
 
Οι Σταγόνες και το Nature Play με χαρά ανακοινώνουν τον ετήσιο  

Κύκλο εκπαίδευσης Αρωγών Ευέλικτης Μάθησης  
(Αgile Learning Facilitator (ALF) Summer Training)  

στο νησί της Εύβοιας, αυτό το καλοκαίρι.  

Ο κύκλος εκπαίδευσης Αρωγών Ευέλικτης Μάθησης  
πρόκειται για μια βιωματική δεκαήμερη εκπαίδευση στην Αυτοκαθοδηγούμενη Παιδεία 

και την εκ Προθέσεως Δημιουργία Πολιτισμού (Ήθη και Έθιμα). 

Πότε; Δευτέρα 13 Αυγούστου – Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018 
Πού; Οικολογικό κτήμα της ομάδας «Σταγόνες», Βλαχιά, Β. Εύβοια 

Πόσο; Ολόκληρο το πρόγραμμα (10 μέρες) με διατροφή και διαμονή κάμπινγκ  
είναι στα €1200.* ** *** 

* Προβλέπεται μια γενναιόδωρη προσφορά υποτροφιών - οικονομική στήριξη με την 
μορφή έκπτωσης €400 ή €800, αναλόγως των συγκεκριμένων συνθηκών - η οποία θα 
είναι διαθέσιμη κατόπιν ζήτησης για Έλληνες και / ή άλλους συμμετέχοντες για τους 

οποίους τα δίδακτρα είναι απαγορευτικά.  

** Για όλα τα παιδιά ηλικίας 5 - 15 προβλέπεται έκπτωση 50% στα δίδακτρα, καθώς η 
συμμετοχή για παιδιά κάτω των 5 ετών είναι δωρεάν.  

*** Άμα τα δίδακτρά μας παραμένουν πέραν των δυνατοτήτων σου και της οικογενείας 
σου μην διστάσεις να επικοινωνήσεις με τον Μάρκους  

για να σχεδιάσουμε κάτι καλύτερο. 

Ελάτε να μιλήσουμε για την καινοτομία στην εκπαίδευση.  
Για παιχνίδι και τεχνολογία. Για διδασκαλία αυτοδιδασκόμενων και για υποστήριξη 
μιας κοινότητας unschoolers. Για την εμπειρική βιωματική μάθηση - μαθαίνουμε 

κάνοντας! 
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Τι είναι η Ευέλικτη Μάθηση; 

Τα Κέντρα Ευέλικτης Μάθησης (ALC) επαναφέρουν τη χαρά της μάθησης μέσα από 
μια απροσδόκητα αποτελεσματική, εκπαιδευτική προσέγγιση: Ένα μοντέλο μάθησης με 

σημείο αναφοράς κάθε παιδί ξεχωριστά, που στοχεύει στην καλλιέργεια εντός της 
κοινότητας και ενισχύεται από τα εργαλεία της ευέλικτης διαχείρισης. 

Τα Κέντρα Ευέλικτης Μάθησης πρόκειται για ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο που 
αποτελείται από γονείς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μοιράζονται συγκεκριμένα 

εργαλεία, τεχνικές και γνώσεις, με σκοπό τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού μοντέλου, 
προσαρμοσμένου στην οικονομική, οικολογική και πολιτισμική κατάσταση της κάθε 

κοινότητας. 

Ας αλλάξουμε τις συζητήσεις μας για την εκπαίδευση, ώστε να είναι όσο σκόπιμες και 
πολύπλευρες όσο είμαστε και εμείς.  

  
Agile σημαίνει ευέλικτος, ευκίνητος, εύστροφος!  

Η Ευέλικτη Μάθηση συνοψίζεται σε αυτά τα 3 σημεία: 

Αυτοκαθοδήγηση:  
Είναι στη φύση των ανθρώπων να μαθαίνουν. Όταν τα παιδιά έχουν την ελευθερία να 
ακολουθήσουν αυτό που πραγματικά τα συγκινεί, το κάνουν με πάθος, μαθαίνουν 

γρήγορα και ουσιαστικά, καλύπτοντας ύλη πολλών ετών μέσα σε εβδομάδες, από τη 
στιγμή που θα αποφασίσουν ότι αυτό θέλουν.  

