
 
 

 

 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη διαδικτυακή επιμορφωτική εκδήλωση της ΠΔΕ Αττικής:  

«ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ» 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αττικής,  διοργανώνει διαδικτυακή επιμορφωτική εκδήλωση, με θέμα: « Δ ι κ α ι ώ μ α τ α  τ ο υ  

π α ι δ ι ο ύ  κ α ι  σ χ ο λ ε ί ο »  η οποία  θα πραγματοποιηθεί την   

Τρίτη 22 Μαρτίου και ώρες 17:30 -20:30.  

Απευθύνεται σε στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, γονείς, κηδεμόνες και κυρίως σε όλα 

ανεξαιρέτως τα παιδιά και τους έφηβους.  

Η επιμορφωτική διαδικτυακή μας εκδήλωση αποσκοπεί στη διερεύνηση των δικαιωμάτων των 

μαθητριών και μαθητών, την ενθάρρυνση της δημοκρατικής συμμετοχής τους στη σχολική 

καθημερινότητα, αλλά και της αλληλένδετης ιδιότητας του ενεργού πολίτη στον κοινωνικό τους 

περίγυρο. Το σχολείο ως κοινότητα καλείται με τη δύναμη της γνώσης, του πολιτισμού και της εκ 

του σύνεγγυς διδασκαλίας να προσφέρει στους μαθητές και τις μαθήτριες ένα ζεστό και ασφαλές 

περιβάλλον, στο οποίο ευδοκιμούν η χαρά της βιωματικής μάθησης, η κριτική σκέψη και η 

δημιουργία κανόνων κοινής ζωής που συναποδέχονται όλοι.  

Καλούμαστε να διδάξουμε στη νέα γενιά την αλληλεγγύη και την προάσπιση του έμπρακτου 

σεβασμού προς κάθε άλλον άνθρωπο και τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματά του για τη 

διαμόρφωση ενός δικαιότερου κόσμου. Το μάθημα που πήραμε από την πανδημία είναι να 

κοιτάζουμε ο ένας τον άλλον και όλοι όλους.   
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Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 15-17  
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Ιστοσελίδα: www.attik.pde.sch.gr  
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ΠΡΟΣ: 

 
 
-  Δ.Π.Ε,  Δ.Δ.Ε  Αττικής. 
- Σχολικές Μονάδες Π/θμιας και 
   Δ/θμιας  Εκπαίδευσης Αττικής (μέσω  
   των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης). 
-  ΠΕΚΕΣ Αττικής.  
-  ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ  
-  ΣΕΠ. 
 - ΚΠΕ. 
- Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων (μέσω 
   των οικείων Σχολικών μονάδων ). 
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Η τηλεσυνάντησή μας επιδιώκει την επικοινωνία και τον διάλογο, υποστηρίζει τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας και δίνει βήμα έκφρασης στα παιδιά και τους έφηβους. Φιλοδοξεί να 

αποτελέσει αφορμή αναστοχασμού της εκπαιδευτικής πράξης και να συγκομίσει γόνιμες 

προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να καλλιεργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις 

στο σύγχρονο σχολείο. 

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε δημιουργήσει ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής και υποβολής 

ερωτημάτων, στην οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας  και να  υποβάλετε  

σχετικά ερωτήματα προς τους εισηγητές μέχρι την Κυριακή 20 Μαρτίου και ώρα 22:00 

επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://forms.gle/uFckpFooqoxqLM527 

Τα ερωτήματα θα απαντηθούν από τους προσκεκλημένους ομιλητές. 

Οι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη εκπαίδευσης που επιθυμούν βεβαίωση 

παρακολούθησης 1 θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους κατά τη διάρκεια της 

εκδήλωσης στη φόρμα επιβεβαίωσης παρακολούθησης: 

https://forms.gle/qgZodKrsD3mD2W9s5 

χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) της εγγραφής τους. Η φόρμα αυτή θα 

ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της  επιμορφωτικής εκδήλωσης. 

Η επιμορφωτική εκδήλωση θα προβάλλεται απευθείας, σε ζωντανή μετάδοση (live-streaming) 

από το YouTube. Για να την παρακολουθήσετε δεν έχετε παρά να επιλέξετε το κανάλι της ΠΔΕ 

Αττικής στο Youtube : 

https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η συμμετοχή στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο είναι προαιρετική. 

