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Julien Monghal 

«Ηγεσία κσι Συλλογική Νοημοσύνη» 

Ο Ιούλιος του 2018 αποτέλεσε την αρχή του προβληματισμού μας σχετικά με 

την ανάπτυξη μιας διαδικασίας συλλογικής νοημοσύνης ως τρόπου διοίκησης 

στους κόλπους των ομάδων στα μαριανά μας σχολεία. 

 Το πρόγραμμα αυτό αναπτύσσεται σιγά – σιγά στο Τάγμα των 

Μαριανών Αδελφών με δυνατές σκέψεις και διαισθήσεις που έχουν τις 

ρίζες τους στην αποστολή μας : 

• Κατά τη Διεθνή Συνέλευση για την Αποστολή στο Ναϊρόμπι το 2014, η 

μέθοδος προβληματισμού που είχε προταθεί ήταν «ο διάλογος γύρω 

από τη φωτιά». Αυτή η φωτιά, σύμβολο συνάθροισης, που θερμαίνει 

και προστατεύει από το ψύχος, αντιπροσωπεύει το ασφαλές πλαίσιο 

του αδελφικού διαλόγου, όπου ο καθένας έχει τη θέση του. 

Χρησιμοποιήθηκε ένας όρος με βαθιά σημασία, ο “UBUNTU” , ο οποίος θα μπορούσε να ορισθεί, σύμφωνα με 

τον Barack Obama, ως «Η δική μου ανθρωπιά είναι άρρηκτα δεμένη με τη δική σας !». Αποτελεί ακριβώς 

πεποίθηση ότι η αποστολή εκφράζεται μέσα από τις προσωπικές μας διαφορές και από τον πλούτο των 

ανθρώπινων σχέσεών μας. Μια αφρικανική παροιμία αποδίδει σωστά τη θέληση των Αδελφών : «Μόνος μου 

πηγαίνω πιο γρήγορα, αλλά μαζί πηγαίνουμε πιο μακριά !» 

• Κατά την 22η Γενική Σύναξη στο Rionegro το 2017, το πρώτο κάλεσμα της Σύναξης ακολουθεί αυτή την 

αναζήτηση της συνάθροισης μέσα από την οικοδόμηση κοινοτικής ταυτότητας, ομάδας ζωής, ομάδας για 

την αποστολή μας :  «Να ζούμε σαν μια παγκόσμια χαρισματική οικογένεια». 

Η συνάντηση με τον Jean -  Jacques Montlahuc πρόσφερε την αναγκαία βοήθεια για τη στήριξη αυτής της 

διαδικασίας συγκρότησης ομάδας ζωής μέσα στα Συμβούλια Διεύθυνσης, επιβεβαιώνοντας ότι η αλήθεια θα 

επιτρέψει την πορεία της αλλαγής και την ανάπτυξη όλων. 

Συμμεριζόμαστε, επομένως, ισχυρές πεποιθήσεις όπως :  

• Σεβασμό του προσώπου 

• η διαφορετικότητα είναι πλούτος για τις ομάδες μας 

• το συλλογικό σχέδιο είναι ισχυρότερο από την ατομική απόφαση. 

Κάποιες επισημάνσεις στο πρόγραμμα : 

• Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο 2018, λειτουργεί με μηνιαίες 

συναντήσεις μια επιτροπή καθοδήγησης, προκειμένου να οργανώσει την ανάπτυξη του προγράμματος. 

Αποτελείται από την Ομάδα Διεύθυνσης του AMC και από τον J. J. Montlahuc. 

• Η πρώτη συνεδρίαση θα γίνει στις 21, 22 και 23 Οκτωβρίου 2019 στο St Paul Trois Châteaux με δύο ημέρες 

αφιερωμένες σε αυτή τη στήριξη. Επομένως, κατά τα επόμενα δύο έτη θα έχουμε δύο συνεδριάσεις ανά 

έτος : τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο κάθε χρονιάς. 

• Ο Jean -  Jacques Montlahuc μετέβη στη συνάντηση των δύο Ομάδων Διεύθυνσης : αυτής του Σχολείου 

Raoul Follereau de Chazelles-sur-Lyon  και εκείνης του σχολικού συγκροτήματος St Laurent la Paix ND de 

Lagny-sur-Marne.  

• Αυτόν τον καιρό, δύο άτομα δέχονται επιμόρφωση στο Πρόγραμμα «Ηγεσία και Συλλογική 

Νοημοσύνη» (LIC) : o Joël Lepetit από την Τουλούζη και ο Julien Monghal, οι οποίοι θα αποτελέσουν στο 

μέλλον ανθρώπινους πόρους για το δίκτυο. 

