
“Η εκπαίδευση αποτρέπει τη ριζο-
σπαστικοποίηση”. Εξακολουθεί να 
ισχύει αυτό στην εποχή μας;  

Η ελευθερία που μας προσέφερε η 
δημοκρατία μας φέρνει επίσης αντιμέ-
τωπους με νέες προκλήσεις. 

Η δημοκρατική συμπεριφορά πρέπει να 
προσαρμόζεται συνεχώς στα τρέχοντα 
προβλήματα και πρέπει να αναπτύξου-
με δεξιότητες για την αντιμετώπιση 
θεμάτων του παρόντος και του μέλλο-
ντος: 

• να αναλάβει την ευθύνη για τον 
εαυτό του και τους άλλους 

• να προσεγγίσουμε με ενσυναίσθηση 
τον εαυτό μας και τους άλλους 

• να είναι σε θέση να ενημερώνει ε-
νεργά τον εαυτό του και να διαμορ-
φώνει τη γνώμη του, και 

• να συμμετέχουν ενεργά στην κοινω-
νία. 

Με τη βοήθεια μιας συναισθηματικής-
ενσυναισθητικής προσέγγισης, η οποία 
υποθέτει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν 
τις ίδιες βασικές ανάγκες, οι μαθητές 
μαθαίνουν να αναπτύσσουν μια ενσυ-
ναισθητική σχέση με τον εαυτό τους 
και τους άλλους, ενώ ταυτόχρονα απο-
κτούν μια κρίσιμη απόσταση από τη 
συναισθηματική ρητορική. 

Ξεκινήσαμε το πρόγραμμά μας το φθι-
νόπωρο του 2020 και τώρα ολοκληρώ-
σαμε το πρώτο παραδοτέο στην πρώι-
μή του έκδοση: ένα εγχειρίδιο για 
μαθητές ηλικίας 13 έως 16 ετών. 
Αυτό το διδακτικό υλικό προορίζεται 

να εξοικειώσει τους νέους με τις Πέντε 
Βασικές Ανάγκες σύμφωνα με τον Wil-
liam Glasser, για να τους βοηθήσει να 
κατανοήσουν ότι όλοι οι άνθρωποι, ανε-
ξάρτητα από το ιστορικό τους, έχουν τις 
ίδιες βασικές ανάγκες. 

Σας ενδιαφέρει αυτό το εγχειρίδιο; 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί 
μας! Ανυπομονούμε για τα σχόλιά 

σας! 

Στο έργο μας, οι νέοι μαθαίνουν να 
διακρίνουν μεταξύ εποικοδομητικών 
στρατηγικών για την εκπλήρωση των 
δικών τους βασικών αναγκών και κα-
ταστροφικών στρατηγικών, προκειμέ-
νου να βρουν λύσεις που εξυπηρετούν 
το κοινό καλό. 

Το υλικό αναπτύχθηκε για χρήση σε 
μαθήματα ιστορίας και δεοντολογίας, 
καθώς και για διαθεματικά προγράμ-
ματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τις ευρωπαϊκές αξίες και την πολιτική 
αγωγή. Στόχος τους είναι να κάνουν 

την ιστορία ζωντανή και απτή και να επι-
τρέψουν τη μάθηση της ιστορίας με συναι-
σθηματική εμπλοκή, καθώς και να παρακι-
νήσουν την ενεργό συμμετοχή στην κοινω-
νία.  

Η συμβολή της εκπαίδευσης στη δημοκρατία 
 

Τα νιάτα για τη δημοκρατία! 
 
Ας ενισχύσουμε τις δημοκρατικές 
δεξιότητες σεβόμενοι τις βασικές 
ανθρώπινες ανάγκες!  
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Εταίροι έργου 

• University College of Teacher Education Styria | www.phst.at   

• Fridaskolan Vänersborg | www.fridaskolan.se   

• Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής | dide-anatol.att.sch.gr 

• Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) | www.gunet.gr  

• Lp Julien de Rontaunay | lycee-
rontaunay.ac-reunion.fr 

Η εκπαίδευση αποτρέ-
πει τη ριζοσπαστικο-
ποίηση 

 

Σημεία Ενδιαφέροντος  

Κοινοπραξία  

Περιεχόμενο 

Σημεία Ενδιαφέροντος 

• Οι νέοι που κατανοούν τις ανάγκες του 
εαυτού τους και των άλλων είναι λιγότε-
ρο επιρρεπείς στη δημαγωγία, στις ψεύ-
τικες ειδήσεις και σε αντιδημοκρατική 
σκέψη και δράση. 

• Η καθαρή ιστορική γνώση δεν αρκεί για 
να ξεκινήσουν οι νέοι μια κριτική συζή-
τηση σχετικά με τις ανθρώπινες αξίες 
και ανάγκες. 

• Το έργο εκπαιδεύει μαθητές ηλικίας 13 
έως 16 ετών να αποκτήσουν δημοκρατι-
κές δεξιότητες. 

www.european-heart.eu  
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