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Dare to dream 
 

Christophe Schietse 
 
Από 17 έως 23 Ιουλίου 2016 έλαβε χώρα πάνω στον λόφο της Fourvière στη Λυών η συνάντηση 
«Dare to Dream» (Τόλμησε να ονειρευτείς!), στην οποία συγκεντρώθηκαν πάνω από 400 Μαριανοί 
προερχόμενοι από τους 4 κλάδους της Μαριανής Οικογένειας (Μαριανές Αδελφές, Μαριανές 
Αδελφές Ιεραπόστολοι, Μαριανοί Πατέρες και Μαριανοί Αδελφοί). Σε ό, τι αφορά στην εμψύχωση, η 
συνάντηση, την οποία σκέφτηκαν οι εκπρόσωποι των 4 κλάδων, βασίσθηκε κυρίως στην Επαρχία 
μας. Ακολουθεί περίληψη της συνάντησης. 
 

 
 
Λυών, Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016  
Μετά την εναρκτήρια προσευχή, το πρωινό αφιερώθηκε στην παρουσίαση όλων των ομάδων, των 
επαρχιών ή των χωρών προέλευσης των συμμετεχόντων. Πόση συγκίνηση προκάλεσε η 
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συνειδητοποίηση ότι, πέρα από τα σύνορα, τις γλώσσες και τους πολιτισμούς, τα οράματα και το 
χάρισμα των ιδρυτών, ανδρών και γυναικών, συνεχίζουν να αγγίζουν τόσους νέους σε όλο τον κόσμο.  
 
Οι νέοι χωρίσθηκαν σε μικρές κοινότητες των είκοσι περίπου ατόμων, προκειμένου να διευκολυνθούν 
οι ανταλλαγές απόψεων.  
Έγινε επομένως έτσι η κατανομή ώστε οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ανακαλύψουν τους 4  κλάδους 
της Μαριανής Οικογένειας : τις Μαριανές Αδελφές και τις Αδελφές Ιεραποστόλους της Μαριανής 
Αποστολής, που αποκαλούνται πιο απλά SMSM, τους Μαριανούς Πατέρες και, τέλος, τους 
Μαριανούς Αδελφούς.  
 
Κάθε κοινότητα είχε εγκατασταθεί κάτω από μια τέντα, για να παρουσιάσει τον ιδρυτή ή την 
ιδρύτρια, τους τόπους εξάπλωσης και τις ιδιαιτερότητές της. Μετά από αυτή την ανακάλυψη, οι 
ομάδες είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και να μοιραστούν στοιχεία από τα ευρήματά 
τους σχετικά με τις διάφορες Μαριανές πραγματικότητες.  
Μετά από έναν προσωπικό χρόνο ησυχίας και στοχασμού, ξαναβρεθήκαμε όλοι μαζί για την 
Ευχαριστία. Έντονες στιγμές προσευχής, μοιράσματος, κοινωνίας και ζέσης. 
Η ημέρα ολοκληρώθηκε με το πρώτο μέρος του «Μαριανού Φεστιβάλ», το οποίο πρόβαλε πολλές 
ομάδες και χώρες που μας πρόσφεραν ένα θέαμα πλούσιο σε χρώματα, σε τραγούδια, σε χορούς και 
σε παραδοσιακές φορεσιές. 

 
Τρίτη 19 Ιουλίου 2016  
Είχαμε να πιούμε από την πηγή, να 
ανακαλύψουμε τους τόπους ίδρυσης ή με 
έντονη συμβολική διάσταση για καθεμιά 
κοινότητα, να εμποτισθούμε, να νιώσουμε 
τα μέρη, την ιστορία τους, αυτό που 
αντιπροσωπεύουν.  
Για εμάς, τους Μαριανούς Αδελφούς, η 
μετακίνηση στο Hermitage ήταν πολύ 
σημαντική, καθώς πολλοί νέοι γνωρίζουν 
τη ζωή του ιδρυτή μέσα από τα βιβλία. 
Αυτοί μπόρεσαν να αγγίξουν με τα χέρια 

τους και να νιώσουν ποια υπήρξε η ζωή του Μαρκελλίνου  Champagnat, διότι αυτά τα μέρη έχουν 
εμποτισθεί με την παρουσία του.   
 
Ο καθένας μας μπόρεσε να βιώσει το πνεύμα των ιδρυτών, ανδρών και γυναικών, να τραφεί με την 
ιστορία τους, με τα οράματά τους, με την κλήση του Θεού, η οποία τους ώθησε να πιστέψουν και να 
ονειρευτούν ένα καλύτερο μέλλον. Δώσαμε ραντεβού για την επόμενη μέρα, με συζήτηση σε 
στρογγυλή τράπεζα, με ανταλλαγή απόψεων για σημερινές Μαριανές πραγματικότητες, καθώς και 
για διάλογο με τους Γενικούς – Γενικές Ηγουμένους …. 
 
Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016  
Για να ξεκινήσουμε την ημέρα, αρχίζουμε την πορεία στα βήματα της Παρθένου Μαρίας. Ως πιστοί 
προσκυνητές, ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε με προσοχή τις ιστορίες ανδρών και γυναικών 
εμποτισμένων από το Μαριανό χάρισμα.  
 

