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To καλοκαίρι 2018 ήταν μια ακόμη ευκαιρία, για όλα τα μέλη των Μαριανών Εκπαιδευτικών Έργων στην 

Ελλάδα, να ζήσουμε έμπρακτα τη διαθεσιμότητα, την υποδοχή, τη διακονία προς τα παιδιά και τους νέους, 

αλλά και  για να απολαύσουμε τον λαμπερό ήλιο και την πεντακάθαρη θάλασσα. 

Στις κατασκηνώσεις που στεγάσθηκαν στις εγκαταστάσεις των Μαριανών Αδελφών στην Κολυμπήθρα, ζήσαμε 

μαζί με τα παιδιά και τους νέους διάφορες δραστηριότητες με το γενικό σύνθημα «Το Νησί της Φαντασίας». 

Για πρώτη φορά οργανώσαμε δύο περιόδους φιλοξενίας, στις οποίες συμμετείχαν περίπου 80 αγόρια και 

κορίτσια από τα σχολεία μας της Αθήνας, από διάφορες ενορίες και από τα νησιά της Τήνου και της Σύρου. 

Οι δραστηριότητες αυτές, που οργανώνονται από τους Μαριανούς Αδελφούς, εντάσσονται σε μια μακρά 

ποιμαντική παράδοση. Πρόκειται για συναντήσεις που προσφέρονται σε αγόρια και κορίτσια από 10 έως 15 

ετών, τα περισσότερα από καθολικές οικογένειες. 

Την τελευταία  εβδομάδα του Ιουλίου είχε προγραμματιστεί μια συνάντηση για μαθητές του Λυκείου και 

φοιτητές, στην οποία έλαβαν μέρος 18 αγόρια και κορίτσια. Οι ημέρες περιλάμβαναν μια σειρά από 

δραστηριότητες, όπως παιχνίδια, εκδρομές, χρόνο προσευχής, μπάνιο στην θάλασσα, βραδιές ψυχαγωγίας 

κ.λπ. 

Η ομάδα "Μαριανοί Νέοι σε δράση" ανέλαβε την ευθύνη της εμψύχωσης αυτών των δραστηριοτήτων με την 

πολύτιμη βοήθεια Μαριανών Αδελφών.. 

Τέλος, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου οργανώσαμε κατασκήνωση με 

τα παιδιά του Κοινωνικού Κέντρου «Καρδιά Χωρίς Σύνορα» στο Συρί 

(Λαύριο), με την προοπτική να συγκεντρώσουμε πάλι τα παιδιά πριν 

από την αρχή του σχολικού έτους και να ξεκινήσουμε το 

καθημερινό κοινωνικό έργο μαζί τους.      

Τέλος, φιλοξενήσαμε μια ομάδα 18 ατόμων από το Μαριανό 

Σχολείο “Maristes Rubí” της Καταλονίας, αποτελούμενη από 

καθηγητές και μαθητές, οι οποίοι ήρθαν για να προσφέρουν 

εθελοντική εργασία απευθείας στους πρόσφυγες που έχουν 

καταφύγει στη χώρα μας. Φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις της 

Λεοντείου Σχολής Αθηνών. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη δική τους 

μαρτυρία και δράση αλληλεγγύης . 

F. Rafa Escolà 
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Jordi Vicente 

FAJMACOR: 

 Η Ομοσπονδία Νέων  « Mà Oberta – Cor Obert » 

οργάνωσε κατασκηνώσεις κατά τον μήνα Ιούλιο. Ως 

τόπος επελέγη το Tabascan, στα Πυρηναία της  Llei-

da. Υπήρξαν δύο περίοδοι: η πρώτη με τη 

συμμετοχή των « Ulls Oberts et Cor Obert », από 3 

έως 14 Ιουλίου. Η δεύτερη με τη συμμετοχή των  

« Grumets et Mà Oberta », από 14 έως 25 Ιουλίου. 

Τα μέλη της « Cor Obert » διέσχισαν την Κοιλάδα της 

Núria τον Ιούλιο. Οι ομάδες νέων είχαν τον Αύγουστο 

τη δυνατότητα να μετάσχουν στην οικουμενική 

εμπειρία στο  Taizé. Ημέρες με μεγάλη ένταση, κατά 

τις οποίες οι νέοι μπόρεσαν να απολαύσουν τη φύση 

και τη συνάντηση με φίλους . 

Κάθε καλοκαίρι αποτελεί μια νέα ευκαιρία να επωφεληθούμε από δραστηριότητες που μας 

βοηθούν να προοδεύσουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία και να ωριμάσουμε ως άνθρωποι.  

          Το φετινό καλοκαίρι δεν ήταν διαφορετικό:  έπρεπε να αξιοποιήσουμε τους μήνες Ιούλιο 

και Αύγουστο, για να πραγματοποιήσουμε δραστηριότητες, των οποίων ακολουθεί μια σύντομη 

περίληψη :  

CMS: 

Αυτούς τους μήνες, το Κέντρο Μαριανών Προσκόπων  οργάνωσε, 

από την πλευρά του, δραστηριότητες ψυχαγωγίας μέσα στη 

φύση.  Κάθε ομάδα έστησε τις σκηνές της σε διαφορετικά σημεία 

των Πυρηναίων στη διάρκεια του Ιουλίου: Camprodón, la Molina, 

Senterada, Lladrós, Prats και Sansor, Montanuy, Gòsol, Alins. Οι 

συμμετέχοντες ήταν αγόρια και κορίτσια από τους « Castors-

Llúdrigues, Llops-Daines, Ràngers-Guies ». 

Οι  « Pioners-Caravel.les » έκαναν εξορμήσεις στο βουνό, είτε στα 

Πυρηναία (Pica d’Estats, Ordesa, Maladeta-Aneto, Posets) είτε 

στην Ανδαλουσία (Sierra Nevada και Cazorla). Υπήρξε στο σύνολό 

της μια εμπειρία φιλίας απέναντι στις προκλήσεις που έπρεπε να 

αντιμετωπίσουν καθημερινά.  