«Μόνος μου πηγαίνω πιο γρήγορα, αλλά μαζί πηγαίνουμε πιο μακριά !»  
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Nathalie Faure 

Η πορεία επιμόρφωσης των μαριανών ηγετών 

για την αποστολή, η οποία συντονίζεται από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Αποστολή, έχει 

πέντε φάσεις. Απευθύνεται στους Αδελφούς και 

στους Λαϊκούς που έχουν δεσμευθεί στη μαριανή 

αποστολή των Επαρχιών μας στην Ευρώπη και 

αποβλέπει στην εξασφάλιση της ζωτικότητας του 

μαριανού χαρίσματος. Έτσι, περιλαμβάνει έναν 

συμμετέχοντα ανά χώρα από τις τέσσερεις Επαρχίες 

της Ευρώπης :  Ibérique (Ισπανία), Méditerranée 

(Ισπανία, Λίβανος, Ιταλία), Compostelle (Ισπανία, 

Πορτογαλία) και L’Hermitage (Γαλλία, Καταλονία, Ελλάδα).  

Η πρώτη περίοδος αυτής της πορείας έλαβε χώρα στη Notre Dame de l’Hermitage από 18 έως 22 Μαρτίου 

2019. Τα κύρια θέματα αφορούσαν στην πνευματικότητα, την εσωτερικότητα, τη δέσμευση και την πίστη στο 

μαριανό σχέδιο, με βάση τα κείμενα αναφοράς της Αδελφότητας. Οι 17 συμμετέχοντες – χάρη στα σύγχρονα 

μέσα μετάφρασης – συζήτησαν, σχεδίασαν, προσευχήθηκαν μαζί, για να αφομοιώσουν τον τρόπο ηγεσίας του 

Μαρκελλίνου Champagnat. Επισκεπτόμενος τους πρώτους μαριανούς τόπους στο Rozey, μπόρεσε ο καθένας 

να σχεδιάσει την εικόνα της ζωής του και, μέσα από αυτή την πνευματική πορεία, να προβληματιστεί για «τα 

χαρίσματά του τα γνωστά και τα λανθάνοντα». 

Πόσο πολύτιμο ήταν να ακούς τη συμβολή στη συζήτηση των Αδελφών Bénito Arbues, Diogène Musine και 

Emili Turu ! Κάποια λόγια τους αντηχούν ακόμη μέσα μου : « Δεν ζούμε σήμερα μια εποχή αλλαγής αλλά μια 

αλλαγή εποχής…», «να διδάσκεις στη σιωπή για να μπορείς να ακούς τους άλλους…», «να απελευθερώσεις τον 

εαυτό σου, γιατί κανένας δεν μπορεί να δώσει κάτι που δεν έχει…», «να εγκαταλείψεις τη νοοτροπία του εγώ 

και να προωθήσεις τα  «οικο…» (οικολογία, οικοσύστημα κ.λπ.). 

Αυτή η εβδομάδα επέτρεψε να αφιερώσουμε χρόνο : 

Χρόνο για τον εαυτό μας, δηλαδή χρόνο για να κοιτάξουμε μέσα μας και για να σκεφθούμε τη μαριανή μας 

αποστολή και να καταρτίσουμε το προσωπικό μας σχέδιο ως χαρισματικοί μαριανοί ηγέτες… 

Χρόνο για τους άλλους, για να καταλάβουμε τις 

πραγματικότητες των Επαρχιών της Μαριανής Ευρώπης και 

να αφομοιώσουμε τον τρόπο ηγεσίας του Μαρκελλίνου 

Champagnat : τις επιτυχίες του αλλά και τον τρόπο να 

ξεπερνάει τις κρίσεις. 

Τα πάντα κάτω από το βλέμμα της Παναγίας, η οποία 

εμπνέει τη δημιουργικότητά μας, για να γίνουμε 

γεφυροποιοί · διότι, όπως η Παρθένος Μαρία στην 

Κανά (Κατά Ιωάννην 2,3), νιώθουμε ότι μας καλούν 

οι ανάγκες του κόσμου που μας περιβάλλει.  
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Szent Pál Marista Általános Iskola (Karcag—Ουγγαρία ) 

 

Στις 6 Ιουνίου, ο μαριανός κόσμος τιμά την εορτή του ιδρυτή του, του 

Αγίου Μαρκελλίνου Champagnat. Σε όλα μας τα Έργα εορτάσαμε με 

κάθε είδους δραστηριότητες : τέλεση της Θείας Λειτουργίας, 

προσευχές, παιχνίδια, εκδρομές, παραστάσεις κ.λπ.  