Στρογγυλή τράπεζα που οργανώθηκε γύρω από μαρτυρίες στρατευμένων ανθρώπων. Απαντώντας 
σχετικά με την πιο σημαντική εμπειρία της Μαριανής τους ζωής, αυτοί οι τέσσερεις άνθρωποι 
μοιράστηκαν μαζί μας με απλότητα και βάθος τη μαρτυρία τους γι’ αυτό που τους εμψυχώνει και 
τους κινητοποιεί.   
Οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε ομάδες, μπόρεσαν να εγγράψουν όσα γέννησαν μέσα τους αυτές 
οι μαρτυρίες στο «μουσείο της κοινής συμβολής».  
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Στιγμές παιχνιδιού το απόγευμα, τις οποίες ακολούθησε ένας πολύ πλούσιος διάλογος ανάμεσα στους 
νέους και στους τέσσερεις Γενικούς Ηγουμένους. Αυτοί μας κάλεσαν να κάνουμε την «επανάσταση 
της τρυφερότητας», να φροντίζουμε τους άλλους αλλά και τον εαυτό μας, την πνευματική μας φύση. 
Μας παρήγγειλαν να κάνουμε το καλό σε κάθε περίσταση, χωρίς διάκριση στιγμών και καταστάσεων.  
Αυτή η όμορφη ημέρα ολοκληρώθηκε ειρηνικά με μια αγρυπνία κατά τον τύποTaizé στην κρύπτη της 
Βασιλικής της Fourvière με μια ωραία χορωδία. 
 
Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016  
Ο ιερέας της ενορίας του Αγίου Παύλου μάς υποδέχεται 
στον ναό του για την πρωινή προσευχή. Η δράση «Dare 
To Dream» γίνεται στη συνέχεια δεκτή από τη δημοτική 
αρχή της Λυών στην αίθουσα δεξιώσεων του Δημαρχείου. 
Οι συμμετέχοντες, κατανεμημένοι πάντα σε κοινότητες, 
πηγαίνουν να ανακαλύψουν ποικίλες εμπειρίες και 
οργανώσεις κοινωνικού χαρακτήρα στην πόλη αυτή του 
Ροδανού ποταμού.    
Τελετή γύρω από 4 λέξεις : Να ονειρεύεσαι, να αλλάζεις, 
να φροντίζεις και να υπηρετείς τους άλλους. Το πλύσιμο 
των ποδιών σαν μια συμβολική πράξη, για να 
ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό. Να σκύψουμε ταπεινά 
και να πλύνουμε τα πόδια των συντρόφων μας. Συγκίνηση 
και κοινωνία για όλους. Ασφαλώς, μια από τις πιο δυνατές 
στιγμές της συνάντησης.  
Αυτή η γεμάτη ημέρα ολοκληρώθηκε με τους ήχους ποπ 
– ροκ του κονσέρτου Kairoi. Η ομάδα που είχε έλθει από 
την Καταλονία μετέδωσε την ενέργειά της στους 
Μαριανούς νέους που δεν ήθελαν τίποτε άλλο από αυτό. 
 
Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016  
Τελευταία μέρα δραστηριοτήτων στη Notre Dame de l’Hermitage. Οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι 
πάντα σε ομάδες, ερωτήθηκαν, με βάση το ευαγγελικό απόσπασμα για την πορεία στους Εμμαούς, 
σχετικά με τα συναισθήματα που γέννησε μέσα τους αυτή η συνάντηση. Εκφράζουν το τι ένιωσαν με 
μια λέξη μοιραζόμενοι τον άρτο, όπως έκαναν οι μαθητές με τον Χριστό.  
Η δυναμική του απογεύματος επικεντρώθηκε στη μετακίνηση των ομάδων γύρω από τέσσερεις 
τόπους του Hermitage και από τέσσερεις άξονες : Ιησούς Χριστός, Παρθένος Μαρία, Εκκλησία και 
Αποστολή. Σε κάθε τόπο, οι ομάδες συζητούσαν και έπρεπε, μετά από τη συζήτηση, να υλοποιήσουν 
αυτή την ανταλλαγή απόψεων με ποικίλα μέσα ή σύμβολα.  
Η ημέρα στο Hermitage ολοκληρώθηκε με το τελικό μήνυμα της συνάντησης και ο λόγος δόθηκε πάλι 
στους Γενικούς Ηγουμένους. Να τολμάς να ονειρεύεσαι, «Dare to Dream», ας τολμήσουμε πράγματι 
να ονειρευτούμε μια Εκκλησία στο πρότυπο της Παναγίας, στρατευμένοι στη διακονία των πιο 
φτωχών, με φροντίδα για όλες και για όλους. Αυτή την ανανεωμένη Εκκλησία δεσμεύονται με πάθος 
να οικοδομήσουν οι Μαριανοί νέοι. Αυτό είναι το όνειρό τους και βρίσκεται σε πορεία 
πραγματοποίησης.  
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Σάββατο 23 Ιουλίου 2016   
Τέλεση της Ευχαριστίας 
για τη 200ή επέτειο της 
Υπόσχεσης στη Fourvière. 
Περισσότερα από 1500 
άτομα ενωμένα στην 
προσευχή, για να δείξουν 
την αφοσίωσή τους στην 
υπόσχεση που έδωσαν οι 
πατέρες Champagnat, 
Colin, Teraillon και οι 
συνάδελφοί τους την 
επομένη της δικής τους 
χειροτονίας και για να 
ανανεώσουν αυτή την 

υπόσχεση με τις προκλήσεις που μας παρουσιάζει ο σημερινός κόσμος.  
Οι νέοι της συνάντησης «Dare to Dream» είναι ενεργοί παράγοντες της τελετής, αποτελούν το μέλλον 
των Μαριανών. Πάθος και ζέση απλή αλλά, συγχρόνως, επίσημη. 
Μετά τη Θεία Λειτουργία, επιστροφή στην έδρα των Μαριανών Πατέρων για ένα κοινό γεύμα. 
Συγκινητική στιγμή για τους νέους που αποχαιρετούν ο ένας τον άλλον λέγοντας «εις το επανιδείν» ή 
μάλλον «αντίο» στην πρώτη και κυριολεκτική μετάφραση της λέξης : το να ξαναβρεθούμε ας το 
αφήσουμε στο θέλημα του Θεού. 
 