Οι « Ròvers » οργάνωσαν κατασκηνώσεις εργασίας και 

αλληλεγγύης στο Ζάγκρεμπ (Κροατία), στην Ισπανική Χώρα των 

Βάσκων, στο Karcag (Ουγγαρία), στο Esztergom (Ουγγαρία) και 

στο Obdach (Αυστρία) ).  
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Μόλις έληξαν οι κατασκηνώσεις, πολλοί ομαδάρχες αφιέρωσαν τον 

χρόνο τους στις θερινές κατασκηνώσεις « Nen Déu », μαζί με αγόρια 

και κορίτσια με ειδικές ανάγκες. 

                 Πρέπει να  αναφέρουμε, επίσης, τη  Rencontre de MarCha. 

Πρόκειται για ημερίδες που οργανώνει η Επαρχία Ibérica, στη διάρκεια 

των οποίων οι ομαδάρχες, άνδρες και γυναίκες, των Μαριανών 

Επαρχιών μπορούν να μοιραστούν το χάρισμα και να ενισχύσουν τους 

δεσμούς μεταξύ τους μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών.  

               Μια ομάδα νέων έλαβε μέρος, μέσω της ΜΚΟ SED-Catalogne, 

σε δράσεις αλληλεγγύης σε διεθνές επίπεδο. Εφέτος, αυτές οι κοινές 

δράσεις έγιναν στην Asunción (Παραγουάη), Bogotá και Medellín 

(Κολομβία), Mwanza (Τανζανία), κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 

               Μια ομάδα μαθητών και καθηγητών από το Μαριανό Σχολείο 

του  Rubí πήγε για να προσφέρει βοήθεια σε ένα Κέντρο Φιλοξενίας 

Προσφύγων στην Ελλάδα.  

               Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός αυτών που 

συμμετείχαν στις δράσεις το καλοκαίρι του 2018 ήταν μεγάλος: 1839 παιδιά 

και νέοι μαζί με τους ομαδάρχες τους . 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ CORONEL OVIEDO (Παραγουάη) 

Είναι δύσκολο να συνοψίσουμε σε λίγες γραμμές τον ενάμιση μήνα που περάσαμε στο Coronel Oviedo η 

σύντροφός μου Irina και εγώ. Δεν υπάρχουν λέξεις για να εκφρασθούν με ακρίβεια τα συναισθήματα και οι 

συγκινήσεις.  

Μέσα σε αγρούς και κοντά σε χωματόδρομους με ροδοκόκκινο χρώμα βρίσκεται το δημόσιο σχολείο 

στοιχειώδους εκπαίδευσης « Hermano Félix », κάπου στην περιφερειακή ζώνη της πόλης. Είναι ένα μικρό 

σχολείο, με 180 περίπου μαθητές ηλικίας 3 έως 12 ετών. Η κατάσταση αυτών των παιδιών ποικίλει και – σε 

ορισμένες περιπτώσεις – είναι πολύ περίπλοκη.  Γι’ αυτά το σχολείο είναι ένας χώρος όπου, εκτός από μάθηση 

και εκπαίδευση στις αξίες, τους επιτρέπει να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον υγιές και κατάλληλο, που 

ενθαρρύνει και φροντίζει για την ευεξία τους. Το έργο μας εκεί ήταν να στήσουμε εργαστήρια 

συναισθηματικής εκπαίδευσης, να διευκολύνουμε στρατηγικές αντιμετώπισης και επίλυσης συγκρούσεων. 

Αφιερώσαμε, επίσης, μεγάλο μέρος του χρόνου μας στα αγόρια και στα κορίτσια που παρουσίαζαν ειδικές 

δυσκολίες στη μάθηση προσφέροντάς τους μια πιο εξατομικευμένη και εξειδικευμένη στήριξη. Τέλος, 

αξιοποιήσαμε την ώρα της γυμναστικής για να προτείνουμε ομαδικά παιχνίδια, προκειμένου να 

δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου αγόρια και κορίτσια να μπορούν να συνάψουν σχέσεις μεταξύ ίσων. 

Ήταν μια εμπειρία που μας επέτρεψε να γνωρίσουμε σε βάθος μια άλλη κουλτούρα, συμμετέχοντας κάθε 

στιγμή σε ό, τι συνέβαινε γύρω μας σε τέτοιο βαθμό, ώστε να νιώθουμε σαν ένας από αυτούς.  Το να 

εργάζεσαι σε μια τέτοια κατασκήνωση σημαίνει να ζεις με τις πέντε αισθήσεις σε πλήρη διέγερση, σημαίνει να 

αποκτάς ανοικτό πνεύμα και να αφήνεσαι στις εκπλήξεις της κάθε στιγμής. Πράγματι, κάθε στιγμή είναι μια 

ευκαιρία που πρέπει να αρπάξεις για να εμπλακείς, να μάθεις και να μοιραστείς .   

Anna Ribó 
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Εμπειρία στη Bogotá 

Είμαστε η Alicia και η Alex, δύο εκπαιδευτικοί του Σχολείου « Maristes Sant Pere Chanel », που, φέτος το 

καλοκαίρι, ζήσαμε την εμπειρία εθελοντικής εργασίας στην Κολομβία. Την περσινή χρονιά, γνωρίσαμε τη ΜΚΟ 

« SED Catalunya »,  εκτιμήσαμε τα ποικίλα σχέδια δράσης που υλοποιούνται σε διάφορα μέρη του κόσμου και 

αποφασίσαμε αμέσως να συμμετάσχουμε. 

Ήδη από την αρχή, πολλά συναισθήματα ήταν 

ανάμεικτα μέσα μας. Νιώθαμε χαρά και 

ενθουσιασμό, αλλά πρέπει να παραδεχθούμε ότι 

υπήρχε και λίγος φόβος και ανησυχία. Θα 

λέγαμε ότι κυρίως επικρατούσε ο φόβος προς 

το άγνωστο. Άραγε οι γονείς και οι φίλοι θα 

μας έλειπαν πολύ; Θα ήταν μια καλή 

εμπειρία;  

Όσο πλησίαζε η μέρα της αναχώρησης, αυτές 

οι αμφιβολίες και τα συναισθήματα γίνονταν 

εντονότερα μέσα μας … Και τέλος, έφτασε η 

μεγάλη μέρα να αρχίσουμε το ταξίδι μας ! 