Η εορτή αυτή μας θυμίζει τη δωρεά του μαριανού χαρίσματος που 

κληρονομήσαμε από τον Άγιο Μαρκελλίνο. Σε καθένα από τα Κέντρα 

μας, σε όλα τα μέρη όπου είμαστε παρόντες, επιθυμούμε να 

κρατάμε ζωντανά το έργο και την αποστολή που άρχισαν εδώ και 

πάνω από 200 χρόνια. 

Παρουσιάζουμε μια συλλογή φωτογραφιών από τις εορταστικές 

εκδηλώσεις που έγιναν σε κάποια σχολεία ή κοινωνικά έργα της 

Επαρχίας μας.  
Δημοτικού Λεόντειος Αθηνών (Ελλάδα) 

Δημοτικό "Άγιος Διονύσιος" (Ελλάδα) 

Maristes Montserrat (Lleida—Καταλονία ) 

Maristes Igualada (Καταλονία ) Maristes Champagnat (Badalona—Καταλονία ) 

Maristes Sants-Les Corts (Barcelona—Καταλονία ) College Raoul Follereau (Chazelles sur Lyon—Γαλλία) 
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Ecole Les Maristes (Bourg de Péage —Γαλλία) 

Maristes Valldemia (Mataró—Καταλονία ) 

Maristes Rubí (Καταλονία ) 

A Mi Házunk (Esztergom— Ουγγαρία ) 

Ecole Champagnat (Issenheim—Γαλλία) 

Θεία Λειτουργία στην Ενορία (Ελλάδα) 

Θεατρική παράσταση «Το πέμπτο ευαγγέλιο». Frère Henri Vergés στο Αθήνα (Ελλάδα) 

Escola Anna Ravell (Barcelona—Καταλονία) 

Maristes Sant Pere Chanel (Malgrat—Καταλονία) 

Maristes La Immaculada (Girona—Καταλονία ) 

Les Maristes Toulouse (Γαλλία) 

Maristes La Immaculada (Barcelona—Καταλονία ) 
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F. Manel Martín 

Με την έναρξη των διακοπών του Πάσχα, η εκπαιδευτική δραστηριότητα σταματάει στα σχολεία, αλλά οι 

Ενώσεις και οι Ομάδες νέων που συμμετέχουν σε ψυχαγωγικές δράσεις 

επωφελούνται από αυτές τις μέρες για να παρουσιάσουν τις προτάσεις 

τους.  

Οι τελετές του Πάσχα αποτελούν στιγμές δυνατής χριστιανικής 

εμπειρίας, κατά τις οποίες μπορούμε να ξαναβρούμε τις ρίζες των αξιών 

που έκαναν τον Ιησού Χριστού να φέρει ένα μήνυμα απελευθέρωσης για 

όλους τους ανθρώπους. Όπως κάθε χρόνο, οι διάφορες μαριανές 

πραγματικότητες οργανώνουν δραστηριότητες και συγκεντρώσεις, οι 

οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση του οικογενειακού πνεύματος και της 

έννοιας του μοιράσματος.  

Θα βρείτε παρακάτω έναν κατάλογο των δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιήθηκαν αυτή τη χρονιά και τον αριθμό των συμμετεχόντων στο κάθε γεγονός :  

• Κίνημα ψυχαγωγίας και ελεύθερου χρόνου : 

• FAJMACOR :  

• « Συνάντηση Νέων » στην Cure de la Selva (13-15 Απριλίου), 80 συμμετέχοντες. 

• « Επανάσταση του Ιησού Χριστού» στο Llinars del Vallès (13-16 Απριλίου), 72 συμμετέχοντες. 

• Μαριανό Κέντρο Προσκόπων (CMS) : 

• « Πάσχα Πρωτοπόρων» στην La Carral (18-21 Απριλίου), 157 συμμετέχοντες. 

• « Koatí, Baloo, Pâque Rànger » (13-16 Απριλίου), 404 συμμετέχοντες. 

• « Πάσχα Νέων » στο Les Avellanes :  (18-21 Απριλίου) 

• Ανοικτό στους νέους άνω των 16 ετών : περίπου 200 συμμετέχοντες. 

• « Πάσχα των Οικογενειών » στο Llinars del Vallès : (18-21 Απριλίου) 

• Πρόταση εορτασμού για τις οικογένειες  : 120 συμμετέχοντες. 

Ήταν ημέρες έντονης εμπειρίας για τα παιδιά και τους νέους που έλαβαν μέρος σε αυτές τις δραστηριότητες.  