 
Τα προτεινόμενα θεάματα με την ευκαιρία  
της επετείου των 200 ετών  
 

ΤΟ 5ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ  
André Déculty 
 
Ένα θεατρικό έργο με τίτλο «Το 5ο Ευαγγέλιο, αλληλογραφία 
του Henri Vergès” δημιουργήθηκε με βάση τη ζωή του 
Αδελφού Henri Vergès. Ο Αδελφός αυτός υπήρξε ο πρώτος 
ιερωμένος που δολοφονήθηκε στις 8 Μαΐου 1994 στο 
Αλγέρι, την ίδια εποχή με την Αδελφή Paule-Hélène, μέλος 
των Μικρών Αδελφών της Κοιμήσεως. Ο τίτλος του έργου 
είναι λόγοι του Αδελφού Henri, που είχε πει δέκα χρόνια πριν 
από τον θάνατό του και αναφέρονται από τον Αδελφό 
Christian de Chergé, στη  Notre-Dame de l’Atlas, στην 
Tibhirine : « Ο Χριστός πρέπει να ακτινοβολεί μέσα από εμάς. 
Το 5ο Ευαγγέλιο, που μπορεί να διαβάσει όλος ο κόσμος, 
είναι αυτό της δικής μας ζωής». Επί μια ώρα, ο ηθοποιός 
Jean-Baptiste Germain, συνοδευόμενος από τον σκηνοθέτη  
Francesco Agnello, ερμήνευσε το κείμενο που έγραψε ο 
Δομηνικανός Αδελφός Adrien Candiard, συγγραφέας των 
διαλόγων του έργου «Πέτρος και Μωάμεθ». Εμπνεόμενος 
από τη ζωή και τα κείμενα του Αδελφού Henri, φαντάσθηκε 

το πρόσωπο του Αχμέτ, παλαιού μαθητή του Αδελφού Henri, ο οποίος αρχίζει να αλληλογραφεί με 
τον παλαιό καθηγητή του των μαθηματικών. Η αφαιρετική και υπαινικτική παράσταση μπορεί να 
δοθεί σε οποιαδήποτε αίθουσα, ναό κ.λπ. Συνοδευόταν από τη μουσική του   Hang, ενώ το όργανο 
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έπαιζε ο Francesco Agnello. Τη φετινή χρονιά της επετείου των 200 ετών, το έργο μπορεί να παιχτεί 
παντού για νέους, για γονείς, ενορίες, συλλόγους κ.λπ., για όσους θέλουν να εμπλουτισθούν με τη 
διαφορετικότητα των άλλων ή να ανακαλύψουν τη μορφή ενός «αδελφού» όπως του νέου Αχμέτ. 
 
 
 
Ζούσε κάποτε ο Μαρκελλίνος  Champagnat.  
            
Mared Gimenez 
 
Μεταφερόμαστε στο κέντρο της ζωής και της πνευματικότητας του 
Μαρκελλίνου  Champagnat από την αφηγήτρια Isabelle Lobet-
Piron. 
 
Το κίνητρο  
Το να διηγηθεί τη ζωή ενός αγίου και μάλιστα σε ένα εφηβικό κοινό 
από την Α’ Γυμνασίου έως τη Β’ Λυκείου ήταν κάτι εντελώς 
καινούργιο γι’ αυτήν, μια πρόκληση. Δέχθηκε και ξεκίνησε τη 
δουλειά (έρευνα, διάβασμα, συγγραφή και, τέλος, διαλόγους και 
τοποθέτηση στον χώρο). Σιγά – σιγά, δηλώνει ότι δεν νιώθει πια μόνη 
σε αυτή την προσπάθεια : ήταν στο πλευρό της ο Μαρκελλίνος 
Champagnat, για να την καθοδηγήσει με τον ενθουσιασμό και την 
εμπιστοσύνη του ….  
 
Η παράσταση  
Η κυρία Lobet-Piron διηγείται τη ζωή του Μαρκελλίνου Champagnat 
σαν να της είχε εκείνος ψιθυρίσει στο αυτί την καθημερινότητά του και τις μεγάλες στιγμές που είχε 
περάσει στη ζωή του. Παρουσιάζει το γελαστό παιδί, τον έφηβο με το πρακτικό πνεύμα αλλά και τον 
τόσο λίγο προικισμένο για σπουδές και τον νέο που ανταποκρίνεται στην κλήση του Θεού και 
ακολουθεί τον πόθο του να αφιερώσει τον εαυτό του στη χριστιανική εκπαίδευση των παιδιών της 
υπαίθρου. Αφηγείται την επιμονή του να ακολουθήσει το ιδανικό του, την αγάπη και την ακλόνητη 
πίστη του στην Παρθένο Μαρία, την Καλή μας Μητέρα, και τον τρόπο του να βλέπει πέρα από τις 
επιφανειακές συμβάσεις τους νέους που του είχαν εμπιστευθεί. Τέλος, παρουσιάζει τη φρεσκάδα, το 
χιούμορ και την απλότητά του. 