Την 1η Ιουλίου, φθάνοντας στην Bogotá, η υποδοχή 

ήταν εξαιρετική και νιώσαμε, από την πρώτη στιγμή, 

σαν να είμαστε στο σπίτι μας. Όταν φτάσαμε στην « La Cabaña » και είδαμε τη χαρά με την οποία μας 

υποδέχονταν οι άνθρωποι, όλες οι ανησυχίες και οι φόβοι μας εξαφανίσθηκαν. 

Για ένα μήνα, πέρα από τις θαυμάσιες στιγμές που μοιραστήκαμε με τα αγόρια και τα κορίτσια της « La 

Cabaña », μπορέσαμε να γνωρίσουμε χωρίς μεσάζοντες μια κουλτούρα που μας γοήτευσε. Επισκεφθήκαμε 

μαγευτικούς τόπους, απολαύσαμε γευστικά φαγητά και ζήσαμε μαζί με ανθρώπους εξαιρετικής ευγένειας. 

Είναι ίσως τετριμμένο να το πούμε, αλλά μπορούμε να βεβαιώσουμε με το χέρι στην καρδιά ότι το βίωμα ήταν 

πολύ βαθύ:  είναι αυτό που θα πάρουμε μαζί μας, περισσότερο από όσο 

μπορούσαμε να φανταστούμε.  

Και τέλος, θα θέλαμε να συγχαρούμε όλους τους ανθρώπους που 

συμβάλλουν στη λειτουργία της « La Cabaña » για το τόσο σημαντικό 

έργο που επιτελούν αλλά και για το γεγονός ότι την κάνουν έναν χώρο 

τόσο φιλόξενο. Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που γνωρίσαμε 

κατά τη διάρκεια της εθελοντικής εργασίας για τον τρόπο που μας 

αντιμετώπισαν, για τη διαρκή προσοχή και φροντίδα για μας, για τον 

χρόνο που αφιέρωσε ο καθένας τους για να μας βοηθήσει και να μας 

μάθει τον δικό τους κόσμο.  

Αναμφίβολα, όλες αυτές οι αναμνήσεις θα παραμείνουν για πάντα 

χαραγμένες στην καρδιά μας . 

Alícia και  Alex 
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Εμπειρία στην Παραγουάη 

Η Παραγουάη είναι μια χώρα με ζωηρά χρώματα, με 

κόκκινο χώμα και με ήχους που σε καλούν να τους 

ακούσεις. Η Horqueta, στα βόρεια της ανατολικής 

πλευράς, είναι ο τόπος όπου η Mireia και εγώ 

ολοκληρώσαμε την εμπειρία της εθελοντικής 

εργασίας. Συνεργασθήκαμε για πέντε εβδομάδες στο 

Ανοικτό Μαριανό Κέντρο « Mitanguéra Rekove » και 

στην αίθουσα εστίασης « Ycuá Lucero ». Το Κέντρο 

« Mitanguéra »  προσφέρει στα αγόρια και στα 

κορίτσια εκπαιδευτική στήριξη, χώρο παιχνιδιού και 

μάθησης και δυνατότητα να εφαρμόσουν συνήθειες 

υγιεινής και διατροφής. Κυρίως όμως, είναι ένα 

μέρος όπου νιώθουν εμπιστοσύνη, ανακαλύπτουν τα 

ταλέντα τους και τα απολαμβάνουν. Από την άλλη 

πλευρά, δώσαμε ένα χέρι βοήθειας στις μητέρες στην 

αίθουσα εστίασης της συνοικίας « Ycuá Lucero », οι 

οποίες μαγειρεύουν για έναν μεγάλο αριθμό παιδιών 

του χωριού. Το γεγονός ότι βρεθήκαμε σε αυτό το 

περιβάλλον υπήρξε για μας μια μοναδική ευκαιρία 

προσωπικής ανάπτυξης και συνειδητοποίησης . 

Elisabet Queirós Fernández  

Masonga, ένα δώρο 

Η κατασκήνωση στη Masonga, στην Τανζανία, υπήρξε 

ένα μεγάλο δώρο. Για ένα μήνα είχαμε την τύχη να 

μοιραστούμε πολλά πράγματα: 

Το Maalum ήταν η στιγμή του χαμόγελου. Ένα μικρό 

σχολείο πέρα από τη λίμνη. Ένα σχολείο 

περιτριγυρισμένο από ησυχία … μια ησυχία γεμάτη 

γέλια, χειρονομίες, βλέμματα. Πόσο εύκολο ήταν 

τελικά να συνεννοηθείς!  

Στο σχολείο, όπως και στην κοινότητα, μπορέσαμε να 

μοιραστούμε συζητήσεις, ανέκδοτα, 

προβληματισμούς, τραγούδια, αλλά κυρίως μάθαμε 

να μοιραζόμαστε τον χρόνο μας.  

Στη Masonga ο χρόνος κυλάει διαφορετικά. Όπως στη 

λίμνη, υπάρχουν μέρες πιο ταραγμένες, μέρες πιο 

ήσυχες, αλλά δεν υπάρχει βιασύνη · κάθε πράγμα 

έχει τον ρυθμό του και την ώρα του. Το σημαντικό 

είναι να βρίσκεσαι εκεί και να το ζεις !   

Παίρνω μαζί μου ευχάριστες στιγμές, πολλά 

ακράτητα γέλια, πολλά χρώματα, πολλές συγκινήσεις· 

κυρίως όμως, παίρνω μαζί μου ανθρώπους … Τι 

σπουδαίο δώρο να μπορείς να μένεις σε επαφή μαζί 

τους !  

Masonga... στο επανιδείν  !  

Eli  Serra  
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F. Pau Tristany 

Οι καλοκαιρινές δραστηριότητες στα Μαριανά Κέντρα της Ουγγαρίας αποτελούν πλέον μέρος της 

παράδοσης. Εδώ και κάποια χρόνια, όλα τα Μαριανά Εκπαιδευτικά Έργα οργανώνουν κατασκηνώσεις. 

Φέτος, οι συμμετέχοντες στις διάφορες δραστηριότητες έφτασαν τους 230 περίπου, αγόρια και κορίτσια, 

μαζί με κάποιους εθελοντές. 

