό, λοιπόν, σαν βάση ξεκι-

νήσαμε τα μαθήματα υπολογιστών στην πλουραλιστική ομάδα μας.  

«Πλουραλισμός: η αντίληψη σύμφωνα με την οποία κάθε τι που υπάρχει απο-

τελείται από ανεξάρτητες οντότητες.» 

Κάθε μαθητής είχε, όπως περιμέναμε, 

εντελώς διαφορετικές ανάγκες και 

προσδοκίες από το μάθημα. Ήρθαμε 

αντιμέτωποι με την παντελή άγνοια 

του μηχανήματος μέχρι την άριστη 

γνώση του και προσπαθήσαμε να προ-

σαρμόσουμε το μάθημα στις ανάγκες 

του καθενός χρησιμοποιώντας ως βα-

σικό άξονα την εξοικείωση με το ελλη-

νικό πληκτρολόγιο, την άνετη περιήγη-

ση στο διαδίκτυο και την παροχή χρήσιμων ιστοσελίδων για την εκμάθηση ελ-

ληνικών, τη λογική της ελληνικής πραγματικότητας αλλά και την επαφή με τη 

μητρική τους γλώσσα. (Αναστασία & Αγγελική Γιαννακοπούλου) 
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Σ ΕΛΙΔ Α  5  
ΠΡΑΣΣΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤ  

 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΝΔΤΝΑΜΩΗ 

 

 

Ο Ανδρέας Κρίβας είναι υπεύθυνος για το εργαστήριο συμβουλευτικής-
ενδυνάμωσης. Είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, μη κατευθυντικής-

παρεμβαίνουσας ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης (ndi). το εργαστήριο 

γίνονται ομάδες 8-12 ατόμων. Δημιουργείται αρχικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δουλέψει η ομάδα. τη 

συνέχεια εγκαθίσταται η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών. Αναπτύσσονται θέματα όπως: Ανάδυση Επιθυμιών, 

Έκφραση υναισθημάτων, Αναπαλαίωση (reframe), 

Αναθεώρηση, Διαχείριση Άγχους, Διαχείριση Ανεργί-

ας, Διαχείριση Υόβων, Νοηματοδότηση, ύστημα 

Αξιών κ.ά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ profilPASS  

Πόσες φορές είδαμε τα χέρια μας, τα μάτια μας να 

οργώνουν τον κόσμο και να γεννούν σώματα, εικόνες, 

σχήματα; Ποιες κρυφές δυνάμεις και ικανότητες α-

χαρτογράφητες σιωπηρά προσδοκούν αναγνώριση; 

Αυτό επιχειρούμε με το χάρτη του profilPASS©… να 

δώσουμε στη δύναμή μας σχήμα, στην ικανότητα αυ-

τοπεποίθηση. υναντήσεις-πορείες, διατυπώσεις-

σημεία, πειραματισμοί-διαδρομές: ΜΠΟΡΨ 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ: ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΕΚΟΤΡΑ 
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Σ ΕΛΙΔ Α  6  
ΠΡΑΣΣΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤ  

Η Βασιλική Μ. Σσεκούρα είναι απόφοιτος της Υιλοσοφικής χολής του ΕΚΠΑ, 

Σμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Ιστορικός). Έχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Εκπαι-

δευτική Πολιτική και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό. Δραστηριοποιείται στο χώρο της 

υμβουλευτικής των Επιχειρήσεων σε θέματα Εκπαίδευσης Εργαζομένων και 

τελεχών. Διετέλεσε ύμβουλος Επιχειρηματικότητας για το ΚΕΣΑ-ΔΕ (2003-

2008) και υλοποίησε με ευθύνη της εργαστήρια επιμόρφωσης, ερευνητικά εργα-

στήρια με τη δελφική μέθοδο (για start ups), συντόνισε δράσεις σύνδεσης σχο-

λείων και χώρου εργασίας (σε συνεργασία με Επιστημονικό Πάρκο, ΙΝΒΙ, κ.λπ., 

2003-2005). Τλοποίησε επιμορφωτικά σεμινάρια για την Απασχόληση, τη Βιομη-

χανική Επιμόρφωση και για λογαριασμό Σοπικών Υορέων και Οργανισμών. Είναι 

εμπειρογνώμονας για το ECML–CoE στα πλαίσια του προγράμματος Language at/for workplace για τα έτη 2012-

2015.  