Θα βρείτε παρακάτω ένα σύντομο κείμενο για το μήνυμα του Πάσχα στο Les Avellanes, το οποίο βασίζεται στο 

σύνθημα που διέπνεε τις τελετές και τις ομαδικές συναντήσεις στη διάρκεια των πασχαλινών ημερών : 

Μαζί με τον Ιησού Χριστό : Εκείνος είναι η ελπίδα μας, ο συνταξιδιώτης μας.  

Ας ξυπνήσουμε  : ακούμε το κάλεσμα του Ιησού Χριστού να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού 

αρχίζοντας από τον εαυτό μας, για να βασιλεύσει στον κόσμο μας η παγκόσμια δικαιοσύνη.  

Ας είμαστε ζωντανοί : ο Ιησούς είναι ζωντανός, ενσαρκωμένος στον καθένα από εμάς, για να είμαστε φορείς της 

Ανάστασης. 

Ο Ιησούς Χριστός μάς ενθαρρύνει να 

είμαστε εικόνα των αξιών του 

Ευαγγελίου Του ξεκινώντας από τη 

δική μας δέσμευση. Αδελφοί και 

αδελφές, ο Χριστός Ανέστη και εμείς 

μαζί Του ! 
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Maritxu Enrique, Montse Pons 

Στη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, είχαμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στην ομάδα 

εκπαιδευτικών και μελών των Συμβουλίων Διεύθυνσης που επιμορφώθηκαν στην Προστασία της 

Παιδικής Ηλικίας.  

Μπορέσαμε να εμβαθύνουμε στους καλούς τρόπους μεταχείρισης ως κατευθυντήρια γραμμή 

εργασίας για την προώθηση της προστασίας των παιδιών. Προσεγγίσαμε την έννοια της 

σεξουαλικής κακοποίησης, τους παράγοντες κινδύνου και προστασίας, καθώς και τη 

γνώση της οικογενειακής κατάστασης στην οποία διαπράχθηκε η σεξουαλική 

κακοποίηση.  

Στη διάρκεια της επιμόρφωσης, το μάθημα μάς έκανε να βιώσουμε αντιφατικά 

συναισθήματα. Από τη μια μεριά, είχαμε την ικανοποίηση της απόκτησης 

γνώσεων που μας βοήθησαν να οπλισθούμε με εφόδια και να 

καταλάβουμε σε βάθος αυτό το δύσκολο και –δυστυχώς – πάντα 

επίκαιρο πρόβλημα. Από την άλλη, κάποιες στιγμές μάς ώθησαν να 

βρεθούμε στη θέση των θυμάτων και να νιώσουμε την 

ενσυναίσθηση γι’ αυτά, μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους, 

και μάλιστα να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τον 

δράστη · αυτή ήταν μια εμπειρία που μας συγκίνησε και 

μας συγκλόνισε.  

Η επιμόρφωση αυτή μας έδειξε την ανάγκη να 

έχουμε απόλυτη συνείδηση του προβλήματος 

και να το επιλύουμε μέσα στα σχολεία μας, 

για να καθιστούμε τους μαθητές μας 

υπεύθυνους σε αυτόν τον τομέα. 

Νιώθουμε πολύ ευγνώμονες και 

προνομιούχοι, καθώς λάβαμε 

μέρος σε αυτή την 

επιμόρφωση και μπορούμε 

να είμαστε παράγοντες 

αλλαγής. 
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Ήταν η τρίτη χρονιά του προγράμματος παιδαγωγικής 

καινοτομίας για τα μαριανά σχολεία στην Καταλονία. 

Στόχος του προγράμματος είναι να αποτελέσει έναν 

θεσμό που θέτει στο κέντρο τη μάθηση – στις 

διαστάσεις του να ενεργείς, να γνωρίζεις, να ζεις μαζί 

με τους άλλους και να είσαι, καθώς και στις ανάπτυξη 

πρωτότυπων πρακτικών στον τομέα της καινοτομίας, 

ατομικών και ομαδικών, οι οποίες καθιστούν αυτή 

την καινοτόμο διαδικασία βιώσιμη στον χρόνο, ένα 

στοιχείο που θα μας χαρακτηρίζει στο μέλλον. 

Κατά τη χρονιά 2018 – 2019, υπήρξε η φάση FITA – II. 

