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Θέμα: «Βιωματικό Εργαστήρι για την Συμμετοχική Δημοκρατία και Πολιτισμός»
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της πρώτης μας ενημέρωσης σχετικά με τη συνεργασία του Δήμου Κορυδαλλού με
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Πρόγραμμα « Ανάπτυξη Συμμετοχικής Μεθοδολογίας
και e-Πλατφόρμας για τη Χάραξη Ολοκληρωμένης Πολιτιστικής Πολιτικής σε Τοπικό Επίπεδο –
Πιλοτική Εφαρμογή στο Δήμο Κορυδαλλού» – DemoCU, σας καλούμε να συμμετέχετε με
τους μαθητές και τις μαθήτριες που ενδιαφέρονται στο βιωματικό εργαστήρι που
αναφέρεται στους νέους και την δημιουργικότητα τους:
Προετοιμασία υλοποίησης 4ου βιωματικού σεμιναρίου με τίτλο «Οι νέοι δημιουργούν»
Ομαδες νεων, μαθητων Β’ και Γ΄ ταξεων Γενικου και Επαγγελματικου Λυκειου προσκαλουνται
να συμμετέχουν στο βιωματικό εργαστήριο, καταθέτοντας τις απόψεις τους, σχετικά με τις
δυνατότητες που παρέχει η πόλη μας για ανάπτυξη δραστηριοτήτων με αντικείμενο τον
πολιτισμό- αθλητισμό.
Οι νέοι/ες καλούνται να δημιουργήσουν ομάδες 3-4 ατόμων και να δημιουργήσουν:
α) Ένα βίντεο (χρήση κάμερας, κινητού τηλεφώνου κλπ.) με θέμα: «Η πόλη μου:
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου συνδεδεμένες με τον πολιτισμό-αθλητισμό». Μέσα από
αυτή τους τη δημιουργία μπορούν να αναδείξουν εμπόδια, αλλά και ευκαιρίες για τους νέους
της πόλης που επιθυμούν να έχουν ενεργό συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα.
Χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους εξοπλισμό και πολλή φαντασία και μεράκι, καλούνται
να μας δείξουν μέσα από τη δική τους «ματιά» την πόλη μας.
ή

β) Φωτογραφίες (χρήση φωτογραφικής μηχανής/ κινητού τηλεφώνου) με θέμα: «Η πόλη μου:
Χώροι έκφρασης και δημιουργίας- Χώροι που αγαπώ- Χώροι που αποφεύγω». Μέσα από αυτή
τη δημιουργία τους καλούνται να αναδείξουν τα αγαπημένα τους στέκια, τις όμορφες γωνιές
της πόλης, αλλά και τις προβληματικές / εγκαταλελειμμένες περιοχές, με επίκεντρο πάντοτε τις
δραστηριότητες πολιτισμού-αθλητισμού. Χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους εξοπλισμό και
πολλή φαντασία και μεράκι, καλούνται να μας δείξουν μέσα από τη δική τους «ματιά» την πόλη
μας.

Στις 20/1/2016, οι ομάδες των νέων δημιουργών θα συμμετέχουν σε βιωματικό σεμινάριο,
που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Κορυδαλλού, προκειμένου να παρουσιάσουν τις
δημιουργίες τους, να συζητήσουν τις απόψεις τους, να αλληλεπιδράσουν με άλλους νέους και
να μετέχουν στη διαμόρφωση προτάσεων προς τη Δημοτική αρχή που θα αφορούν στις δικές
τους ανάγκες για ψυχαγωγία και αθλητισμό στην πόλη (συμμετοχική δημοκρατία).
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με το βιωματικό
σεμινάριο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κο Ανδρέα Αλεξόπουλο στο 2104990454
ή 6944626858 ή την κα Νεκταρία Μαραβά 6974369773.
Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας και την δημιουργικότητα των μαθητών στα σχολεία μας,
εύχομαι καλή επιτυχία στο βιωματικό εργαστήρι και ελπίζω αυτό να είναι το πρώτο για μία
σειρά νέες δράσεις στον τομέα του πολιτισμού.
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