Καλλιέργεια εντός της κοινότητας: 
 Στα Κέντρα Ευέλικτης Μάθησης τα παιδιά νιώθουν ότι κάποιος τα ακούει, έχουν την 
αίσθηση ότι κάπου ανήκουν και ότι κάνουν τη διαφορά. Ως κοινωνικά όντα ανθίζουμε  
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μέσα σε μια ζωντανή κοινότητα που πάλλεται. Η αυτοπεποίθησή μας ενισχύεται και 
ακονίζουμε τις επικοινωνιακές μας ικανότητες αποκαλύπτοντας τον καλύτερό μας 

εαυτό.  

Εργαλεία Ευέλικτης Διαχείρισης: 
 Χρησιμοποιούμε απλά και πρακτικά εργαλεία με σκοπό να μετατρέψουμε τα 

μεγαλόπνοα ιδανικά σε χειροπιαστά και αξιόπιστα. Τα εργαλεία και οι πρακτικές αυτές 
προσφέρουν ορατή ανατροφοδότηση, αποτελεσματική αυτοδιαχείριση, καθαρότητα 
στην πρόθεση και εύκολη ένταξη νέων προτύπων, καθώς οι ανάγκες εξελίσσονται. 

Θέλετε να αποκτήσετε μία συνεργατική σχέση με τα παιδιά της ζωής σας,  
βοηθώντας τα να έχουν αυτοπεποίθηση, ουσιαστικό κίνητρο και να νιώθουν 

χαρούμενα; 

Ελάτε να γνωρίσουμε πώς να διατηρούμε αληθινές (και όχι εξουσιαστικές) σχέσεις 
με τους μαθητευόμενους και να συνδημιουργούμε ιδανικές συνθήκες για ακόμα 

περισσότερη μάθηση! 

Εδώ, ο Εric Bear σε μία TEDx ομιλία σχετικά με την Ευέλικτη Μάθηση 
https://youtu.be/-2pUQbudsFg  

 
Σε ποιους απευθύνεται; 

 
-Εκπαιδευτικούς, αρωγούς, εμψυχωτές ομάδων και εθελοντές που θέλουν να 

δουλέψουν με αυτοκαθοδηγούμενα παιδιά με πάθος! 
 

-Γονείς που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν με το καλύτερο τρόπο τα παιδιά τους ως 
αυτοκαθοδηγούμενους μαθητές.  
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-Στα παιδιά και τους νέους του τοπικού Δήμου. Όραμά μας να δώσουμε έμπνευση στη 
νέα γενιά, εξοπλίζοντάς τη με όσα χρειάζεται για να επαναδομήσει τον κόσμο 

προς όφελος δικό της και των απογόνων της. 

-Σε καινοτόμους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Οραματιζόμαστε τη 
δημιουργία ενός τοπικού κέντρου για την εξέλιξη και τη διάδοση των εργαλείων, 

των προτύπων και της εκπαίδευσης στην Ευέλικτη Μάθηση. 

 -Σε μαθητές του κόσμου (world-schoolers), σε μη μαθητές (un-schoolers), σε μαθητές 
εκμάθησης στο σπίτι (home-schoolers) από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ας 

βάλουμε τα δυνατά μας, καλλιεργώντας ένα οικοσύστημα Ευέλικτης Μάθησης 
σε ένα παραδεισένιο νησί του Αιγαίου, προσβάσιμο προορισμό σε νέες 

οικογένειες ανά την Ευρώπη. 

-Αυτή η συνεργατική εκπαιδευτική εμπειρία είναι επίσης σχεδιασμένη για εκείνους που 
ενδιαφέρονται να κατανοήσουν βιωματικά τις αρχές της Ευέλικτης Μάθησης και να 
λειτουργήσουν ένα νέο Κέντρο, αλλά και να αναπτύξουν μια σχέση με το Nature Play – 

τον τοπικό αντιπρόσωπο του δικτύου ΚΕΜ στην επαρχιακή Ελλάδα! 
 