Οι παιδαγωγικές ομάδες συνοδεύθηκαν σε μια 

διαδικασία προβληματισμού, προσωπικού και 

συλλογικού, πάνω στα ουσιαστικά μαριανά θέματα 

του παιδαγωγικού προγράμματος, στο περιεχόμενο 

μάθησης στα μαριανά σχολεία και στην καινοτομία 

των παιδαγωγικών επιλογών. Με αυτό το πνεύμα, με 

την ώθηση των τοπικών επιτροπών καινοτομίας, κάθε 

σχολείο άρχισε να σχεδιάζει το δικό του παιδαγωγικό 

μοντέλο του κειμένου – πλαισίου που 

επεξεργασθήκαμε τη χρονιά 2017 – 2018. Για να το 

επιτύχουν, πρότειναν έναν μεθοδολογικό χάρτη όλων 

των φάσεων επιμόρφωσης που υπάρχουν στα 

Κέντρα. Ο διάλογος ανάμεσα σε όλες τις φάσεις 

υπήρξε θεμελιώδης και πολύ γόνιμος, 

υπογραμμίζοντας τις επιλογές που επιθυμεί να κάνει 

το σχολείο. Πρόκειται, επομένως, για την οικοδόμηση 

της συλλογικής εικόνας του παιδαγωγικού μοντέλου 

που θέλουμε να εφαρμόσουμε κατά τα προσεχή έτη. 

Για τη συνοδεία και τη στήριξη αυτής της διαδικασίας 

συγκροτήθηκε εφέτος μια ομάδα διευκόλυνσης της 

αλλαγής αποτελούμενη 

από ένα άτομο 

από 

 

Pep Buetas 

κάθε σχολείο. Ήδη από τον μήνα Νοέμβριο, η ομάδα 

που συγκροτήθηκε κατάρτισε τη διαδικασία 

συνοδείας στα σχολεία, η οποία συνίσταται στην 

πραγματοποίηση δύο επισκέψεων σε κάθε σχολείο. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, οι 

υπεύθυνοι κλήθηκαν να προβληματιστούν  πάνω στη 

διαδικασία που είχαν βιώσει ως τότε και να 

εξαγάγουν συμπεράσματα. Είναι μια νέα δράση 

ανάμεσά μας, εφόσον πρόκειται για μια συνοδεία 

μεταξύ ομοίων, η οποία αποδείχθηκε 

αποτελεσματικό μέσο για τη δημιουργία του 

μαριανού δικτύου στην Καταλονία.  

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, κάθε σχολείο 

είχε το χρόνο να μοιραστεί με τις οικογένειες 

σημαντικές δραστηριότητες στον χώρο της 

καινοτομίας. Υπήρξαν, επίσης, τρεις συναντήσεις του 

δικτύου ΜΧΙ, στις οποίες συμμετείχαν οι επιτροπές 

της καινοτομίας, οι διευθυντές σπουδών ή τα 

συμβούλια διεύθυνσης. Η τελευταία συνάντηση έγινε 

στις 4 Ιουνίου στο Llinars del Vallès. Κάθε Κέντρο 

παρουσίασε τον μεθοδολογικό του χάρτη και 

ερεύνησε τις δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο των 

διαφόρων σχολείων. Κάθε Κέντρο ανακάλυψε 

δυνατότητες συνεργασίας με άλλα σχολεία και, 

συγχρόνως, μοιράστηκε τις γνώσεις και τις εμπειρίες 

του με άλλα σχολεία, προκειμένου να τα βοηθήσει να 

δράσουν και να οικοδομήσουν μαζί. Επιπλέον, 

εορτάσαμε τη συλλογική πραγματοποίηση του FITA – 

II. 

Προς το παρόν, οι προκλήσεις για το σχολικό έτος 

2019 – 2020 έχουν ήδη καθοριστεί · θα είναι η τρίτη 

φάση του προγράμματος, η 

FITA – IIΙ .  
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Λάβαμε 17 εργασίες για το Βραβείο Jean Baptiste Montagne. Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που 

μοιραστήκατε τις εμπειρίες σας . Οι εργασίες που έλαβαν 

διάκριση είναι οι ακόλουθες : 

G. Pau Tristany 

Premi Jean-Baptiste Montagne     

 Τίτλος Συγγραφέας Κέντρο / Σχολείο Link 

1r 
Everything is in your 

hand 
Φιλιππούσης Γεώργιος   Λεόντειος Σχολή Αθηνών 

Abstract 

Eργασία 

2n 
Nyitott szem, nyitott 
szív 

Mészárosné Nagy Angéla A Mi Házunk, Esztergom 

Abstract 

Eργασία 

ravail 

3r Litecultura Jaume Prat i Fabregat Maristes Valldemia, Mataró 
Abstract 

Eργασία 

Έπαινος 
Experiment che-

mistry 

Κουλουμάσης Δημήτρης, Βραχνού 

Ευαγγελία, Κότσιρα Βασιλική 
Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης  