Συνημμένα : Το πρόγραμμα, η αφίσα και οι περιλήψεις των εισηγήσεων της επιμορφωτικής 

εκδήλωσης.  

       

 
 

 
 
 

     Ο   Περιφερειακός Διευθυντής 
Εκπαίδευσης Αττικής 

 

 

Δρ  Γεώργιος Κόσυβας 

 

 

 

 

                                                 
1  Σας ενημερώνουμε ότι η βεβαίωση δεν αποστέλλεται στο email του ενδιαφερομένου, αλλά ανακτάται από την ειδική 

εφαρμογή στη σελίδα της ΠΔΕ Αττικής στον σύνδεσμο:  https://pdeattikis.gr/vevaioseis/index.php  και θα  είναι 

διαθέσιμη  λίγες ημέρες μετά την εκδήλωση. 

https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ%20ΑΤΤΙΚΗΣ
https://pdeattikis.gr/vevaioseis/index.php


 
 

Γεώργιος Κόσυβας 
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 
Αττικής. 

Καλωσόρισμα – Συντονισμός. 

Εκπρόσωπος του ΥΠΑΙΘ. Χαιρετισμός. 

Γιάννης Πανούσης 
Ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών.   

Το σχολείο που [πρέπει να ] εμπνέει και δεν 

[πρέπει να ] πληγώνει. 

Θεώνη Κουφονικολάκου 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Συνηγόρων του Παιδιού. Βοηθός Συνήγορος 
του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού.  

Προστασία του παιδιού από κακοποίηση 

και παραμέληση στη σύγχρονη σχολική 

κοινότητα: Η οπτική του Συνηγόρου.  

Γκέλη  Αρώνη 
Προϊσταμένη Μονάδας Ένταξης και 
Υποστήριξης Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Ειδική 
Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων, Υπουργείο Μετανάστευσης & 
Ασύλου.   

Το σχολείο ως συνθήκη ενδυνάμωσης για 

μαθητές με προσφυγικές εμπειρίες. 

Θεωρίες και πράξεις. 

Κωνσταντίνος Σκέντος 
Διευθυντής του 3ου ΓΕΛ Αργυρούπολης. 
Παρεμβαίνουν μαθητές του 3ου ΓΕΛ 
Αργυρούπολης.  

Το πνεύμα της συναίνεσης όπως 

εκφράζεται μέσα από τον Σχολικό 

Κανονισμό. 

Κωνσταντίνος Θεριανός 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ78- 
Κοινωνικών Επιστημών του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ 
Αττικής. 

Η αντίληψη των δικαιωμάτων στο σχολείο, 

τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και τα νέα 

προγράμματα σπουδών της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής. 

 

 

 

 



 

Σύντομη περίληψη των εισηγήσεων.  

Εισήγηση: «Το σχολείο που [πρέπει να ] εμπνέει και δεν [πρέπει να ] πληγώνει». 

Γιάννης Πανούσης, Ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών.   
Το Σχολείο, δεν αποτελεί μια αποκομμένη, απόλυτα στεγανή και προστατευμένη «νησίδα», η οποία 

μένει ανεπηρέαστη από τις εξελίξεις και τα χαρακτηριστικά του ευρύτερου περιβάλλοντος μέσα στο 

οποίο λειτουργεί. Το σχολείο που πληγώνει αντί να εκ-παιδεύσει, οι υπόγειες διαδρομές της βίας 

στο σπίτι, στην πλατεία και της σχολικής βίας, ο ανταγωνισμός ως εργαλείο επιτυχίας και το παιχνίδι 

ως μέσον ενηλικίωσης, οι περικυκλωμένοι από «όχι» και «μη» έφηβοι, διαμορφώνουν τους όρους 

μιας «αντι-δραστικής» επιθετικότητας, έντασης, θυμού, διάψευσης, δυσφορίας. Η «μάχη για 

επιβίωση» προτιμά βίαια σχολεία σε βίαιο κόσμο. Γι’ αυτό χρειάζεται από τη μία η χάραξη ορίων  σε 

όλη την κοινωνική δράση κι από την άλλη η αλλαγή πλαισίου ζωής των νέων. 

 
Εισήγηση: «Προστασία του παιδιού από κακοποίηση και παραμέληση στη σύγχρονη σχολική 

κοινότητα: Η οπτική του Συνηγόρου». 

Θεώνη Κουφονικολάκου, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Πρόεδρος 

του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού.  