 

"Μαζί σου, Μαρκελλίνε", νέο μουσικό έργο 
πάνω στον Μαρκελλίνο Champagnat. 
Toni Torrelles 
 
"Να τους κάνουμε να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον 
Ιησού Χριστό» ήταν το σύνθημα των Μαριανών με 
βάση το όραμα του Μαρκελλίνου. Ήταν ο δικός του 
τρόπος να βλέπει την κατάσταση των παιδιών και των 
νέων της εποχής του. Είναι και ο δικός μας τρόπος σε 
αυτή τη Μαριανή επέτειο των 200 ετών. Επιθυμούμε 

«Να τους κάνουμε να γνωρίσουν τον Μαρκελλίνο και να τον εκτιμήσουν όλοι». Να τον εκτιμήσουν 
κυρίως για την ευαισθησία του απέναντι σε αυτό που μπορούμε σήμερα να αποκαλούμε Δικαιώματα 
των Παιδιών και των Νέων. Το μουσικό έργο «Μαζί σου, Μαρκελλίνε», χωρίς καμιά κενοδοξία, 
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παρουσιάζει τις αξίες του Μαρκελλίνου και τους πρώτους συντρόφους του στην περιπέτεια. Με 
σύντομους και εύληπτους διαλόγους, που τείνουν στην αναζήτηση της κύριας ιδέας, με απλά 
τραγούδια, συνήθως με μια μόνο στροφή, με λιτές σκηνικές προτάσεις, το μουσικό έργο εξελίσσεται 
γύρω από την ιδέα της προστασίας των παιδιών και των νέων ως αποστολής για τους Μαριανούς του  
Champagnat. Το έργο " Μαζί σου, Μαρκελλίνε» είναι καρπός της πρωινής μας προσευχής, όταν 
απαντάμε στην πρόσκληση : Άγιε Μαρκελλίνε, πορεύσου μαζί μας. Για να ξέρουμε ότι είναι στο 
πλευρό μας σε όλες τις δράσεις μας της διακονίας και της προσευχής, ότι εκείνος μας προστατεύει, 
μας εμψυχώνει, μας ενθουσιάζει. 

 

 
 
Μαριανοί  Δίκτυο  Καινοτομία 
 

Pep Tort 
 
Στον Στρατηγικό Σχεδιασμό 2015-2021 προσδιορίσαμε ως 
θεμελιώδες στοιχείο το να γίνουμε ειδικοί στον επανευαγγελισμό 
μέσω της εκπαίδευσης και στην προώθηση και υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων των παιδιών · σε δίκτυο και δίνοντας την 
προτεραιότητα στον άνθρωπο. Αυτό έχουμε εκφράσει ως  
επιδιωκόμενο στόχο κατά τα επόμενα χρόνια.  

 
Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη  σε αυτή την κατεύθυνση είναι ο 
τρόπος ανάπτυξης των εκπαιδευτικών διαδικασιών στα σχολεία μας. Συγκεκριμένα, στην Καταλονία, 
στον τομέα της καινοτομίας, το ίδιο το στρατηγικό σχέδιο μάς προτείνει να καταστήσουμε επίκαιρη  
τη Μαριανή εκπαιδευτική μεθοδολογία. Έτσι, κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016, συγκροτήθηκε μια 
ομάδα εργασίας αποτελούμενη από ένα άτομο από κάθε ομάδα διεύθυνσης των σχολείων μας και 
από τις ομάδες εκπαίδευσης και ποιμαντικής του Ιδρύματος  (Fondation), προκειμένου να είναι 
επικεφαλής του σχετικού προβληματισμού.   
 
Στόχος ήταν να εξετάσουμε τον καλύτερο τρόπο αποτελεσματικότερης ανταπόκρισης στις νέες 
προκλήσεις και στις ανάγκες των παιδιών και των νέων της εποχής μας, στην κατεύθυνση του ισχυρού 
κινήματος παιδαγωγικής καινοτομίας που ζούμε σήμερα. Φροντίζουμε ώστε η Μαριανή αποστολή, 
στην οποία μετέχουμε όλοι, να βρει τους πιο κατάλληλους δρόμους  για να αναπτυχθεί μέσα από την 
εκπαίδευση που προσφέρουμε στα σχολεία μας.  
 
Ο προβληματισμός, που άρχισε στη διάρκεια της χρονιάς, έδειξε τη γνώση και την πείρα που 
διαθέτουμε ως εκπαιδευτικός θεσμός ακόμη και στο πεδίο της καινοτομίας. Επισημάναμε, ασφαλώς,  
και τις προκλήσεις για ανάπτυξη που μας παρουσιάζονται. 
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Αυτή η ομάδα εργασίας επεξεργάζεται ένα σχέδιο καινοτομίας με τους ακόλουθους στόχους :  
 

• Να βελτιώσουμε τη στρατηγική μας θέση στον εκπαιδευτικό τομέα, προτείνοντας ένα 
εκπαιδευτικό μοντέλο που να ανταποκρίνεται στο παρόν και στο μέλλον.  

• Να συμβάλουμε στη βελτίωση της εκπαίδευσης στη χώρα  και να προτείνουμε μια 
εκπαίδευση μετασχηματισμού βασισμένη στους ανθρώπους και στις αξίες.  

• Να ενισχυθούμε και να αναπτυχθούμε ως δίκτυο, συμμετέχοντας όλοι και εργαζόμενοι με 
ζήλο για το νέο σχέδιο.  

• Να επιτύχουμε ώστε οι μαθητές μας να έχουν μια ακόμη πιο θετική εμπειρία ανάπτυξης στα 
σχολεία μας και να είναι υπεύθυνοι για τη δική τους μάθηση, καθώς και για την πραγματική 
τους κινητοποίηση και δράση.  

