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ΚΑΛΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ  

Βαςικϋσ κατευθύνςεισ  

 

Αυτϋσ οι ςημειώςεισ εύναι ϋνα δώρο από την PeerSpirit, Inc.,  
μια εκπαιδευτικό εταιρύα αφιερωμϋνη ςτη ζωό και ςτην ηγεςύα 
μϋςω του Κύκλου, τησ Έρευνασ και τησ Ιςτορύασ.  Η PeerSpirit 
ιδρύθηκε το 1994 και ϋκτοτε ϋχει διδϊξει τον κύκλο ωσ 
διαδικαςύα ςτισ ΗΠΑ, τον Καναδϊ, την Ευρώπη και την 
Αφρικό. Πρόκειται για μια κοινοπραξύα που αποτελεύται από 
την Christina Baldwin, την Ann Linnea και μια ομϊδα 
ςυναδϋλφων με ειδικό ενδιαφϋρον ςτη διούκηςη υγεύασ και 
πρόνοιασ, θρηςκευτικό/εκκληςιαςτικό διούκηςη  
και ιερατικό υγεύα, παιδεύα, ςυμβούλια μη κερδοςκοπικών 
οργανώςεων, την ανανϋωςη του ορϊματοσ για το περιβϊλλον 
και την κοινότητα. Επιςκεφτεύτε: www.peerspirit.com . 
 

Ο κύκλοσ, ό ςυμβούλιο, εύναι μια αρχαύα μορφό 
ςυνϊντηςησ που ϋχει ςυγκεντρώςει τουσ ανθρώπουσ ςε 
ςυνομιλύα με ςεβαςμό για χιλιϊδεσ χρόνια.  
Ο κύκλοσ ϋχει υπηρετόςει ωσ θεμϋλιο πολλών 
πολιτιςμών. 

Αυτό που μεταμορφώνει μια ςυνϊντηςη ςε κύκλο 
εύναι η θϋληςη των ανθρώπων να αλλϊξουν την 
ϊτυπη κοινωνικό ςυνϊντηςη ό ϋντονη ςυζότηςη 
απόψεων ςε μια ςτϊςη που προςλαμβϊνει 
ςτοχαςτικό ομιλύα και βαθειϊ ακρόαςη, να 
ενςαρκώςουν και να εξαςκόςουν 
τισ δομϋσ που παρουςιϊζονται εδώ. 

 
ΣΑ ΜΕΡΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ: 
 

 Πρόθεςη  

 Καλωςόριςμα~ Αφετηρύα 

 Κϋντρο και Χαιρετιςμόσ /Check~in 

 Συμφωνύεσ  

 Τρεισ Αρχϋσ και τρεισ πρακτικϋσ  

 Φύλακασ/Προςτϊτησ τησ διαδικαςύασ  

 Αποφώνηςη και Αποχαιρετιςμόσ/Check~out 

ΠΡΟΘΕΗ  

Η πρόθεςη διαμορφώνει τον κύκλο και καθορύζει ποιοι 
θα ϋρθουν, για πόςο ο κύκλοσ θα ςυναντιϋται ποια εύναι 
τα προςδοκώμενα αποτελϋςματα.Εκεύνοσ που καλεύ τον 
κύκλο, χρειϊζεται να πϊρει χρόνο για να αρθρώςει με 
ακρύβεια την πρόθεςη και την πρόςκληςη. 

 

ΚΑΛΩΟΡΙΜΑ ό ΑΥΕΣΗΡΙΑ  
Μόλισ οι ϊνθρωποι ςυναθρούζονται, εύναι χρόςιμο για 
τον οικοδεςπότη, ό κϊποιον εθελεοντό να ξεκινόςει τον 

κύκλο με μια χειρονομύα που καθοδηγεύ την προςοχό την 
προςοχό όλων από τον κοινωνικό χώρο προσ το χώρο 
και την ατμόςφαιρα του ςυμβουλύου. Αυτό η χειρονομύα 
καλωςορύςματοσ μπορεύ να εύναι μια ςτιγμό ςιωπόσ, 
ανϊγνωςη ενόσ πούηματοσ ό ακρόαςη ενόσ τραγουδιού 
~ό,τι προςκαλεύ προσ το κϋντρο. 
 