Abstract 

Eργασία 

Έπαινος Stand by you 
Δαουλάκου Ιάνθη , Κεσανοπούλου 

Λίνα, Πεϋρέτ Λία  
Λεόντειος Σχολή Αθηνών  

Abstract 

Eργασία 

Έπαινος Simulació educativa 
Josep Maria Freije Solé,  Joan Pifarré 

Vidal 
Maristes Montserrat, Lleida 

Abstract 

Eργασία 

Έπαινος Drama in english Edith Griñón Martínez Maristes Girona 
Abstract 

Eργασία 

http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/abstract_filippousis_metaverse_2019.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/filippousis_metaverse_2019_montagne.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/Nyitott-szem-rovid.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/Palyazat-Nyitott-szem-Nyitott-sziv.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/Palyazat-Nyitott-szem-Nyitott-sziv.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/Abstract-premi-Montagne_JPF_2019.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/Premi-Montagne_JPF_2019.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/Abstract-Summary-Experiments-Chemistry-JBMontagne.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/PRIX-JEAN-BAPTIST-FLIPPED-CLASSROOM-VIDEO-CHEMISTRY-LAB.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/ABSTRACT-STAND-BY-YOU-LEONTEIOS-ATHENS.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/STAND-BY-YOU-LEONTEIOS-ATHENS.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/US-DE-LA-SIMULACIO-EDUCATIVA-PER-A-UN-APRENENTATGE-STEAM.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/ABSTRACT.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/DRAMA-in-ENGLISH.pdf
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F. Rafa Escolá 

ανάπτυξη 

Το Κέντρο 

συνεργάζεται με έναν 

κοινωνικό λειτουργό του 

δήμου και με 

ψυχολόγους, για να 

επιλύονται τα 

προβλήματα που 

απαιτούν τη βοήθεια 

ειδικών. 

Προσπαθεί να πετύχει 

σχολικά αποτελέσματα 

που ανταποκρίνονται 

στις δυνατότητες ανάπτυξης των 

παιδιών και των εφήβων. 

Επιδιώκει τη συνεργασία με τους γονείς ή τους 

κηδεμόνες των παιδιών και των εφήβων. 

Ενθαρρύνει τα παιδιά να συμμετέχουν στις 

διάφορες αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες του Κέντρου Μελέτης. 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: καθημερινά από  15.00 έως 

18.00 

 

1. Σκοπός του Κέντρου «Καρδιά χωρίς Σύνορα» 

Σκοπός του Κέντρου «Καρδιά 

χωρίς Σύνορα» είναι να 

συμβάλλει στη 

διαπαιδαγώγηση και στην 

επιμόρφωση των παιδιών, 

με όλες  τις ανθρώπινες, 

κοινωνικές και χριστιανικές 

αξίες που μας 

χαρακτηρίζουν. Και πιο 

συγκεκριμένα: 

• Να ευνοεί τις 

κοινωνικές σχέσεις 

ανάμεσα στα παιδιά 

μεταξύ τους και ανάμεσα στα παιδιά και τους 

ενήλικες 

• Να βοηθάει τα παιδιά να βελτιώσουν τις 

γνώσεις τους στα διάφορα σχολικά μαθήματα 

• Να συμβάλλει στην  καθημερινή 

παρακολούθηση των μαθημάτων, χωρίς 

διακρίσεις, με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση 

των παιδιών και των εφήβων 

Να συνεργάζεται με τις οικογένειες των παιδιών και 

με τα σχολεία όπου φοιτούν τα παιδιά 

 

2. Ένας χώρος ζωής 

Το Κέντρο έχει  ως σκοπό επίσης : 

• Να προσφέρει έναν ασφαλή χώρο όπου το 

κάθε παιδί θα αισθάνεται ότι είναι αποδεκτό, 

σεβαστό και ότι έχει αξία 

• Να βοηθάει τα παιδιά να αναπτύσσουν 

συνήθειες ανεξάρτητης ζωής 

Να φροντίζει και να στηρίζει τα παιδιά και τους 

εφήβους στην αρμονική φυσική και ψυχική τους 

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ (1)  
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3. Σε ποια παιδιά απευθύνεται;  

Το Κέντρο απευθύνεται σε παιδιά, 

αγόρια και κορίτσια, του Δημοτικού.  

Το Κέντρο προορίζεται κυρίως για 

παιδιά και εφήβους που προέρχονται 

από φτωχές οικογένειες, από 

πολύτεκνες  ή  μονογονεϊκές 

οικογένειες που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα με τα παιδιά τους και 

αδυνατούν να τα βοηθήσουν 

στις καθημερινές σχολικές 

τους υποχρεώσεις. 

Το Κέντρο μπορεί να υποδέχεται  από 20 ως 25 

παιδιά καθημερινά.    

 

4. Η στελέχωση του Κέντρου: δάσκαλοι και 

καθηγητές.   