• Να επιδιώκουμε να είναι οι καθηγητές συνεπείς με τη δική τους προσωπική κλήση ως 
εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αναπτύξουν στο έπακρο τις ανθρώπινες και επαγγελματικές 
τους δεξιότητες ως Μαριανοί.   

• Να οικοδομήσουμε το νέο πρόγραμμα δράσης πάνω στο δυναμικό των εκπαιδευτικών, 
επιμένοντας στον θεμελιώδη χαρακτήρα του, προσδιορίζοντας εκ νέου τον ρόλο τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και ενισχύοντας τις δυνατότητές τους μέσα από την εργασία σε 
δίκτυο.  

• Να αυξήσουμε την ικανοποίηση των καθηγητών από το γεγονός της συμμετοχής τους στη 
Μαριανή αποστολή, από την αναγνώριση του έργου τους και από την υπερηφάνεια να 
συμμετέχουν σε ένα εκπαιδευτικό σχέδιο ελκυστικό και ανανεωτικό.  

• Να εντάξουμε τις οικογένειες στη διαδικασία μετασχηματισμού, ως σημαντικό μέρος της 
εκπαιδευτικής κοινότητας, και να ενθαρρύνουμε την εμπιστοσύνη τους στην εκπαιδευτική 
υπηρεσία που προσφέρεται στα σχολεία μας.  

• Να αυξήσουμε την ικανοποίηση των οικογενειών που στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία 
μας και να ευνοήσουμε έναν θετικό αντίκτυπο στη δική τους οικογενειακή δυναμική. 

 
Από την άλλη, επισημαίνουμε τις πρωταρχικές γραμμές επεξεργασίας του σχεδίου με την πρόταση 
ομάδων εργασίας απαραίτητων για την προώθηση και την εμβάθυνση των κατευθύνσεων – κλειδιών 
του νέου σχεδίου : μια ομάδα συντονισμού, που θα μεριμνά για την ορθή ανάπτυξη της στρατηγικής. 
Μια δεύτερη ομάδα, η οποία φέρει το όνομα Impuls I(Ορμή) και της οποίας στόχος είναι να παράγει 
την αναγκαία ενέργεια για την εφαρμογή του σχεδίου. Οι  σημαντικότερες ενέργειές τους θα είναι η 
οργάνωση μιας συνάντησης εκπαιδευτικών της Καταλονίας  και ο προσδιορισμός της διαδικασίας 
συμμετοχής που επιθυμούμε να ενθαρρύνουμε με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα : μαθητές, 
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καθηγητές, οικογένειες, συμβούλους, περιβάλλον και όλα τα άτομα που εμπλέκονται καθημερινά με 
την εκπαιδευτική μας πραγματικότητα.     
Μια τρίτη ομάδα με το όνομα  Impuls II(Ορμή), θα αρχίσει να εργάζεται με στόχο να επεξεργασθεί 
μια πρόταση οργανωτικής δομής κύκλων και φάσεων. Και τέλος, οι ομάδες  FITA(Στήριγμα) θα 
αναλάβουν την επεξεργασία ενός παιδαγωγικού μοντέλου για κάθε κύκλο και κάθε φάση, 
προκειμένου να προγραμματίσουν την εφαρμογή του. 
 
Αυτό το νέο παιδαγωγικό μοντέλο θα πρέπει να εξετάσει τους ακόλουθους θεμελιώδεις άξονες :  
 

 Προοπτική των δικαιωμάτων των παιδιών. 
 Επανευαγγελισμός – ποιμαντική – ΕΙΝΑΙ -  εσωτερικότητα – κλήσεις . 
 Εκπαίδευση στην ανάπτυξη (καλλιέργεια της ειρήνης, οικονομική σταθερότητα, 

περιβάλλον, ποιότητα, διαπολιτισμικότητα, ανθρώπινα δικαιώματα). 
 Εργασία ανάλογα με τη δεξιότητα, μάθηση, κριτική σκέψη, καλλιέργεια του νου. 

Πολλές μορφές νοημοσύνης. Διάφοροι τρόποι μάθησης.  
 Ένταξη στην εκπαίδευση, σεβασμός στη διαφορετικότητα, αξία στο πρόσωπο.  
 Συμβίωση, επίλυση των συγκρούσεων, δημοκρατικές αξίες.  
 Εκμάθηση ξένων γλωσσών (γλωσσικό πρόγραμμα).  

 
Το μοντέλο πρέπει να έχει συνάφεια και να ενσωματώνει εμπειρίες και σχέδια δράσης, που αποτελούν 
ήδη μέρος της καθημερινής ζωής στα σχολεία μας : 
 

 Ικανότητα του επιχειρείν  
 AICLE  
 Φιλοσοφία για τα παιδιά και τους νέους  
 Εργασία με βάση σχέδιο δράσης 
 Εργασία με βάση τις δεξιότητες  
 Συναισθηματική εκπαίδευση   
 Εσωτερικότητα  
 Περιβάλλοντα μάθησης  
 Μάθηση και διακονία  
 Πράσινο σχολείο – Φροντίδα και σεβασμός του περιβάλλοντος  
 Ατομική και ομαδική παρακολούθηση  
 Πορεία  προσανατολισμού της κλήσης 
 Μάθηση βασισμένη στα προβλήματα  
 Ομαδική μάθηση  
 Συνήθειες της σκέψης  
 Χρήση της τεχνολογίας  
 Μεσολάβηση 

 
Αφού ολοκληρώθηκε ο προβληματισμός του έτους 2015 – 2016, αρχίζουν την εργασία τους η ομάδα 
συντονισμού του προγράμματος και η ομάδα  Impuls I (Ορμή)  με μια πρώτη μεγάλη πρόκληση : να 
ονομάσουν το πρόγραμμα, να του δώσουν μια εικόνα μέσω ενός λογότυπου και να μεταφέρουν τις 
σχετικές πληροφορίες στους καθηγητές των σχολείων μας.  
 