 

Θέλετε να βοηθήσετε;  
Να υποστηρίξετε αυτοκαθοδηγούμενους μαθητές τόσο στην εξατομίκευση της 

εκπαίδευσής τους όσο και στη δημιουργία μιας υγιούς κοινότητας;  
Ή μήπως ενδιαφέρεστε για μια διασταύρωση μεταξύ Ευέλικτης και Εναλλακτικής 

εκπαίδευσης;  
Ή να βρείτε μέσα και τεχνικές για να υιοθετήσετε  στο δικό σας εγχείρημα; 

 

 Η Εμπειρία 
Οι Αρωγοί Ευέλικτης Μάθησης συνεργάζονται με νέους αρωγούς, γονείς, μέλη άλλων 
ΚΕΜ και εθελοντές, για να συν-δημιουργήσουν αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση για τους 
ενήλικες που θα παρακολουθήσουν το διήμερο εργαστήριο καθώς και για τα παιδιά 

που θα αναδυθούν στην καθημερινότητα ενός ΚΕΜ. 
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Η Δομή  
Θα ξεκινάμε και θα τελειώνουμε κάθε μέρα μαζί, και θα δημιουργούμε καθημερινά το 
περιεχόμενο του προγράμματος, χρησιμοποιώντας τα ίδια εργαλεία αυτό-διαχείρισης 
που χρησιμοποιούμε στους χώρους εναλλακτικής εκπαίδευσης. Αυτή είναι η εμπειρική 

μάθηση (experiential learning) - μάθηση μέσω της πράξης και της καθημερινής 
εμπειρίας. Παρακαλούμε, μην έρθετε περιμένοντας ένα προκαθορισμένο «πρόγραμμα 

σπουδών».  

Ο Βασικός Σκοπός 
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν την εμπειρία και την αυτοπεποίθηση να συντονίσουν 
ένα ΚΕΜ ή  αντίστοιχο αυτοκαθοδηγούμενο πλαίσιο μάθησης. Όλα αυτά δεν έχουν να 
κάνουν τόσο με την απλή απορρόφηση πληροφορίας ή με τη μάθηση του «σωστού» 

τρόπου χρήσης των παραπάνω εργαλείων ευέλικτης διαχείρισης, όσο με το να 
μάθουμε να εξασφαλίζουμε χώρο, χρόνο και κίνητρα για μάθηση και να 

συνυπάρχουμε σε μια αυθεντική (και όχι  εξουσιαστική) σχέση μεταξύ μας και με τους 
μαθητές. 

 

«Οι ρίζες μας βρίσκονται στη γη.  
Τα παιδιά πρέπει να μάθουν πώς να νιώθουν και να ζουν σε αρμονία με τη Γη.» 

 
- Δρ. Μαρία Μοντεσσόρι 

 
Πρόγραμμα 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα διήμερο βιωματικό εργαστήριο στην Ευέλικτη 
Μάθηση, μια τετραήμερη πρακτική στον χώρο του Κ.Ε.Μ. Nature Play, ένα τριήμερο 
εργαστήρι Community Canvas (συλλογικός σχεδιασμός με τη χρήση εργαλείων 
Κ.Ε.Μ. ) και μια τελική ημέρα για να μοιραστούμε τις εμπειρίες και τις νέες μας 

δεξιότητες!  
Κι όλα αυτά στην εντυπωσιακή φύση της Β. Εύβοιας! 
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1η-2η  Μέρα : Τα Θεμέλια 
Μια τριήμερη εισαγωγή στην αρωγή (facilitation) και την Ευέλικτη Μάθηση, όπου 

έμπειροι αρωγοί θα μοιραστούν μαζί μας τη θεωρία και την πράξη, αλλά και 
βιωματικές  δραστηριότητες/ασκήσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι ευπρόσδεκτοι 

να προσφέρουν στο πρόγραμμα!  