Το « TIP » του Karcag πήγε στη λίμνη Tisza στο τέλος Ιουνίου, για να στήσει κατασκηνώσεις τεσσάρων 

ημερών · στη συνέχεια, η « A Mi Házunk » του Esztergom ταξίδεψε στη λίμνη Balaton για λίγες μέρες 

διακοπών και υπαίθριων δραστηριοτήτων. Το Σχολείο « Szent Pál Marista Általános Iskola », μέσω του 

προγράμματος « Bari Shei », το οποίο κινητοποιεί τα κορίτσια των Τσιγγάνων, οργάνωσε και αυτό τρεις 

μέρες κατασκήνωσης στα βουνά του « Bükk ». Ούγγροι εθελοντές συνεργάσθηκαν και στα δύο μέρη. Οι 

τρεις εβδομάδες κύλησαν πολύ γρήγορα για όλους χάρη στις πολλές, ποικίλες και διασκεδαστικές 

δραστηριότητες: εκδρομές, παιχνίδια, μπάνιο σε πισίνα κ.λπ. 

Στις αρχές Ιουλίου, οι θερινές κατασκηνώσεις ξεκίνησαν στις δύο περιοχές και διήρκεσαν τρεις 

εβδομάδες. Όπως συνήθως, ήρθαν εθελοντές του  CMS  της Καταλονίας, για να βοηθήσουν και να 

εμψυχώσουν τις δραστηριότητες. Στο Esztergom ήταν η σειρά των « Róvers » της A.E. Montserrat, ενώ στο 

Karcag αυτών της A.E. La Soca και A.E. Garbí. Στο τέλος Αυγούστου, από 21 έως 26, οργανώθηκε τουρνουά 

ποδοσφαίρου για τέταρτη φορά: μια εξηνταριά αγοριών και κοριτσιών, με τη βοήθεια εθελοντών 

προπονητών από την Καταλονία, βελτίωσαν την αθλητική τους τεχνική.  

Με δύο λόγια, ένα καλοκαίρι γεμάτο αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που έδωσαν ένα 

ιδιαίτερο χρώμα στους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές, 

εκπαιδευτές και Αδελφούς, που πραγματοποίησαν αυτή τη θαυμάσια εμπειρία για όλα τα παιδιά μας .  
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Αδ. Ματθαίος Λεβαντίνος 

 
Ελλάδα  

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά η Διευρυμένη Γραμματεία για την Αποστολή (Secrétariat Élargi pour la Missi-

on) της Επαρχίας L’ Hermitage, μέλος της οποίας είναι και η χώρα μας, οργάνωσε τους διαγωνισμούς 

Παιδαγωγικής Καινοτομίας Jean Baptiste Montagne και Frères Maine et Felip με σκοπό να προβάλει και να 

τιμήσει ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες δράσεις εκπαιδευτικού και κοινωνικού περιεχομένου.  

Αναφορικά με τον πρώτο διαγωνισμό υποβλήθηκαν εικοσιπέντε (25) εργασίες από την Καταλονία, την 

Ουγγαρία, τη Γαλλία και την Ελλάδα. Σημαντικές διακρίσεις έλαβαν αφενός η Λεόντειος Σχολή Νέας 

Σμύρνης με την εργασία του Δασκάλου κου Λάκη Βαρθαλίτη με τίτλο «Μaristes Runners», και με την 

εργασία της Καθηγήτριας Πληροφορικής κας Βασιλικής Παππά με τίτλο «Moodle», οι οποίες βραβεύτηκαν 

με τιμητικό έπαινο, αφετέρου η Λεόντειος Σχολή Αθηνών με την εργασία του Καθηγητή κου Νικόλαου 

Μανιάτη με τίτλο « Η Προσέγγιση της Λογοτεχνίας μέσω των Παραστατικών Τεχνών στην Υπηρεσία της 

Ολιστικής Εκπαίδευσης », η οποία τιμήθηκε με τον ανάλογο τιμητικό έπαινο. 

Σε ό,τι αφορά στον δεύτερο διαγωνισμό το πρώτο βραβείο  έλαβε η εργασία του Διευθυντή του Λυκείου 

της Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης κου Φίλιππου Φουρναράκη με τίτλο: «Προσφορά στον 

Συνάνθρωπο» . Στην προετοιμασία του φακέλου της εν λόγω εργασίας συνεισέφερε και ο Καθηγητής κ. 

Παύλος Κουτσοβίτης. 

Θερμά συγχαρητήρια στους Συναδέλφους μας για τις αξιόλογες εργασίες τους που έτυχαν σημαντικών 

διακρίσεων .  
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Γαλλία 

Με την ευκαιρία της συνάντησης των διευθυντών του μαριανού δικτύου στο τέλος της σχολικής χρονιάς, 

στις 11 Ιουλίου 2018 στο Lagny sur Marne, έλαβε χώρα η απονομή στους νικητές του Βραβείου Jean-

Baptiste Montagne. Οι κύριοι Stéphane Hau και Pascal Dupont, Οικονομικός Υπεύθυνος και Γενικός 

Διευθυντής αντίστοιχα της εταιρείας DUPONT RESTAURATION, χορηγού του Βραβείου Montagne, 

απένειμαν το Δεύτερο Βραβείο στον κ. Eric Gohier,  Διευθυντή του Γυμνασίου St Laurent de Lagny, για το 

πρόγραμμα Hand-e, και έναν Έπαινο στην κα Ma-

rie-Dominique Delmas για το πρόγραμμα της 

τάξης Gutenberg του Γυμνασίου St Joseph de 

Matzenheim. Οι δύο διευθυντές δεν παρέλειψαν 

να ευχαριστήσουν τις ομάδες που συνέλαβαν 

την ιδέα, σχεδίασαν και κατέστησαν δυνατή την 

πραγματοποίηση αυτών των καινοτόμων 

προγραμμάτων. Ευχαρίστησαν, επίσης, την 

κριτική επιτροπή του Βραβείου Montagne και 

δήλωσαν πολύ υπερήφανοι για την απονομή 

αυτών των διακρίσεων ως απόδειξη της 

αναγνώρισης της εργασίας και της ενασχόλησης 

των ομάδων τους. Άλλωστε, αυτό τους 

ενθαρρύνει να γίνουν ακόμη περισσότερο 

καινοτόμοι .  