Το πρόγραμμα παίρνει το όνομα Μαριανοί  Δίκτυο  Καινοτομία. Σχεδιάζεται ο λογότυπος και 
φτιάχνεται ένα βίντεο για τη διάδοσή του. Η σκηνοθεσία γίνεται στη μεγάλη συνάντηση των 
Μαριανών εκπαιδευτικών της Καταλονίας στο Μέγαρο των Συνεδρίων της πόλης Girona στις 7 
Σεπτεμβρίου 2016. Εκεί εμφανίζονται κάποιες από τις πρώτες προκλήσεις.  
 
Το πρόγραμμα παρουσιάσθηκε μέσα στην ημέρα με όλες του τις πλευρές  
https://www.youtube.com/watch?v=Tv-yLGm3LTM Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες είχαν τη 

https://www.youtube.com/watch?v=Tv-yLGm3LTM
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2015-2016

•Δημιουργία 
προγράμματος  
Καινοτομίας και 
Έρευνας 

2016-2017

•Επεξεργασία 
οράματος

•Σχεδιασμός 
δομής     
κύκλοι/φάσεις
Επεξεργασία 
μοντέλου(I)

2017-2018

•Επεξεργασία 
μοντέλου (I)

•Επιμόρφωση

2018-2019

•Έναρξη της 
εμπειρίας 

•Επεξεργασία 
μοντέλου (II)

•Επιμόρφωση

2019-2020

•Επεξεργασία 
μοντέλου 
(III)

• Παρακολούθηση
•Επιμόρφωση

2020-2021

•Παρακολού-
θηση και 
μερική 
αξιολόγηση 
της 
διαδικασίας 

δυνατότητα να ακούσουν μια ομιλία που έκανε ο κ. Ferran Ruiz Tarragó, πρώην πρόεδρος του 
Σχολικού Συμβουλίου της Καταλονίας, σχετικά με την ανάγκη μετασχηματισμού των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων. Τέλος, έγινε αναφορά σε μια δυναμική συμμετοχής, καινοτομίας και δημιουργικότητας 
από την ομάδα « Neuronilla ». 
 
Η ημερίδα προκάλεσε το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών, οι οποίοι εξέφρασαν την προθυμία και την 
ικανοποίηση για το πρόγραμμα που αρχίζει. 
 
Το ξεκίνημα : η διαδικασία συμμετοχής  

Σε κάθε σχολείο δημιουργήθηκε μια επιτροπή καινοτομίας, η οποία θα πρέπει να 
κοινοποιήσει σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας τη διαδικασία συμμετοχής που  
έχει προταθεί για το έτος 2016-2017 https://www.youtube.com/watch?v=MukYiwYHoW0 
 
Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να ενθαρρύνει την εμπλοκή όλης της εκπαιδευτικής 
κοινότητας και τη διαμόρφωση προτάσεων που συμβάλλουν στον καθορισμό του νέου εκπαιδευτικού 
μοντέλου για τα Μαριανά σχολεία της Καταλονίας.  
Κατά τη διάρκεια των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, οι επιτροπές καινοτομίας  του κάθε 
σχολείου θα προτείνουν δυναμικές συμμετοχής, σε τοπικό επίπεδο, προς τις διάφορες ομάδες της 
εκπαιδευτικής κοινότητας ενόψει της διαμόρφωσης σκέψεων και ιδεών : καθηγητές, μαθητές, 
απόφοιτοι, εμψυχωτές κινημάτων και άλλοι  (κοινωνία, συνοικία, ενορία κ.λπ.). Θα πρόκειται για τις 
ομάδες τοπικής συμμετοχής.  
Επίσης, θα μπορούμε να καταθέσουμε προτάσεις σε ατομικό επίπεδο, προκειμένου να 
συγκεντρωθούν όλες οι ιδέες. Θα μεταδοθούν μέσω της ιστοσελίδας 
www.maristesxarxainnovacio.cat 
 
Προβλέπεται η οργάνωση, το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου το πρωί στη Βαρκελώνη, συνεδριάσεων 
συμμετοχής, ώστε να βελτιωθούν και να καθορισθούν οι προτάσεις που θα έχουν προβληθεί μέσω 
της ιστοσελίδας. Εκεί θα συναντηθούν άτομα από όλα τα Μαριανά σχολεία της Καταλονίας : 
καθηγητές, μαθητές, απόφοιτοι, γονείς κ.λπ.  
 