ΕΔΡΑΙΩΝΟΝΣΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ  
Το κϋντρο του κύκλου εύναι ςαν το κϋντρο του τροχού: 
όλεσ οι ενϋργειεσ περνϊνε μϋςα απ' αυτό και  
εκεύνο ςτηρύζει την περιφϋρεια.  Για να βοηθόςετε τουσ 
ανθρώπουσ θυμηθεύτε πώσ αυτό το κϋντρο βοηθϊ την 
ομϊδα, το κϋντρο του κύκλου, ςυνόθωσ ϋχει αντικεύμενα 
που αντιπροςωπεύουν την πρόθεςη του κύκλου. Κϊθε 
ςύμβολο που ταιριϊζει με το ςκοπό ό προςθϋτει ομορφιϊ 
εξυπηρετεύ: λουλούδια, ϋνα μπωλ ό ϋνα καλϊθι, ϋνα κερύ. 
 
CHECK-IN/GREETING 
Το check~in (η διαδικαςύα χαιρετιςμού) βοηθϊ τουσ 
ανθρώπουσ προσ μια νοοτροπύα ςυμβουλύου και 
υπενθυμύζει ςτον καθϋνα τη δϋςμευςη ςτην πρόθεςη που 
εκφρϊζουν. Υπογραμμύζει/Επιβεβαιώνει την αληθινό 
παρουςύα όλων. Το προφορικό μούραςμα, ειδικϊ μια 
ςύντομη ιςτορύα, πλϋκει το διαπροςωπικό 
δύκτυο~δύχτυ... :)  
Το check~in ςυνόθωσ ξεκινϊ με όποιον επιθυμεύ, ϋναν 
εθελοντό δηλαδό, και ςυνεχύζεται γύρω~γύρω ςτον 
κύκλο. Αν κϊποιον δεν εύναι ϋτοιμοσ να μιλόςει, δύνεται η 
ςειρϊ ςτον επόμενο και μια ϊλλη ευκαιρύα δύνεται ς' 
αυτόν αφού μιλόςουν οι υπόλοιποι. Μερικϋσ φορϋσ 
τοποθετούνται διϊφορα αντικεύμενα ςτο κϋντρο του 
κύκλου ωσ μια κύνηςη να ςηματοδοτόςουν την παρουςύα 
των ανθρώπων και τη ςχϋςη του με την πρόθεςη. 
 
SETTING  CIRCLE AGREEMENTS ~ ΘΕΣΟΝΣΑ 
ΣΙ ΤΜΥΩΝΊΕ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ 
Η χρόςη των ςυμφωνιών~κανόνων επιτρϋπει ςτα μϋλη 
να ϋχουν μια ελεύθερη και βαθειϊ ανταλλαγό, να 
ςϋβονται τη διαφορετικότητα των απόψεων, και να 
μοιρϊζονται την ευθύνη τησ καλόσ λειτουργύασ και 
κατεύθυνςησ του κύκλου. Στισ ςυμφωνύεσ 
περιλαμβϊνονται ςυνόθωσ τα εξόσ:  

 Θα κρατόςουμε τισ ιςτορύεσ ό προςωπικϊ 
δεδομϋνα εμπιςτευτικϊ (εχεμύθεια) 

 Ακούμε ο ϋνασ τον ϊλλον με ςυμπόνοια και 
περιϋργεια  

 Ζητϊμε αυτό που χρειαζόμαςτε και προςφϋρουμε 
αυτό που μπορούμε  

 Συμφωνούμε να ϋχουμε ϋναν “φρουρό” τησ 
ομϊδασ που θα προςϋχει την ανϊγκη, το χρόνο 
και την ενϋργεια ςτον κύκλο. Συμφωνούμε να 
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ςταματϊμε ςτον όχο~ςινιϊλο και να καλούμε 
αυτό το ςινιϊλο όταν νιώθουμε την ανϊγκη για 
παύςη. 

 
THREE PRINCIPLES~ΣΡΕΙ ΑΡΦΕ  
Ο κύκλοσ εύναι μια ομϊδα ηγετών..  

1. Η ηγεςύα μεταφϋρεται εκ περιτροπόσ ςε όλα τα 
μϋλη του κύκλου 

2. Η ευθύνη μοιρϊζεται ςε όλουσ ςε ότι αφορϊ την 
ποιότητα τησ εμπειρύασ  

3. Στηριζόμαςτε ςτο όλον και όχι ςε προςωπικϋσ 
προτεραιότητεσ 

 
THREE PRACTICES ~ ΣΡΕΙ ΠΡΑΚΣΙΚΕ  
1. Μιλϊμε με πρόθεςη, προςϋχοντασ ο λόγοσ μασ να 

εςτιϊζεται ςτη ςυζότηςη εκεύνησ τησ ςτιγμόσ 
2. Ακούμε με προςοχό: ςεβόμενοι τησ μαθηςιακόσ 

διαδικαςύασ για όλουσ 
3.  Φροντύζουμε για την καλό κατϊςταςη/λειτουργύα 

του κύκλου ϋχοντασ επύγνωςη των ςυνεπειών τησ 
ςυνειςφορϊσ μασ κϊθε φορϊ. 