Christophe Schietse 
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Llorenç Claramunt 

Καταλονία 

Τα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης « Maristes 200 et + » στη Βαρκελώνη, την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου, 

αποτέλεσαν το πλαίσιο της απονομής των διεθνών Βραβείων Jean-Baptiste Montagne (Παιδαγωγικής 

Καινοτομίας) και Frères Maine et Felip (Ποιμαντικής και Προγραμμάτων Ψυχαγωγίας). Το γεγονός σημάδεψε η 

παρουσία ενός μεγάλου μέρους της μαριανής εκπαιδευτικής κοινότητας της Βαρκελώνης και η σημαντική 

εκπροσώπηση συλλόγων και θεσμών, ανάμεσα στους οποίους της Αρχιεπισκοπής της Βαρκελώνης, της Γενικής 

Διοίκησης ( Généralitat ) της Καταλονίας, της « Diputació » της Βαρκελώνης, του Ιδρύματος των Χριστιανικών 

Σχολείων της Καταλονίας και της Ένωσης των Κληρικών της Καταλονίας (URC). 

Το Πρώτο Βραβείο Jean-Baptiste Montagne, για το Πρόγραμμα EMO των Μαριανών Girona, το οποίο 

βασίζεται στη συναισθηματική εκπαίδευση στο σχολείο, απονεμήθηκε σε τρεις από τις κυρίες που το 

εμψύχωσαν:  Salomé Petit, Iolanda Vila, Estel 

Masmiquel. Το Τρίτο Βραβείο, για το 

Πρόγραμμα « Fem xarxa », παρέλαβαν 

οι Vicenç Medina, José Manuel Ber-

nal, Manolo López και Albert Cocera, 

από τους Μαριανούς Valldemia 

(Mataró). Το Πρόγραμμα « Fem 

xarxa » προτείνει μια ευκαιρία 

συνάντησης με παιδιά και νέους 

από άλλα χριστιανικά σχολεία, 

προκειμένου να προωθήσει – 

μεταξύ άλλων – τις εκπαιδευτικές, 

κοινωνικές και χριστιανικές αξίες που 

μας συνδέουν. Ειδικούς Επαίνους 

παρέλαβαν οι εκπρόσωποι των Σχολείων 

της Badalona, Igualada, Lleida, Sants-Les 

Corts. Σε ό, τι αφορά στο Βραβείο Frères Maine et 

Felip, τον Έπαινο παρέλαβε ο Núria Diago, ως εκπρόσωπος της Ομάδας Προσκόπων Champagnat, των 

Μαριανών La Immaculada, για το Πρόγραμμα « SAP » («Πάντοτε έτοιμοι!») 

                Στην απονομή των βραβείων παρέστησαν ο Γενικός Διευθυντής Θρησκευτικών Υποθέσεων της 

Γενικής Διοίκησης κ. Marcel·lí Joan, η Γενική Διευθύντρια Νεότητας  κα Marta Vilalta, ο βουλευτής 

εκπρόσωπος στην Προεδρία, στις Γενικές Υπηρεσίες και στις Σχέσεις με την πόλη της Βαρκελώνης κ. Jordi Mar-

tí , ο Πρόεδρος της URC (Ένωσης Κληρικών της Καταλονίας) κ. Màxim Muñoz, ο Αναπληρωτής Γενικός 

Γραμματέας του Ιδρύματος των Χριστιανικών Σχολείων της Καταλονίας κ.  Miquel Mateo, καθώς και ο Γενικός 

Διευθυντής του εκδοτικού οίκου Baula κ. Alfons Morales. 

                Η περιοδική έκθεση « Maristes : 200 et + », η οποία πέρασε από όλες τις πόλεις της Καταλονίας, στις 

οποίες οι Μαριανοί έχουν Σχολεία και /ή Κοινωνικά Έργα, σημειώνει το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων 

για την μαριανή επέτειο των 200 χρόνων στην Καταλονία . 
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Κατά τη διάρκεια αυτής της επιμόρφωσης στη 

συνοδεία για τη διορατικότητα και τη διάκριση, 

μοιραστήκαμε εμπειρίες και μέσα και 

ανακαλύψαμε τεχνικές προσεκτικής ακρόασης και 

διάκρισης. 

Αυτή η πλούσια σε περιεχόμενο επιμόρφωση 

περιλάμβανε συναντήσεις με μαριανούς 

πρωταγωνιστές, χρόνους προσευχής, συζητήσεις 

σε βάθος, καθώς και στιγμές ανασκόπησης της 

ίδιας μας της ζωής. 

Ο πλούτος της ομάδας μας βρισκόταν στην 

πολυπολιτισμικότητα των μελών της. Καθώς 

προερχόμασταν από ολόκληρη την Ευρώπη, 

συγκεντρωθήκαμε γύρω από την ίδια ιδέα: 

«Έχουμε δεχθεί κλήση». Και αυτή η κλήση μάς 

ωθεί να βοηθάμε τους νέους, όσο διαφορετικοί κι 

αν είναι μεταξύ τους, να πορεύονται στον δρόμο 

της ζωής τους. Η επιμόρφωσή μας αποτυπώνεται 

στο ακόλουθο απόσπασμα της Βίβλου από την 

πορεία προς Εμμαούς: «Και ο Ιησούς βάδιζε μαζί 

τους». 