Οι εθελοντές είναι δάσκαλοι ή καθηγητές που 

εργάζονται δωρεάν.  

Ο κάθε δάσκαλος ή καθηγητής είναι συνέχεια κοντά 

στα παιδιά και τα βοηθά κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος.  

Δεν πρόκειται για φροντιστήριο, αλλά για μια 

συνεχή προσπάθεια να βελτιωθεί το κάθε παιδί στα 

ελληνικά και στην αριθμητική, και βέβαια σε 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ (2)  

οποιαδήποτε 

δραστηριότητα που θα του προτείνουμε. 

10-12 περίπου εθελοντές και 4 Αδελφοί της 

Κοινότητας συγκροτούν βασικά την ομάδα των 

εθελοντών. 

 Όλοι βοηθούν δωρεάν κάθε ημέρα ή κάθε 

εβδομάδα ή μία ή δύο φορές τον μήνα.  

 Οι περισσότεροι εθελοντές προέρχονται από τις 

δύο Λεόντειες Σχολές, Πατησίων και Νέας 

Σμύρνης.  Οι άλλοι είναι από την περιοχή 

Αχαρνών (Μενιδίου),  όπου βρίσκεται το Κέντρο.  

 

 5. Το νομικό καθεστώς 

Το Κέντρο είναι μέλος μιας Αστικής μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας αναγνωρισμένης 

επίσημα, με ένα Καταστατικό στο οποίο 

εντάχθηκε και το Κέντρο «Καρδιά χωρίς 

Σύνορα». Αυτή η Αστική μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία αναλαμβάνει και οργανώνει επίσης 

έργα κοινωνικής δράσης, ιδιαίτερα κοντά στα 

παιδιά και στους νέους και μάλιστα σε αυτούς 

που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. 
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ΜΑΡΙΑΝΗ ΖΩΗ 

F. André Déculty 

Ζήσαμε το Μαριανό Σαββατοκύριακο, όπως και τα 

προηγούμενα χρόνια, με την καρδιά γεμάτη χάρη, 

χαμόγελα και φιλία. Είναι το λιγότερο που μπορούσαμε να 

περιμένουμε από το θέμα που είχε προταθεί : «Άλλαξε !  

Χτίσε γέφυρες». Μας επέτρεπε να συνδέσουμε τα 

καλέσματα της Γενικής Σύναξης με την πορεία του 

Επαρχιακού Forum. Ήδη από την πρώτη βραδιά οι 

συμμετέχοντες το κατάλαβαν. Το μοίρασμα «με πνεύμα 

κοινότητας» μέσω ενός αντικειμένου επέτρεπε τη γνωριμία 

των άλλων μέσα στην αλλαγή που έγινε στη ζωή του, καθώς 

και την επιλογή ονόματος της κοινότητας :Κανά, Η Πηγή, Οι 11 Συγχορδίες, Frère Henri (Le Ribat), Η Κιβωτός, Η 

Παρθένος Μαρία ως Παιδαγωγός, Ο Βράχος. Ο «Οδοκαθαριστής με το τριαντάφυλλο», αυτός ο οικογενειάρχης ο 

οποίος, αφού έκανε φιλοσοφικές σπουδές, επέλεξε να καθαρίζει τους δρόμους της πόλης Fribourg και να 

ομορφαίνει τη ζωή όλων αντί να είναι υπάλληλος γραφείου. 

Το μοίρασμα σε κοινότητα δεν μπορούσε παρά να είναι πλούσιο από την εμπειρία εσωτερικότητας του καθενός, 

από τη συμβολική δύναμη του τόπου που είχε επιλεγεί και από το άκουσμα αυτού που αποθέτει ο Κύριος σε κάθε 

καρδιά. Μια τέτοια πλούσια εμπειρία δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί παρά με μια Ευχαριστιακή Θεία Λειτουργία, 

με στιγμές αδελφικής συνύπαρξης και με τον ορισμό συνάντησης για την επόμενη χρονιά στις 27, 28 και 29 

Μαρτίου 2020.  

Τελικά, όπως έγραψαν συμμετέχοντες, αυτό το Μαριανό Σαββατοκύριακο «μου προσφέρει πολλά και μου ενισχύει 

το αίσθημα ότι ανήκω στην Οικογένεια των Μαριανών με τον Άγιο Μαρκελλίνο και την Παρθένο Μαρία», 

«ευλογημένες στιγμές, γιατί τις ζήσαμε στη γη της μαριανής μας ρίζας». 

Καλή Μαριανή Χρονιά ! 
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ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ  

29 Ιουνίου-5 Ιουλίου Προσκύνημα του Sants-Les Corts στην Πορεία του Saint Jacques . 