Οι προτάσεις που θα προκύψουν από αυτή την ημερίδα θα δημοσιοποιηθούν.  
Οι ομάδες FITA του προγράμματος  Μαριανοί  Δίκτυο  Καινοτομία θα αναλύσουν τις προτάσεις που 
θα έχουν υποβληθεί μέχρι τότε, σε συμφωνία με την αποστολή μας, με τα παιδαγωγικά και τα τεχνικά 
μας κριτήρια και με κριτήρια βιωσιμότητας. Αυτές οι ομάδες θα αναλάβουν να επεξεργασθούν το 
εκπαιδευτικό μοντέλο στις διάφορες φάσεις, ενσωματώνοντας τις προτάσεις που θα έχουν κριθεί 
έγκυρες. Μετά από αυτό, στη διάρκεια των επόμενων ετών, θα πρέπει να επιμορφωθούν οι ομάδες 
των εκπαιδευτικών και να αρχίσουν να εφαρμόζουν το μοντέλο. Ακολουθεί η σχετική πρόβλεψη :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MukYiwYHoW0
http://www.maristesxarxainnovacio.cat/
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Το πρόγραμμα Μαριανοί  Δίκτυο  Καινοτομία παραμένει μια πρόκληση , η συγκεκριμενοποίηση  
αυτού που οι μαθητές χρειάζονται να μάθουν και αυτού που έχουμε να τους προσφέρουμε ως 
σχολείο ενόψει της ένταξής τους σε μια κοινωνία, στην οποία οι γνώσεις αποδεικνύονται ολοένα και 
πιο σημαντικές και όπου οι δεξιότητες και η τεχνογνωσία θα είναι ουσιώδη στην ανάπτυξη του 
ανθρώπου τόσο ως προσώπου όσο και ως επαγγελματία.  
 
 
 
 
 

Κέντρο Ποιμαντικής των Νέων και των Κλήσεων 
Ένας χώρος ζωής για τους νέους.   

Αδ. Ramon Rúbies 
 
Το Μαριανό Κέντρο Ποιμαντικής των 
Νέων και των Κλήσεων είναι ήδη 
πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα 
ποιμαντικό πρόγραμμα για (και μαζί) με 
τους νέους, το οποίο ενθαρρύνει η 
Επαρχία L’Hermitage. Το Κέντρο 
συγκεκριμενοποιεί ένα σχέδιο που τα 
τελευταία χρόνια σιγόκαιγε στους 
Αδελφούς και στους εμψυχωτές της 
ποιμαντικής των νέων στην Επαρχία. 
Ονειρευόμαστε κάποιους χώρους για τους 
νέους, ευπρόσιτους χώρους συνάντησης, 
όπου μπορούν να υπάρξουν εμπειρίες 
αδελφοσύνης, εσωτερικότητας, 
αλληλεγγύης και επιμόρφωσης και στους 
οποίους οι νέοι θα είναι οι πραγματικοί 
πρωταγωνιστές του δυναμισμού τους.  
 
Το Κέντρο βρίσκεται στη συνοικία  Les Corts της Βαρκελώνης, συγκεκριμένα στο υπόγειο και στον 
κύριο όροφο του κτηρίου επί της οδού Evarist Arnús  46. Όλοι οι χώροι του Κέντρου (αίθουσες, χώρος 
προσευχής, αίθουσες συναντήσεων, κουζίνα, γραφεία κ.λπ.) είναι σχεδιασμένοι με βάση τους έξι 
άξονες του προγράμματος :  
 

• Η κοινότητα – αδελφότητα : ένας χώρος αδελφότητας και κοινοτικής συνάντησης με σημείο 
αναφοράς ειδικά τη Μαριανή Κοινότητα του  « Casal ». 

• Εμπειρίες πίστης και εσωτερικότητας : θα υλοποιηθούν προτάσεις για εκπαίδευση στην 
εσωτερικότητα, την προσευχή και τη λειτουργική τέλεση της πίστης (Θεία Λειτουργία για τους 
νέους, προσευχές, συναντήσεις στην πόλη κ.λπ.)  

• Εκπαίδευση στην ψυχαγωγία : με τη Σχολή  « l’Escola Mirall » ως σημείο αναφοράς και ως 
τόπο συνάντησης των επιτροπών διεύθυνσης του Μαριανού Κέντρου των Προσκόπων και 
της Ομοσπονδίας « Mà Oberta et Cor Obert » («Ανοιχτό Χέρι και Ανοικτή Καρδιά»). Θα υπάρχει 
επίσης η δυνατότητα παροχής συμβουλών σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης στην 
ψυχαγωγία, καθώς και ένας χώρος εργασίας για την προετοιμασία των δραστηριοτήτων.   

• Επιμόρφωση : προτάσεις επιμόρφωσης σε διάφορους τομείς της Μαριανής ποιμαντικής των 
νέων (συζητήσεις, θεολογική επιμόρφωση, επιμόρφωση στην εκπαίδευση και στην ψυχαγωγία 
κ.λπ.). 
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• Αλληλεγγύη και δέσμευση : με τη ΜΚΟ  SED ως σημείο αναφοράς, ως τόπο συνάντησης των 
εθελοντών της SED, καθώς και με τη δυνατότητα παροχής συμβουλών και υποστήριξης στον 
εθελοντισμό και σε συνεργασία με τα Μαριανά Κοινωνικά Έργα, ειδικότερα με την Ένωση  
Gabella de Ciutat Vella (συνοικία της Βαρκελώνης). 

• Στήριξη : με χώρους κατάλληλους για την παροχή της προσωπικής στήριξης.  
 

Το Κέντρο εγκαινιάσθηκε στις 4 του περασμένου Ιουνίου, λίγο πριν από την εορτή του Αγίου 
Μαρκελλίνου Champagnat, με την τέλεση της τελευταίας Ευχαριστιακής Λειτουργίας για τους 
νέους του προηγούμενου σχολικού έτους. Από τη νέα σχολική χρονιά, θα συγκεκριμενοποιηθούν 
οι διάφορες προτάσεις και δραστηριότητες του Κέντρου. Ελπίζουμε ότι το σύνθημα της επετείου 
των 200 χρόνων «Ένα νέο ξεκίνημα» θα εμπνεύσει το ξεκίνημα αυτού του νέου Μαριανού σχεδίου 
δράσης για (και μαζί με) τους νέους.  
 