Caroline Villordin  

Σε εμένα προσωπικά, μένουν στο βάθος της ψυχής 

και του νου μου κάποια στοιχεία που θα ήθελα να 

μοιραστώ μαζί σας. Το πρώτο εκφράζεται με τις 

τρεις λατινικές λέξεις « hic et nunc », εδώ και τώρα 

· συγκρατώ αυτές τις λέξεις σαν τη χαρά να ζω την 

παρούσα στιγμή, αισθανόμενη την παρουσία του 

Θεού στη ζωή μου και στη ζωή εκείνων που 

έρχονται για να τους ακούσω με καλή διάθεση, 

χωρίς κρίσεις και με προσοχή. Ένα άλλο στοιχείο 

που κρατώ είναι η μεσολάβηση και η 

εσωτερικότητα, που μας επιτρέπουν να 

γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και μας 

βοηθούν κατά την ώρα της διάκρισης. Τέλος, θα 

κρατούσα στο μυαλό μου εκείνες τις στιγμές που 

ανταλλάσσαμε σκέψεις, με απόλυτη εμπιστοσύνη, 

μέσα σε γέλια και χαρά. Λίγους μήνες μετά από 

αυτή την επιμόρφωση, νιώθω να έχω αλλάξει 

βαθιά και να είμαι έτοιμη για το καλύτερο. Διότι 

δεν υπάρχουν παρά μόνο καλές και καλύτερες 

επιλογές, μέσα στο φως του Θεού .  
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Αρχίζουμε μια νέα σχολική χρονιά, μια νέα ευκαιρία 

να ανακαλύψουμε, να δοκιμάσουμε καινούργια 

αισθήματα και εμπειρίες που μας προσφέρει η ζωή. 

Οι χώροι των σχολείων μας αρχίζουν να πάλλονται με 

νέες δραστηριότητες που φέτος περιστρέφονται 

γύρω από ένα νέο σύνθημα: ΑΛΛΑΞΕ  ! Είναι αυτό 

που πρότεινε η συντονιστική της ποιμαντικής σε όλα 

τα εκπαιδευτικά κέντρα. Το ίδιο το Ευαγγέλιο μάς 

προσφέρει ένα καλό παράδειγμα · η αλλαγή είναι 

συνεχής στη ζωή του Ιησού από τη Ναζαρέτ, το ίδιο 

και στη ζωή των μαθητών Του. Όποιος γνωρίσει τον 

Ιησού Χριστό ΑΛΛΑΖΕΙ τη ζωή του.  

Η ιδέα της αλλαγής είναι στενά συνδεδεμένη με όλα 

όσα αφορούν στη ζωή: ΕΞΕΛΙΞΗ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ, 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ …. 

Αυτές οι λέξεις είναι και τρόποι για να εκφράζουμε 

τις ΑΛΛΑΓΕΣ που συντελούνται στη φύση, στα έμβια 

είδη, στο σύμπαν, στην ενέργεια, στο κλίμα, στον 

χρόνο, στα ήθη, στις ιδέες, στις αξίες, στα 

συναισθήματα, στα σχέδια, στους τρόπους δράσης, 

στους θεσμούς, στους νόμους, στους πολιτισμούς, 

στις θρησκείες, στις Εκκλησίες … ΣΤΟΥΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. 

Ας σκεφτούμε, επίσης, την περίφημη αρχή 

του χημικού επιστήμονα  Lavoisier,  ο 

οποίος ανακάλυψε ότι «Η ΥΛΗ ΔΕΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ 

ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ». 

Κάποιες φορές, η ιδέα της αλλαγής 

μάς οδηγεί να σκεφτούμε ότι πρέπει 

να αλλάξουμε είτε από σνομπισμό  

είτε γιατί το επιβάλλει η μόδα, αλλά 

αυτό δεν έχει καμία σχέση με την 

πρόταση που κάνουμε τη φετινή 

σχολική χρονιά με το σύνθημα 

«ΑΛΛΑΞΕ».   

Η ιδέα της αλλαγής συνδέεται με τη 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, την ΑΝΑΝΕΩΣΗ, την 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ, την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, τη ΒΕΛΤΙΩΣΗ … 

Για να μπορέσουν να διαχειριστούν διάφορες 

δυναμικές δράσεις στα σχολεία, θέσαμε στη διάθεση 

των εκπαιδευτικών κάποια υλικά: 

• Αφίσες με το σύνθημα 

• Ένα κείμενο – πλαίσιο με τη γενική στόχευση 

του συνθήματος 

• Φακέλους με τον προγραμματισμό και τη 

διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που θα γίνουν 

ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα των 

παιδιών και των νέων. 

• Ένα τραγούδι για τα μικρά παιδιά και ένα άλλο 

για τα μεγάλα, μαζί με ένα βίντεο. 

Όλα αυτά είναι μια πρόκληση για να ζήσουμε τη νέα 

σχολική χρονιά με δημιουργική ένταση. Μια 

καινούργια ευκαιρία για να ξανασχεδιάσουμε εκείνο 

που κάνουμε από συνήθεια. Μπορούμε όλοι μας να 

αλλάξουμε, για να βελτιώσουμε το περιβάλλον μας 

και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να είναι πιο 

ευτυχισμένοι .  

Ομάδα Ποιμαντικής 
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Αυτές τις μέρες, όλο το μαριανό δίκτυο της Επαρχίας  

l’Hermitage, το οποίο μέχρι τώρα είχε πιστοποιηθεί 

με  ISO 9001:2008, επικύρωσε τη μετάβασή του στη 

νέα μορφή 2015. 

Το πρώτο πράγμα που θα μπορούσαμε να πούμε γι’ 

αυτή τη νέα μορφή της πιστοποίησης είναι ότι 

στρέφεται πολύ περισσότερο προς την οργάνωση  

«υπηρεσιών» · ανταποκρίνεται, επομένως, καλύτερα 

στον τρόπο λειτουργίας του δικτύου μας. Η νέα 

μορφή αποβλέπει στο να δώσει νόημα στο σύστημα 

διαχείρισης της ποιότητας. Δεν πρόκειται πλέον 

μόνο για την ανταπόκριση σε συγκεκριμένες 

απαιτήσεις αλλά για την απόκτηση ενός Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας (SMQ), το οποίο υπηρετεί 

άμεσα τη στρατηγική της οργάνωσης.  

Η μετάβαση αρχίζει με μια λεπτομερή ανάλυση του 

περιβάλλοντος των οργανώσεων (σχολείων) του 

δικτύου (επαρχιακής, εθνικών και τοπικών) γύρω 

από την κατανόηση των προκλήσεων και την 

πρόβλεψη των αναγκών και των προσδοκιών των 

ενδιαφερομένων μερών. Στη συνέχεια, έμφαση 

δίνεται στην πρόβλεψη και στον καθορισμό των 

ενδεχόμενων κινδύνων και των πιθανών ευκαιριών 

που πρέπει να αξιοποιηθούν στους κόλπους των 

οργανώσεων, προκειμένου να γίνουν ενέργειες πιο 

καίριες και αποτελεσματικές στον τομέα της 

πρόληψης.  