1-8 Ιουλίου Προσκύνημα των Μαριανών Valldemia στην Πορεία του Saint Jacques . 

2 Ιουλίου Συνάντηση των Ομάδων Διεύθυνσης των Εκπαιδευτικών Έργων στο Les Avel-

lanes . 

2-24 Ιουλίου Θερινοί καταυλισμοί διαφόρων κλάδων FAJMACOR. Ποικίλοι τόποι .  

6-28 Ιουλίου θερινοί καταυλισμοί και καταυλισμοί εργασίας του CMS. Ποικίλοι τόποι . 

27 Ιουλίου-4 Αυγούστου Κατασκηνώσεις «Nen Déu» στο Llinars del Vallès . 

12 Σεπτεμβρίου Επιστροφή στα σχολεία  . 

14 Σεπτεμβρίου Συνάντηση ISI ( Εισαγωγή στη διεθνή 

αλληλεγγύη ) . Επιστροφή των 

εθελοντών του θέρους 2019 . 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ  

1-19 Ιουλίου Θερινές κατασκηνώσεις στο Esztergom 

και Karcag με τη συμμετοχή εθελοντών από 

την Καταλονία . 

19-24 Αυγούστου Καταυλισμός ποδοσφαίρου στο Karcag με τη συμμετοχή εθελοντών από την 

Καταλονία  . 

22 Αυγούστου Συνάντηση των Διευθυντών των Μαριανών Έργων της Ουγγαρίας . 

2 Σεπτεμβρίου Επιστροφή στα σχολεία . 

4-8 Σεπτεμβρίου Πρόγραμμα Erasmus+ μεταξύ του C.O. Rialles de Santa Coloma και Marista 

TIP Tanoda του Karcag . 

ΕΠΑΡΧΙΑ  

12-19 Ιουλίου Επιμόρφωση στη Συνοδεία που θα γίνει στη Ρώμη . 

18-22 Ιουλίου Επαρχιακή Σύναξη στη N.D. de l’Hermitage . 

23-24 Ιουλίου Πρώτη συνάντηση του επαρχιακού συμβουλίου στο N.D. de l'Hermitage  

3-9 Αυγούστου Συνάντηση MarCha στο Linars . 

25-27 Σεπτεμβρίου Συνάντηση του Συμβουλίου Αποστολών . 
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ΓΑΛΛΙΑ 

2 Ιουλίου Ομάδες Διεύθυνσης του AMC (Association Marcellin Champagnat). 

9-11 Ιουλίου Συνάντηση των Σχολικών Διευθυντών .  

23 Αυγούστου Ομάδα Διεύθυνσης του AMC . 

27 Αυγούστου Ομάδα Ποιμαντικής . 

30 Αυγούστου Υπαγωγή στη μαριανή κηδεμονία του Αγροτικού Λυκείου Drôme Pro-

vençale (St Paul-Trois-Châteaux) . 

2 Σεπτεμβρίου Επιστροφή στα σχολεία . 

3 Σεπτεμβρίου Διοικητικό Συμβούλιο του AMC . 

16 Σεπτεμβρίου Ομάδα Ποιμαντικής . 

17 Σεπτεμβρίου Συνάντηση των APS   

(Animateur en Pastorale ).  

25 Σεπτεμβρίου Ομάδα Διεύθυνσης του 

AMC . 

ΕΛΛΑΔΑ 

3-13 Ιουλίου Δεύτερη κατασκηνωτική περίοδος στην Κολυμπήθρα Τήνου . 

3-13 Ιουλίου Ομάδα Αλληλεγγύης νέων του Rubi με πρόσφυγες στην Αθήνα . 

5-19 Ιουλίου Συμμετοχή αλληλεγγύης στη Βαρκελώνη . 

7-13 Ιουλίου Συμμετοχή μαθητών από τη Νέα Σμύρνη στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ 

Καλλιτεχνικής Γυμναστικής στην Αυστρία . 

17-28 Ιουλίου Εκπαιδευτικό ταξίδι των μαθητών από τα Πατήσια στο Παρίσι . 

24-29 Ιουλίου Πνευματικές ασκήσεις Αδελφών και Λαϊκών στην Κολυμπήθρα Τήνου . 

30 Ιουλίου-3 Αυγούστου Συνάντηση μαριανών νέων στην Κολυμπήθρα Τήνου . 

4-8 Σεπτεμβρίου Κατασκηνώσεις του Μαριανού Κοινωνικού Κέντρου στο Συρί . 

11 Σεπτεμβρίου Επιστροφή στα σχολεία  . 

 