Επιστημονική Τπεύθυνη του προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Υροντι-

στηρίων σε θέματα Παιδαγωγικής και Νέων Σεχνολογιών ( 2012-2013) για λογαριασμό του ΔΑΥΝΗ ΚΕΚ. Τπεύθυνη 

Ανάπτυξης Μεθοδολογιών Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Film Education, Peer Mentoring). υμμετοχή στην εκπόνηση Με-

λέτης για τις ευκαιρίες Δια Βίου Μάθησης στις γυναίκες (υπό την αιγίδα του ΕΑΕΑ). 

Επιστημονική Τπεύθυνη του προγράμματος GRUNDTVIG _PEER MENTORING FOR ACTIVE INVOLVΕMENT, στα πλαί-

σια του οποίου αναπτύχθηκε υλικό επιμόρφωσης για την ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και τον ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ. Πιστοποι-

ημένη ProfilPASS Coach (DIE). Ιδρυτικό τέλεχος της ΜΚΟ ΚΤΚΛΗΙ. Μέλος των Capacity Builders Network, Eu-

ropemobility Network.  

Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ «ΠΡΑΣΣΨ ΑΠO ΚΟΙΝΟΤ» 

Η Ευανθία Γκοτσοπούλου σπούδασε στη Υιλοσοφική χολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκτός από την ελληνική 

γλώσσα, διδάσκει αγγλικά και γαλλικά και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σε πολλά, διαφορετικά αντικείμενα. Επιπλέ-

ον, έχει μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο των εκδόσεων και της δημοσιογραφίας, με συγγραφή άρθρων, συνεντεύξεις, 

επιμέλεια περιοδικών και βιβλίων καθώς και μεταφράσεις.  

«Η περιθωριοποίηση και ο ρατσισμός απέναντι στους «αδύνατους» μιας κοινωνίας που 

ενδεχομένως είναι ο καθένας από μας, είναι δύο φαινόμενα που ιστορικά τρέφονται 

και εξαπλώνονται, όπως η γάγγραινα, σε περιόδους κρίσης. Η εκπαίδευση, ο πολιτι-

σμός, η συνεύρεση και η επικοινωνία είναι ο τρόπος να τα αντιμετωπίσουμε, να κατα-

φέρουμε να σταθούμε όρθιοι αλλά και να εξελιχθούμε ως κοινωνία και ως μεμονωμέ-

νες προσωπικότητες. Γι’ αυτό βρίσκομαι στην ομάδα του «Πράττω από Κοινού», μιας 

προσπάθειας που συνδυάζει όλες αυτές τις παραμέτρους και αναπόφευκτα θα κατα-

φέρει να άρει κοινωνικά αδιέξοδα, να καταπολεμήσει προκαταλήψεις και να συνθέσει 

μια νέα καθημερινότητα, σίγουρα για μας, και ευελπιστούμε και για όλους όσοι πλησιά-

σουν και παρακολουθήσουν τη δουλειά και τη δράση της ομάδας.» 

 

 

 

 

Η Αναστασία Γιαννακοπούλου είναι φοιτήτρια του τμήματος «Μηχανικών Η/Τ 7 Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου 

Πατρών, ενώ έχει παρακολουθήσει σεμινάρια του Ευρωπαϊκού δικτύου διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (NILE) και μαθή-

ματα εικαστικών στο Ελληνικό Κέντρο Εικαστικής Ανάπτυξης στην Πάτρα. Έχει συμμετάσχει σε δραστηριότητες Ευρω-

παϊκών προγραμμάτων, ανάπτυξης εφαρμογών Η/Τ και ΚΟΙΝΨΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ και εθελοντικής εκπαίδευσης σε βασικές 

δεξιότητες Η/Τ. Η μέχρι τώρα δραστηριότητά της στην Κύκληση περιλαμβάνει συμμετοχή στις δράσεις κινητοποίησης 

και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, στα πλαίσια των προγραμμάτων: 

1.Film Education For the Promotion of Active Citizenship (2008-2010) 

2.Get Involved Through Peer Mentoring (Απρίλιος-επτέμβριος 2013) 

3.Volunteers in Movement, συγκέντρωση των καλών πρακτικών των εταίρων του προγράμματος 
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Η Αγγελική Γιαννακοπούλου είναι Υοιτήτρια του τμήματος «Μηχανικών Η/Τ & 

Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ έχει παρακολουθήσει μαθή-

ματα επιλογής στο πλαίσιο διατμηματικής συνεργασίας στο Σμήμα «Θεατρικών 

πουδών» του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση στην «Ιστορία και Θεωρία 

του Κινηματογράφου». Έχει επίσης συμμετάσχει ως μαθητευόμενη στο βιωματι-

κό σχολείο κινηματογράφου «ANIMAR» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κινουμέ-

νων χεδίων. Έχει δουλέψει εθελοντικά στη Μ.Κ.Ο Κύκλησις, είναι εθελόντρια 

της ομάδας «Από Κοινού», μέλος της ομάδας Νέων του Α..Σ.Ο-Επικοινωνούμε 

και έχει συμμετάσχει στις δράσεις του δικτυού «nece-

networkingEuropean citizenship education» ως μέλος του «focus group: hard-

to-reach learners and youth». Η μέχρι τώρα δραστηριότητά της στην Κύκληση 

περιλαμβάνει συμμετοχή στις δράσεις κινητοποίησης και ανάπτυξης εκπαιδευ-

τικού υλικού, στα πλαίσια των προγραμμάτων: 

-Film Education For the Promotion of Active Citizenship (2008- 2010 

-Get Involved Through Peer Mentoring Απρίλιος- επτέμβριος 2013 

-Volunteers in Movement, συγκέντρωση των καλών πρακτικών των εταίρων 

του προγράμματος 

Η Παναγιώτα Σσεκούρα είναι ενεργό στέλεχος της ΚΤΚΛΗΙ. Έχει εμπλακεί στις ευρωπαϊκές δράσεις του φορέα. υμμε-

τείχε στο Διακρατικό πρόγραμμα Επαγγελματικός Προσανατολισμός Σαλαντούχων Παιδιών και την Ενημέρωση υλλόγων 

Γονέων και Κηδεμόνων των χολείων της περιοχής . Ασχολείται με την Διοικητική Παρακολούθηση των Έργων. 

 

Ο Ανδρέας Κρίβας σπούδασε στην Καλών Σεχνών, στο Λονδίνο (University of 

Arts, Bachelor in Visual Art). Έζησε 6 χρόνια στην Μεγάλη Βρετανία (2003-

2008). Εργάστηκε ως βοηθός, το 2008, στον οργανισμό Project Ability στη 

Γλασκώβη, στο πρόγραμμα Art Therapy. Επέστρεψε στην Ελλάδα στο τέλος 

του 2008 και από τότε προσφέρει εθελοντική εργασία σε εβδομαδιαία βάση 

σε διάφορες δομές στην Πάτρα, όπως στο Νοσοκομείο του Ρίου στη μονάδα 

νευρομυικών παθήσεων, σε πρόγραμμα θεραπευτικής ιππασίας, στην κλινι-

κή αποκατάστασης με κακώσεις του νωτιαίου μυελού, στο ορφανοτροφείο, 

στο σχολειό κωφών. Είναι ενεργό μέλος του ΚΕ.ΚΟΙ.ΧΤ. (Κέντρο Κοινοτικής 

Χυχιατρικής στην Πάτρα) και μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Σο 2014 

τελειώνει την εκπαίδευσή του ως ύμβουλος Χυχικής Τγείας και συνεχίζει να 

εκπαιδεύεται ώστε να γίνει ψυχοθεραπευτής. 

www.cyclisis.gr, pratoapokinou.cyclisis.gr 

info@cyclisis.gr, pratoapokinou@cyclisis.gr 

Facebook: Πράττω από Κοινού 

mailto:pratoapokinou@cyclisis.gr
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Σο έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Φρη-

ματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΦ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδο-

σάκη. τόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινω-

νικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΤ 337 & ΜΙΑΟΤΛΗ  

ΠΑΣΡΑ  

ΣΗΛ-ΥΑΞ: 2610 341-472 

 

URL 

www.cyclisis.gr 

pratoapokinou.cyclisis.gr 

 

e-mail 

info@cyclisis.gr 

pratoapokinou@cyclisis.gr 

 

FB: ΠΡΑΣΣΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤ 

http://www.weareallcitizens.gr/
http://eeagrants.org/
http://eeagrants.org/
http://www.bodossaki.gr
http://www.bodossaki.gr
http://www.cyclisis.gr/
mailto:info@cyclisis.gr
mailto:pratoapokinou@cyclisis.gr