Στη μορφή 2015 της πιστοποίησης, η έννοια της 

«Διεύθυνσης» δίνει τη θέση της στην «Ηγεσία και 

Anne-Marie Dieudonné 

Δέσμευση». Η Διεύθυνση καθίσταται υπεύθυνη για 

την αποτελεσματικότητα του Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας (SMQ) και είναι αυτή που 

αναλαμβάνει όλη την πορεία εξασφάλισης της 

ποιότητας. Με το ISO 9001:2008, δεν υπήρχε 

«όραμα» για τους τρόπους συμβολής στην ποιότητα.  

 Η μετάβαση προς τη μορφή 2015 ελάφρυνε τη 

διαχείριση μέσω εγγράφων και κειμένων και 

υποχρέωσε τα Συμβούλια Διεύθυνσης του κάθε 

σχολείου να δεσμευθούν και να συμμετάσχουν στην 

πορεία εξασφάλισης της ποιότητας μέσα από 

ενέργειες στρατηγικής ανάλυσης:   

• Ανάλυση Πλεονεκτημάτων, Αδυναμιών, 

Ευκαιριών, Απειλών  (AFOM ή SWOT) 

• Ανάλυση των προσδοκιών και των αναγκών 

της κάθε ομάδας 

Ανάληψη ενεργειών πρόληψης με στόχο την 

ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων κινδύνων για το 

Εκπαιδευτικό Έργο και /ή την αξιοποίηση των 

ευκαιριών που θα του παρουσιάζονταν. 

 Η στρατηγική ανάλυση δίνει νόημα στις ενέργειες 

ποιότητας, ορίζει σαφείς στόχους και – κυρίως- δίνει 

συγκεκριμένα αποτελέσματα, ενίοτε σε πολύ 

σύντομο χρόνο, σχετικά τόσο με την ικανοποίηση 

των γονέων όσο και με τη λειτουργία του ίδιου του 

σχολείου .  
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Ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της Επαρχιακής Σύναξης (2016), το Επαρχιακό Συμβούλιο ανοίγει ένα 

πεδίο διαλόγου και συμμετοχής κατά τη διάρκεια του φετινού σχολικού έτους μέσω ενός νέου φόρουμ, 

που θα έχει ως σύνθημα «Μοιραζόμαστε τη ζωή, οραματιζόμαστε το μέλλον».  

Πρόκειται για ένα νέο πεδίο, ώστε όλοι να  νιώθουν ότι καλούνται να μοιραστούν, να ζήσουν εμπειρίες, να 

προβληματιστούν και να προσφέρουν τη δική τους συμβολή για το μέλλον της μαριανής ζωής και 

αποστολής της Επαρχίας L’Hermitage, σε συνδυασμό με τα καλέσματα της 22ης Γενικής Σύναξης.  

•Το Φόρουμ παρουσιάζει τρεις τύπους εμπειρίας στη διάρκεια της χρονιάς: #MaristCamp (χρόνος για την 

ανταλλαγή που αναμορφώνει, από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο). 

•#Εργαστήρια (χρόνος για να ζήσουμε μαζί εμπειρίες, μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου) και 

•#Συνάντηση των αντιπροσώπων  (13-16 

Μαΐου, στο Hermitage). 

Όλες τις πληροφορίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα  του Φόρουμ:  

www.maristes.eu/forum  

Pep Buetas 

http://www.maristes.eu/forum
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Pep Buetas 

Βρισκόμαστε στο μέσον της υλοποίησης του σχεδιασμού που χαράξαμε μέχρι το 2021. Η στρατηγική που  

καταρτίσαμε προχωράει μέρα με τη μέρα μέσα από ποικίλα σχέδια δράσης  που υλοποιούμε στις  

διάφορες  χώρες της Επαρχίας μας. Προσεγγίζουμε το όραμα που έχουμε θέσει : 

Να προοδεύουμε στον επανευαγγελισμό μέσω της εκπαίδευσης  

και της προώθησης και προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών. 

Σε δίκτυο, δίνοντας προτεραιότητα στο ανθρώπινο πρόσωπο . 

Σημαντικά προγράμματα που  θα πραγματοποιούμε σιγά – σιγά είναι τα ακόλουθα : 

Μέχρι τώρα, έχουμε επιτύχει πολλούς στόχους, οι οποίοι μας επιτρέπουν να οικοδομήσουμε το μέλλον ως 

Επαρχία. Το στρατηγικό όραμα μάς βοηθάει να δώσουμε νόημα και περιεχόμενο στις πολλές προσπάθειες 

που καταβάλλουμε καθημερινά στις διάφορες ομάδες εμψύχωσης στους κόλπους της Επαρχίας L’Hermi-

tage, καθώς και στα τυπικά και άτυπα Μαριανά Εκπαιδευτικά Έργα. 

ΗΓΕΣΙΑ 

Επαρχιακό πρόγραμμα επιμόρφωσης στη μαριανή ηγεσία για την αποστολή  

• Προβληματισμός σχετικά με τη δυνατότητα κατάρτισης ενός σχεδίου επιμόρφωσης στην ηγεσία 

σχετικά με την αποστολή, σε επίπεδο Επαρχίας. 

• Φάσεις επιμόρφωσης στην ηγεσία για τα Συμβούλια Διεύθυνσης των Μαριανών Έργων. 

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ 

Μαριανά Έργα Επανευαγγελισμού 

• Επεξεργασία ενός επαρχιακού πλαισίου για την εκπαίδευση στην εσωτερικότητα. 

ΜΑΡΙΑΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (PMJ) 

Προώθηση της μαριανής ποιμαντικής των νέων  

• Δημιουργία μιας δομής της μαριανής ποιμαντικής των νέων σε επαρχιακό επίπεδο (συντονισμός 

μεταξύ των χωρών, κοινά κριτήρια και επιμόρφωση). 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ 

Παρουσία στους επίσημους θεσμούς και οργανισμούς λήψης αποφάσεων για τα παιδιά 

και τους νέους .  

