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Θεσσαλονίκη, 21-05-2018 
Αριθµ. Πρωτ.:11902 

 

 
ΠΡΟΣ: 1) ∆ιεύθυνση Β/θµιας  Εκπαίδευσης 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
2) ∆ιεύθυνση Β/θµιας  Εκπαίδευσης 

∆υτικής Θεσσαλονίκης 
3) Σχολικές Μονάδες Β/θµιας 

Ανατολικής & ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης (µέσω των 
∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης) 
 

 
 

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο Αγωγής Υγείας ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης 

2) refedumak@kmaked.pde.sch.gr 
 

 

 

 

             ΘΕΜΑ: «Συγχαρητήρια επιστολή-Προτάσεις μαθητών » 

 

 

          Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους 

μαθητές και τις μαθήτριες καθώς και στους εκπαιδευτικούς  των σχολείων που συμμετείχαν στην 

Ημέρα Διαλόγου με τίτλο «Σηματοδότες σε Εφηβικά Σταυροδρόμια» που πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο της 6
ης

 Γιορτής Πολυγλωσσίας του Δήμου Θεσ/νίκης  που είχε τίτλο φέτος :Η μάθηση στο 

δρόμο προς τη Δημοκρατία και τον Πλουραλισμό, το  Σάββατο  12/5/2018 στην ‘Αίθουσα Μ. 

Αναγνωστάκης’ του Δημαρχιακού Μεγάρου και οργανώθηκε από το Γραφείο Παρακολούθησης και 

Συντονισμού Εκπαίδευσης Προσφύγων  ΠΕΚΜ και το τμήμα Αγωγής Υγείας της Δ.Δ.Ε.Δ.Θ.  

 

     Στην Ημέρα Διαλόγου  «Σηματοδότες σε Εφηβικά Σταυροδρόμια» με συντονιστή τον κ.  Γ. 

Μόσχο π. Συνήγορο του Παιδιού  που  διήρκησε από τις 10.00-17.30  πήραν μέρος   μαθητές  και 

μαθήτριες από 35 σχολεία,  οι οποίοι/ες  συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια γνωριμίας αρχικά 

και στη συνέχεια σε μικρές ομάδες   διαβούλευσης θεμάτων αρμονικής συνύπαρξης στο σχολείο 

παιδιών από διαφορετικές  κουλτούρες ή/και διαφορετικές μητρικές γλώσσες. Με ενθουσιασμό και 

υπευθυνότητα τα παιδιά στις μικρές  ομάδες σχολείων συζήτησαν και κατάφεραν να εκφράσουν 

προβληματισμούς, ανάγκες, αναζητήσεις και όνειρα και να δημιουργήσουν ομαδικά καταλήγοντας 

σε συγκεκριμένες προτάσεις. 

 

Στη συνέχεια τα αποτέλεσμα της δουλειάς των μικρών  ομάδων παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια  

και αργότερα  έγιναν ένα ενιαίο κείμενο προτάσεων που επισυνάπτεται και κοινοποιείται σε όλα τα 

σχολεία. Στο δεύτερο μέρος της Ημέρας Διαλόγου σε μια ανοικτή συνάντηση  μαθητές/τριες , 

εκπαιδευτικοί και γονείς συζήτησαν το θέμα της συμμετοχής και των δημοκρατικών διαδικασιών  

στο σχολείο με έμφαση στις Μαθητικές Κοινότητες μετά από παρουσιάσεις σχολείων  με 

παραδείγματα καλών πρακτικών και δράσεων. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣΕΡΕΥΝΑΣΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
----- 

Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 
Τ.Κ. – Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Φωτεινή Παπαδοπούλου 
Τηλέφωνο: 2310 474846 
Φαξ: 2310 474328 
Ιστοσελίδα: http://www.kmaked.gr 
E-mail: mail@kmaked.pde.sch.gr 
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       Πιστεύοντας ότι τέτοιου είδους προσπάθειες προάγουν τον κοινωνικοποιητικό ρόλο του 

σχολείου, τη συμμετοχή και τη δημοκρατία,  ενδυναμώνοντας παράλληλα εκπαιδευτικούς και 

παιδιά  και δημιουργώντας θετικές αναπαραστάσεις για το σχολείο, τις στηρίζουμε και τις 

ενισχύουμε. Παρόμοιες δραστηριότητες  μπορούν να γίνονται  και μέσα στα σχολεία, γιατί αρέσουν 

πολύ στα παιδιά και προάγουν τη συμμετοχή και την συνδημιουργία. 

 

Επισυνάπτεται κείμενο που δημιουργήθηκε κατά την Ημέρα Διαλόγου και κατάλογος 

συμμετεχόντων σχολείων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 

 Κεντρικής Μακεδονίας 

 

 

Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης 

 

 