 
 

Απονομή των Βραβείων Jean-Baptiste Montagne και 
των Βραβείων Frères Maine et Felip 
 

Imma Amadeo 
 
Τα Βραβεία Καινοτομίας και Καλών Πρακτικών « Jean-Baptiste Montagne » και το Βραβείο 
Προγραμμάτων Ποιμαντικής και Ψυχαγωγίας « Frères Maine et Felip » βρίσκονται ήδη στα χέρια των 
νικητών. Απονεμήθηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου 2016 σε ειδική τελετή στο Μέγαρο Συνεδρίων της πόλης 
Girona, με την ευκαιρία της παρουσίασης του καινοτόμου προγράμματος «Μαριανοί Δίκτυο 
Καινοτομία». 
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Πρώτοι ανέβηκαν στη σκηνή οι νικητές του βραβείου και του επαίνου των Βραβείων « Frères Maine 
et Felip ». Το Βραβείο δόθηκε ως αναγνώριση της προσπάθειας που κατέβαλαν με επιτυχία η Ένωση 
των Νέων « Mà Oberta – Cor Obert » («Ανοιχτό Χέρι – Ανοιχτή Καρδιά») και το Κέντρο « Compartir » 
της Ciutat Vella (Βαρκελώνη), προκειμένου να προσφέρουν στα παιδιά και στους νέους της συνοικίας 
έναν χώρο δημιουργικής ψυχαγωγίας.  Το βραβείο παρέλαβαν οι κυρίες Júlia Franch και Laura 
Ubiñana. Ο έπαινος δόθηκε στο πρόγραμμα «Ένα κύκλωμα αλληλεγγύης για τον Aleix », του Κέντρου 
« Cor Obert-Maristes Valledemia » («Ανοιχτή Καρδιά – Μαριανοί Valledemia»). Τον έπαινο 
παρέλαβαν οι κύριοι Óscar Martín και Jorge Blasco. 
 
Σε ό, τι αφορά στα Βραβεία « Jean-Baptiste Montagne », απονεμήθηκαν ένδεκα συνολικά διακρίσεις 
: το πρώτο βραβείο, το δεύτερο, δύο τρίτα βραβεία και μέχρι επτά έπαινοι σε διάφορα προγράμματα.  
Οι Helena Bové, Dani Farràs και Marta Rios παρέλαβαν το Πρώτο Βραβείο « Jean-Baptiste 
Montagne », εξ ονόματος του Κέντρου που φέρει το όνομα « Centre Obert Compartir – Association 
Gabella » της Βαρκελώνης, για το « iGòtic, συμβούλιο συμμετοχής των παιδιών », μια πρόταση που 
στοχεύει να προσφέρει στα παιδιά έναν χώρο συμμετοχής στις δομές λήψης αποφάσεων της Ένωσης 
« Association Gabella ». 
 
Το Δεύτερο Βραβείο « Jean-Baptiste Montagne » τίμησε την πρωτοβουλία τριών εκπαιδευτικών των 
Μαριανών Σχολείων « Maristes Sants-Les Corts », « Maristes Girona » και « Maristes Champagnat » 
αντίστοιχα, οι οποίοι ενθάρρυναν το πρόγραμμα « Playtime », που βασιζόταν στην πολυγλωσσία στην 
εκπαίδευση των πολύ μικρών παιδιών. Το βραβείο παρέλαβαν οι  Eloi Brufau, Mònica López και José 
María Buitrago. 
 
Τα Τρίτα Βραβεία δόθηκαν σε προγράμματα από την Ελλάδα και την Ουγγαρία. Το ένα δόθηκε στη 
Λεόντειο Πατησίων και το παρέλαβε ο Αδελφός Ματθαίος Λεβαντίνος ως Διευθύνων το Δίκτυο των 
Μαριανών Σχολείων της Ελλάδας. Λίγες μέρες αργότερα, μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο 
Αδελφός Ματθαίος παρέδωσε το βραβείο στους βραβευθέντες. Το άλλο Τρίτο Βραβείο δόθηκε στο 
Σχολείο « A mi Házunk » του Esztergom, στην Ουγγαρία. Το παρέλαβε ο Αδελφό Pau Tristany ως 
Διευθύνων το Δίκτυο των Μαριανών Σχολείων της Ουγγαρίας και το παρέδωσε στη συνέχεια στους 
νικητές.  
 
Τους  Επαίνους στο πλαίσιο των Βραβείων « Jean-Baptiste Montagne » παρέλαβαν οι εκπρόσωποι 
των Maristes Valldemia, του Σχολείου Anna Ravell, των Maristes Champagnat, των Maristes 
Montserrat, των Maristes Marseille και των Maristes Saint-Étienne. 
 
Τα βραβεία απένειμαν διάφοροι εκπρόσωποι της Αδελφότητας και επιχειρήσεων που συνόδευσαν 
τους Μαριανούς για την περίσταση, ο Διευθυντής του Ιδρύματος Champagnat  (« Fundació 
Champagnat ») κ. Llorenç Claramunt και μερικοί Μαριανοί Αδελφοί όπως ο Έπαρχος της Επαρχίας 
L’Hermitage Αδ. Pere Ferré, ο Επαρχιακός Βικάριος Αδ. Gabriel Villa-Real και ο Αδ. Ramon Rúbies, 
μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου και Υποδιευθυντής του Σχολείου Anna Ravell. 
 
 
 
 
 
 
 