• Σύναψη συμφωνιών και συνεργασιών με τους επίσημους οργανισμούς που 

εργάζονται για τα παιδιά και τους νέους.  
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Στο τελευταίο τεύχος του ΔΙΚΤΥΟΥ, σας παρουσιάσαμε τη νέα μορφή της ιστοσελίδας  Web ‘maristes.eu’. 

Πρόκειται για ένα μέσο επικοινωνίας κοινό για όλη την Επαρχία L’Hermitage, το οποίο προβάλλει τη σταθερή 

ενημέρωση για την εκπαιδευτική μας αποστολή: οράματα και αξίες, αποστολή, κείμενα της Επαρχίας, 

πληροφορίες για το ποιμαντικό θέμα, κοινά επαρχιακά προγράμματα κ.λπ.  

Παράλληλα όμως, καθεμιά χώρα της Επαρχίας έχει τα δικά της ιδιαίτερα μέσα, τα οποία επιχειρούν να 

βρίσκονται κοντά στους παραλήπτες και να εξηγούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις καθημερινές μας 

δράσεις, τόσο στα σχολεία όσο και στα κοινωνικά 

κέντρα.  

Στην Καταλονία, ένα από τα κύρια μέσα 

επικοινωνίας είναι η ιστοσελίδα 

www.maristes.cat, η οποία εφέτος 

κορύφωσε τη διαδικασία ενοποίησης 

των στοιχείων της. Μπορούμε να 

βρίσκουμε εκεί πλήρη ενημέρωση για τα 

σχολεία, τα κοινωνικά έργα, την 

ποιμαντική, τα κινήματα των νέων κ.λπ. 

Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς 

λαμβάνουν σε τακτά διαστήματα το 

Δελτίο Bulletin FCH ή « Butlletí Famílies », 

με τα επίκαιρα θέματα του δικτύου και με την αναγγελία των μελλοντικών γεγονότων. Ένα άλλο μέσο 

επικοινωνίας, το οποίο κάνει τα πρώτα του βήματα, είναι το Maristes Xarxa Innovació, η ετήσια επιθεώρηση 

που αντανακλά τη διαδικασία εκπαιδευτικής καινοτομίας που βιώνεται στα μαριανά σχολεία της Καταλονίας · 

μια διαδικασία που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει και στην ιστοσελίδα www.maristesxarxainnovacio.cat. Η 

Ποιμαντική, η ΜΚΟ SED και τα Κινήματα έχουν το δικό τους μέσο επικοινωνίας και είναι πολύ ζωντανά στα 

κοινωνικά δίκτυα. 

Στη Γαλλία, η ιστοσελίδα www.maristes-amc.com  

είναι ο επίσημος δίαυλος του μαριανού δικτύου 

της χώρας. Η ιστοσελίδα www.maristes-

france.org  προσφέρει κι αυτή πληροφορίες, εν 

προκειμένω για τα τέσσερα Μαριανά 

Τάγματα: τους Pères Maristes 

(Μαριανούς Πατέρες), τους Frères Ma-

ristes (Μαριανούς Αδελφούς) , τις Sœurs 

Maristes (Μαριανές Αδελφές) και τις 

Sœurs Maristes Missionnaires (Μαριανές 

Αδελφές σε Ιεραποστολή). Το δίκτυο 

είναι επίσης παρόν στο Facebook : 

« AMC réseau mariste de France ». 

Imma Amadeo 

http://www.maristes.cat
http://www.maristesxarxainnovacio.cat
http://www.maristes-amc.com
http://www.maristes-france.org
http://www.maristes-france.org
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Εξάλλου, το μηνιαίο δελτίο Fréquence 6 στέλνεται ηλεκτρονικά σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και περιέχει 

τα νεότερα για τα σχολεία και την Αδελφότητα. Η Présence Mariste είναι η τριμηνιαία επιθεώρηση που 

εκδίδεται από τους Αδελφούς και περιέχει μαρτυρίες, άρθρα και νέα της Επαρχίας. Τέλος, αναφέρουμε το Re-

gards maristes, μια δημοσίευση που βρίσκεται στις κοινότητες των Αδελφών. 

Στην Ελλάδα, η ιστοσελίδα 

www.leonteios.gr είναι κοινή 

για τα Μαριανά Εκπαιδευτικά 

Έργα. Σ’ αυτήν μπορούμε να 

βρούμε πληροφορίες για τα 

σχολεία και τα κοινωνικά 

κέντρα. Οι Απόφοιτοι έχουν κι 

αυτοί τη δική τους ιστοσελίδα: 

https://eall.gr. Η 

καθημερινή 

επικαιρότητα 

γνωστοποιείται 

μέσω των 

κοινωνικών 

δικτύων, όπως 

είναι τα Facebook, 

Instagram και You-

tube. Επιπλέον, 

κάθε σχολείο έχει 

τα δικά του μέσα επικοινωνίας: μια σχολική εφημερίδα και την ετήσια  Επετηρίδα (Souvenir) του σχολείου. 

Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι προβολής της αποστολής: η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα των Κέντρων (intranet 

με ενδιαφέρουσες πληροφορίες) και μια δημοσίευση στην οποία περιγράφονται οι συναντήσεις του ΣΜΑΕΛ, 

του Συμβουλίου που μεριμνά για τον συντονισμό των Μαριανών Εκπαιδευτικών Έργων στην Ελλάδα. 

Στην Ουγγαρία, κοινό μέσο ενημέρωσης είναι μέχρι στιγμής το «ΔΙΚΤΥΟ», αλλά εξετάζεται ο τρόπος 

υλοποίησης νέων προγραμμάτων επικοινωνίας, τόσο στα κοινωνικά δίκτυα όσο και σε μια ιδιαίτερη 

ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο. 

Τέλος, στο επίπεδο της Επαρχίας, η ενημέρωση έρχεται σε μας μέσα από αυτή την ίδια τη δημοσίευση που 

διαβάζετε αυτή τη στιγμή, δηλαδή το ΔΙΚΤΥΟ, μέσα από το L’Hermitage.info και μέσω κάποιων βίντεο με τον 

τίτλο « Entre Frères », τα οποία μας δείχνουν τη ζωή της Επαρχίας με τρόπο διαγραμματικό. 

Imma Amadeo 

http://www.leonteios.gr
https://eall.gr