Η εισήγηση θα επικεντρωθεί στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού υπό το πρίσμα της 

οικοδόμησης του δημοκρατικού σχολείου, περιγράφοντας τα στοιχεία που το απαρτίζουν. 

Περαιτέρω θα γίνει συνοπτική αναφορά στην υφιστάμενη κατάσταση του εκπαιδευτικού 

συστήματος, στα κενά και τις προκλήσεις και παρουσίαση των διαθέσιμων εργαλείων αναγνώρισης, 

διαχείρισης και πρόληψης περιστατικών ενδοοικογενειακής και ενδοσχολικής βίας. 

 
Εισήγηση: «Το σχολείο ως συνθήκη ενδυνάμωσης για μαθητές με προσφυγικές εμπειρίες. Θεωρίες 
και πράξεις».   
Γκέλη Αρώνη, Προϊσταμένη Μονάδας Ένταξης και Υποστήριξης Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Ειδική 
Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου. 
Το σχολείο δεν αποτελεί μόνο περιβάλλον μάθησης και γνωστικής επένδυσης για το μέλλον των 

παιδιών. Μπορεί να λειτουργήσει ως βασικό εργαλείο ψυχοσυναισθηματικής ισορροπίας και 

κοινωνικής ένταξης των παιδιών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο μετριάζοντας και 

εξισορροπώντας τα τραυματικά τους βιώματα. Σε παιδιά με προσφυγική προέλευση το σχολείο 

μπορεί να προσφέρει κομμάτια της παιδικής ηλικίας που έχουν στερηθεί και να προστατεύσει 

δικαιώματα που επανειλημμένα καταπατούνται. 

 
Εισήγηση: «Το πνεύμα της συναίνεσης όπως εκφράζεται μέσα από τον Σχολικό Κανονισμό». 
Κωνσταντίνος Σκέντος,  Διευθυντής του 3ου ΓΕΛ Αργυρούπολης. Παρεμβάσεις μαθητών του 3ου 
ΓΕΛ Αργυρούπολης. 
Η διαμόρφωση του Σχολικού Κανονισμού μέσα από μια διαδικασία συναίνεσης μεταξύ όλων των 

εμπλεκόμενων στοιχείων που συγκροτούν το σχολείο ως οργανισμό αποτυπώνει τις αξίες και τις 

επιδιώξεις μιας κοινωνίας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Σήμερα στο ελληνικό σχολείο σκοπός του 

σχολικού κανονισμού είναι: α) να εκφράσει τις αξίες της συναίνεσης, του σεβασμού, της 

δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και του διαλόγου, που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία του  

 

 

 



 

σχολείου, β) να συμβάλλει στην ανάπτυξη τόσο της ατομικής ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό 

σύνολο, όσο και στην ανεύρεση συνεργασίας μεταξύ ατομικής και πολιτειακής ευθύνης, γ) να 

καλλιεργήσει την προσωπικότητα του μελλοντικού δημοκρατικού πολίτη, ο οποίος μέσα από την 

ανάπτυξη ορθής κρίσης και κυρίως μέσα από τη συμμετοχή του σε πολιτικές διαδικασίες θα καταστεί 

ικανός να συνδιαμορφώνει τους όρους ζωής του σε μια ανοικτή δημοκρατική κοινωνία. 

 
Εισήγηση: «Η αντίληψη των δικαιωμάτων στο σχολείο, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και τα νέα 
προγράμματα σπουδών της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής».   
Κωνσταντίνος Θεριανός, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ78- Κοινωνικών Επιστημών του 
4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής. 
Οι νομοθετικές προβλέψεις και οι διαδικασίες συγκρότησης των σχολικών κανονισμών συμβαδίζουν 

με τις κυρίαρχες αξίες στην κοινωνία και τα κανονιστικά πρότυπα συμπεριφοράς που θέλει να 

επιβάλει η εκάστοτε εξουσία στους εκπαιδευτικούς και τη νεολαία. Τα τελευταία χρόνια, έχει 

ξεκινήσει η προσπάθεια διαμόρφωσης σχολικών κανονισμών από όλα τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας και με τη συμμετοχή παραγόντων των Δήμων. Πώς μπορούν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 

και τα μαθήματα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής να ενδυναμώσουν τους/τις μαθητές/-τριες 

στην άσκηση των δικαιωμάτων τους στο σχολείο με σκοπό αυτό να γίνει ένας δημόσιος κοινωνικός 

χώρος;    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο Π∆Ε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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