Θα ακολουθήσουμε το πρόγραμμα των Κέντρων Ευέλικτης Μάθησης τις μέρες του 
σχολείου: πρωινό καθορισμό στόχων, ημερήσια εξερεύνηση, δημιουργία και παιχνίδι 
και τέλος, συγκέντρωση της ομάδας το απόγευμα για μοίρασμα εντυπώσεων και 

συναισθημάτων. 
  

3η-6η Μέρα : Μαθαίνουμε κάνοντας 
Ήρθε η ώρα να εξασκήσετε τα εργαλεία και τις αρχές της Ευέλικτης Μάθησης! 
Βοηθήστε να λειτουργήσει μια καλοκαιρινή έκδοση ενός ΚΕΜ.  Βιώστε τη πλήρη 

εμπειρία ενός ΚΕΜ σε όλες τις ηλικίες και εξασκείστε τις αρχές της Ευέλικτης Μάθησης. 
Εδώ τα παιδιά συμμετέχουν και πολλαπλασιάζουν την ενέργεια! Είναι μια ευκαιρία να 
εμβαθύνουμε τις δεξιότητές μας και να χτίσουμε μια πιο αυθεντική σχέση με τα παιδιά, 

καθώς και να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία, να ηγούμαστε κάποιων 
συνεδριών και να υποστηρίζουμε τις εργασίες των παιδιών.  

7η-9η Μέρα : Community Canvas  
Την έβδομη ημέρα θα βουτήξουμε στα βαθιά για να ανακαλύψουμε την Ταυτότητα, τις 

Εμπειρίες και τις Δομές που χαρακτηρίζουν έναν Αρωγό (facilitator) Ευέλικτης 
Μάθησης. Πρόκειται για μια ομαδική διαδικασία στυλ hackathon εμπνευσμένη από την 
εργαλειοθήκη Community Canvas και συμπεριλαμβάνει μια σειρά από προσφορές. Η  
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συμμετοχή είναι προαιρετική και θα εξελιχθεί παράλληλα με το καθημερινό μας 
πρόγραμμα πολλαπλών δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους.  

Ελπίζουμε ότι αυτή η άσκηση χαρτογράφησης και επίλυσης προβλημάτων να έχει 
ενδιαφέρον για όλους, είτε είσαι μεμονωμένος αρωγός, εκπρόσωπος μιας ντόπιας 

Κοινότητας Ευέλικτης Μάθησης, ή μέλος του ευρύτερου Οικοσυστήματος Ευέλικτης 
Μάθησης στο οποίο, με μοναδικό τρόπο, συμμετέχουμε όλοι.  

10η Μέρα: Μοίρασμα και Απολογισμός 
Μια ανεπίσημη μέρα που θα φέρει την ομάδα πιο κοντά. Θα αποτελέσει μια ευκαιρία να 
αναλογιστούμε την εμπειρία μας, να εντοπίσουμε κενά στις νέες μας δεξιότητες και να 

εμβαθύνουμε στο πώς να τις βελτιώσουμε. Επίσης... θα το γιορτάσουμε! 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου και της τελευταίας ημέρας θα υπάρχει δυνατότητα 
 δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. 

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στα Αγγλικά,  
αλλά θα υπάρχει επαγγελματική μετάφραση στα Ελληνικά  

για την διευκόλυνση μικρών και μεγάλων. 
 

Ένα πλήρες και χορταστικό πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό θα παρέχονται με αγάπη 
από τους οικοδεσπότες μας. Τα γεύματα θα είναι κατάλληλα για χορτοφάγους και 
 vegan, και θα προέρχονται από τοπικούς βιολογικούς παραγωγούς στο βαθμό που 
αυτό είναι δυνατό. Το 2017 το 70% τις τροφής προήλθε από ντόπιους, βιολογικούς 

παραγωγούς.  
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Οι υποδομές περιλαμβάνουν ντουζιέρες, μία συμβατική τουαλέτα και δύο κομποστικές, 
μια κοινόχρηστη κουζίνα και αρκετά σκιερά σημεία συγκέντρωσης και κατασκήνωσης. 
Υπάρχει η δυνατότητα να παραχωρήσουμε σκηνές αν ζητηθεί εγκαίρως. Επίσης, θα 
υπάρχουν πιο άνετες επιλογές διαμονής όπως στα σπίτια φυσικής δόμησης των 

‘Σταγόνων’ ή σε σπίτια στο διπλανό χωριό της Βλαχιάς. 