 
FORMS OF COUNCIL ~ ΜΟΡΥΕ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ: 
Ο κύκλοσ ςυχνϊ χρηςιμοποιεύ τρεισ μορφϋσ ςυμβουλύου: 
το ςυμβολικό αντικεύμενο ομιλύασ, τη ςυζότηςη και τον 
αναςτοχαςμό.  
Συμβούλιο με Συμβολικό Αντικεύμενο Ομιλύασ: 
Χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ ςτο check~in, check~out και 
όποτε υπϊρχει ανϊγκη να επιβραδυνθεύ η ςυζότηςη, να 
ακουςτούν όλεσ οι φωνϋσ και οι ςυνειςφορϋσ και να 
μιλόςουμε χωρύσ διακοπϋσ.  
Το ςυμβούλιο ςυζότηςησ:  
Χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ όταν η αντύδραςη, η διϊδραςη 
και μια διαςταύρωςη  
ιδεών, ςκϋψεων και γνωμών εύναι αναγκαύα.  
Αναςτοχαςμόσ ό Σιωπηλό Συμβούλιο: 
 
GUARDIAN ~  ΥΡΟΤΡΟ: 
Το μοναδικό και πιο ςημαντικό εργαλεύο για την 
υποςτόριξη τησ αυτο~κυβϋρνηςησ του κύκλου και τησ 
επαναφορϊσ του ςτην πρόθεςη/ςκοπό εύναι ο ρόλοσ του 
Φρουρού. Για τον Φρουρό, προςφϋρεται κϊθε φορϊ ϋνα 
μϋλοσ του κύκλου ωσ εθελοντόσ να παρακολουθεύ και να 
περιφρουρεύ την ενϋργεια τησ ομϊδασ και να παρατηρεύ 
τη διαδικαςύα του κύκλου.  
 
Ο Φρουρόσ ςυνόθωσ επιςτρατεύει ϋνα όργανο 
διακριτικού όχου, όπωσ ϋνα καμπανϊκι, μια 
κουδουνύςτρα, ϋνα μουςικό όργανο που ςηματοδοτεύ την 
παύςη κϊθε δραςτηριότητασ, για μια ανϊςα, ξεκούραςη 
ςε ηςυχύα... Τότε ο φρουρόσ ξανακϊνει τον ύδιο όχο και 

εξηγεύ το λόγο για τον οπούο κϊλεςε την παύςη. 
Οποιοδόποτε μϋλοσ μπορεύ να καλϋςει την παύςη. 
 
CHECK OUT~ Αποχαιρετιςμόσ 
Στο κλεύςιμο μιασ ςυνϊντηςησ με κύκλο εύναι ςημαντικό 
να επιτραπούν μερικϊ λεπτϊ ςτα οπούα ο καθϋνασ να 
μιλόςει για ό,τι ϋμαθε, ό για αυτό που μϋνει ςτην καρδιϊ 
και ςτο μυαλό τουσ καθώσ φεύγουν.  
Κλεύνοντασ τον κύκλο με το check~out δύνει ϋνα εύδοσ 
“επιςημότητασ” ςτο τϋλοσ τησ ςυνϊντηςησ, μια ευκαιρύα 
για τα μϋλη να αναςτοχαςτούν για την εμπειρύα και να 
πϊρουν  το αντικεύμενο που τοποθϋτηςαν ςτο κϋντρο, αν 
αυτό ϋχει γύνει.  
Καθώσ οι ϊνθρωποι φεύγουν από το χώρο του κύκλου ςε 
χώρουσ κοινωνικούσ ό προςωπικούσ, απελευθερώνουν ο 
ϋνασ τον ϊλλον από την ϋνταςη και την προςοχό που 
απαιτεύται ςτον κύκλο.  
Συχνϊ ο οικοδεςπότησ, ο φρουρόσ ό κϊποιο μϋλοσ 
εθελοντικϊ θα προςφϋρει μερικϊ λόγια ϋμπνευςησ ωσ 
χαιρετιςμό ό θα ςηματοδοτόςει μερικϊ δευτερόλεπτα 
ςιωπόσ προτού ελευθερωθεύ ο κύκλοσ.  
 
Εύθε οι κύκλοι ςυναντόςεών ςασ να εύναι καλού δϊςκαλοι 
και χώροι ξεκούραςησ ςτο ταξύδι... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


