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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση εκπαιδευτικών με θέμα:  

Διοργάνωση διαβούλευσης μαθητών στην Πάτρα 

 «Ετοιμάζουμε μαζί μία Διακήρυξη για ένα δημοκρατικό σχολείο» 

 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας δια των Υπεύθυνων Πολιτιστικών 

Θεμάτων και Αγωγής Υγείας, κας Ε. Κωσταρά και Ι. Θωμοπούλου, σε συνεργασία με την  

Πρωτοβουλία για το Άρθρο 12 (ΠΡΩΤΑ.12), κίνηση για την ενίσχυση και διάδοση του δικαιώματος 

έκφρασης γνώμης των παιδιών, προτίθεται να διοργανώσει διαβούλευση μαθητών και μαθητριών 

της Πάτρας, τάξεων Γ’ Γυμνασίου, Α’ και Β’ Λυκείου, με στόχο τη σύνταξη και υιοθέτηση 

«Διακήρυξης για ένα δημοκρατικό σχολείο». Για το σκοπό αυτό διοργανώνει ενημερωτική 

συνάντηση εκπαιδευτικών την Παρασκευή 24.1.2020, ώρα 18.00 - 20.00 μ.μ. στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του σχολικού συγκροτήματος 1ου- 6ου Γυμνασίου Πάτρας (Έλληνος Στρατιώτου και Αγ. 

Σοφίας), στην οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για να ενημερωθούν.  

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβληθούν στον ηλ. σύνδεσμο 

https://forms.gle/jycQb1ThvLAU716S9. 

Η διαβούλευση θα γίνει σε συνέχεια σχετικής δράσης και προσχεδίου που ετοίμασαν 

μαθητές/τριες του 5ου ΓΕΛ Πάτρας και παρουσίασαν σε συνέδριο αφιερωμένο στις «Παιδαγωγικές 

Ιδέες του Γιάνους Κόρτσακ». Το συνέδριο διοργανώθηκε στις 24-25 Οκτώβρη 2019 από το 

Εργαστήριο Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία του Παν/μίου Πατρών  (http://www.inart12.org/index.php/el/ola-ta-nea/145-

janusz-korczak).  

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας  
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1.Περιφ/κή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας 
2. ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας 
3. Γιώργο Μόσχο, Ιδρυτικό μέλος της Πρωτοβουλίας 
για το Άρθρο 12 (inarticle12@gmail.com) 
 

  

https://forms.gle/jycQb1ThvLAU716S9
http://www.inart12.org/index.php/el/ola-ta-nea/145-janusz-korczak
http://www.inart12.org/index.php/el/ola-ta-nea/145-janusz-korczak


 

Για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης προβλέπονται τα παρακάτω βήματα:  

- Παρουσίαση από μέλη της ΠΡΩΤΑ.12 και την εκπαιδευτικό κα Σοφία Σιδέρη του 5ου ΓΕΛ 

Πάτρας σε ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς των στόχων, του περιεχομένου και της μεθοδολογίας 

της δράσης. Στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στη διαβούλευση θα σταλεί σχετικό υλικό 

και το προσχέδιο διακήρυξης που έχει εκπονηθεί από το 5ο ΓΕΛ.  

- Συζητήσεις στα σχολεία που συμμετέχουν (Γ’ Γυμνασίου, Α’ και Β’ Λυκείου), σχολιασμός επί 

του προσχεδίου με προτάσεις αλλαγών ή επιπρόσθετων κειμένων και επιλογή μαθητών που θα 

εκπροσωπήσουν τα σχολεία στη διαβούλευση (ανάλογα με τον αριθμό των σχολείων που 

συμμετέχουν θα οριστεί ο αριθμός των μαθητών που θα τα εκπροσωπήσουν).  

- Διοργάνωση της τελικής διαβούλευσης που θα διαρκέσει 4 – 5 ώρες και θα διεξαχθεί την 

Άνοιξη (προτεινόμενη ημερομηνία το Σάββατο, 4 Απρίλη 2020). Εκεί θα διαμορφωθεί τελικά και θα 

υιοθετηθεί το κείμενο της Διακήρυξης από τους μαθητές που θα συμμετέχουν στη συνάντηση. Η 

διαβούλευση θα διεξαχθεί με συμμετοχικές διαδικασίες και μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί 

από τον Συνήγορο του Παιδιού και από την Πρωτοβουλία για το Άρθρο 12.  

Ας σημειωθεί ότι η Πρωτοβουλία έχει λάβει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΕΠ για 

τη διεξαγωγή συναφών διαβουλεύσεων μαθητών εκτός σχολείου, με τη μορφή εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας με τίτλο «Ζουμ στα Δικαιώματα των Παιδιών». Οι εκπαιδευτικοί που 

ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με τους μαθητές τους στη σύνταξη της διακήρυξης μπορούν να 

το κάνουν είτε στο πλαίσιο του μαθήματός τους είτε στο πλαίσιο Προγραμμάτων Σχολικών 

Δραστηριοτήτων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα ή άλλη συναφή θεματική. 

Η όλη διοργάνωση και υλοποίηση της ενημερωτικής συνάντησης, καθώς και η μετακίνηση 

των συμμετεχόντων θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. 

Παρακαλούνται οι κ. Δ/ντές-ντριες να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς των σχολείων 

τους και στα προσωπικά τους e-mail. 

 
 

       Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
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