Η ομάδα μας! 
Η εκπαίδευση Αρωγών Ευέλικτης Μάθησης αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα  

αποτελείτε από μια ποικιλόμορφη και παγκόσμια ομάδα παραγωγής! 

Οι προσκεκλημένοι Αρωγοί Ευέλικτης Μάθησης θα είναι η Nariman Moustafa - ιδρύτρια  
του Mesahat ALC και ομιλήτρια στο EUDEC 2018 - και η Sierra Allen - έμπειρη Αρωγός 

από το Wildwood ALC και συν ιδρύτρια του Startup Labs. 

Η εκπαίδευση θα υποστηριχθεί από τους αναδυόμενους αρωγούς και ιδρυτές του 
Nature Play, Marcus και Emily Letts, καθώς και τους οικοδεσπότες και συνιδρυτές του 

Nature Play, τον Αντρέα και την Στέλλα.  

Θα βρίσκεται μαζί μας και η Zoe Burgess - ιδρύτρια του Expression Education, το 
πρώτο Κέντρο Ευέλικτης Μάθησης που προσφέρει ολοήμερη, επίσημη εκπαίδευση 

στην Ευρώπη, και ομιλήτρια στο EUDEC 2018. 

Τέλος, η καλοκαιρινή εκπαίδευση Αρωγών Ευέλικτης Μάθησης υποστηρίζεται από το 
EUDEC Greece, ένα ριζοσπαστικό δίκτυο που θρέφει το αναδυόμενο οικοσύστημα 
Αυτοκαθοδηγούμενης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων ανεκτίμητων 
συνεισφορών, η συν ιδρύτρια του EUDEC Greece και ιδρύτρια του Ensoma, Zoe 

Valerie,  θα συντονίσει την ομάδα που θα προσφέρει πλήρης μετάφραση στα Ελληνικά. 
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Εκτός από αυτήν την κεντρική ομάδα αρωγών και κατόχων συνεκτικότητας, οι 
συμμετέχοντες μπορούν να αντλήσουν από τη συμπληρωματική εμπειρία του 

συνιδρυτή του Δικτύου Ευέλικτης Μάθησης, Eric Bear. Παρόλο που δεν είναι σήμερα 
συνδεδεμένος με την οργάνωση του δικτύου, η εμπειρία 5 χρόνων καθημερινής 

ενασχόλησης σε χώρους Ευέλικτης Μάθησης και η “καρποφόρα φύτευση” ΚΕΜ σε 
τρεις ηπείρους είναι ανεκτίμητης αξίας.  

Οι Σταγόνες είναι ένα εγχείρημα αυτοδιάθεσης και μία ομάδα που ασχολείται μεταξύ 
άλλων με τη φυσική δόμηση, την οργάνωση και φιλοξενία εργαστηρίων και την 

καλλιέργεια τροφής. Ιδρύθηκε από ανθρώπους που αναζητούν ένα διαφορετικό τρόπο 
ζωής και πειραματίζονται με την έννοια «ζώντας ελαφρά πάνω στη γη».  

http://www.stagones.org/ 

Το Nature Play είναι ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που ιδρύθηκε από τρεις οικογένειες 
παθιασμένες με τα παιδιά τους και τη φύση που τις περιβάλλει. Οργανώνουν, ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα,  δρώμενα εκπαίδευσης, με σκοπό να βοηθήσουν στην 
εδραίωση μιας πρωτοπόρας Κοινότητας Ευέλικτης Μάθησης στην περιοχή της 

Βόρειας Εύβοιας. 
http://www.transformevia.com/nature-play 

Σας περιμένουμε για ένα υπέροχο καλοκαίρι συν-μάθησης!  

Έχετε ερωτήσεις; 
email: marcus@oneplanet.io  
 (επικοινωνία στα Αγγλικά) 

  

Οργανισμοί με τους οποίους συνεργαζόμαστε 
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