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ΘΔΜΑ: Πρόζκληζη ζε Δπιμορθωηικό ζεμινάριο «Δίναι δικαίωμά μοσ! - Τα 

δικαιώμαηα ηοσ παιδιού ζηο ζύγτρονο δημοκραηικό ζτολείο».  

 

Η Γιεύθσνζη Πρωηοβάθμιας Δκπαίδεσζης Αταΐας / Τμήμα Πολιηιζηικών Θεμάηων δηα 

κέζνπ ηεο Τπεύζπλεο Πνιηηηζηηθώλ Θεκάηωλ Βαζηιηθήο Μαληδνπξάηνπ δηνξγαλώλεη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γιεύθσνζη Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης Αταΐας / Πολιηιζηικά Θέμαηα δηα 

κέζνπ ηεο Τπεύζπλεο Πνιηηηζηηθώλ Θεκάηωλ Φξύλεο Κωζηαξά Δπηκνξθωηηθό εκηλάξην γηα 

εθπαηδεπηηθνύο, διάρκειας 5 (πένηε) διδακηικών ωρών, κε ηίηιν: «Δίναι δικαίωμά μοσ! - Τα 

δικαιώμαηα ηοσ παιδιού ζηο ζύγτρονο δημοκραηικό ζτολείο» 

Σν ζεκηλάξην ζα πινπνηεζεί ηελ Τεηάρηη 3 Απριλίοσ 2019, ώρες 17:00-20:30, ζην 

Δργαζηήριο Πληροθορικής ηοσ 8/θέζιοσ Πειραμαηικού Γημοηικού Στολείοσ Πανεπιζηημίοσ 

Παηρών (Γ/λζε: Παλεπηζηεκηνύπνιε, Ρίν, Πάηξα, Γηαγόξα 1, Μαγνύια).  

Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εκπαιδεσηικούς όλων ηων ειδικοηήηων πνπ πινπνηνύλ 

Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα ηε θεηηλή ρξνληά αιιά θαη ζε όζνπο ελδηαθέξνληαη επξύηεξα γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 

Η νξγάλωζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα γίλεη από ηηο Τπεύζπλεο Π.Θ. Γ.Π.Δ. θαη Γ.Γ.Δ. Αραΐαο 

(Βαζηιηθή Μαληδνπξάηνπ θαη Φξύλε Κωζηαξά, αληίζηνηρα). Η πινπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα 

γίλεη από ηε Βαξβάξα Κνδηώξε, εθπαηδεπηηθό ΠΔ 06, MΔd.  

ην ζπγθεθξηκέλν ζεκηλάξην κε αθνξκή ηελ εκπεηξία ηεο θ. Κνδηώξε ωο απνζπαζκέλε ζην 

Τμήμα Γικαιωμάηων ηοσ Παιδιού ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης Δσρώπης ζην ηξαζβνύξγν ηεο 

Γαιιίαο,  ζρεηηθά κε η’ αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη εηδηθόηεξα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ, ωο 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η  
ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΦΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  
 

 

Yπεύθυνη    : Βασιλική Μαντζουράτου 

Σαχ. Δ/νση :  Ερμού 70 

Σαχ. Κωδ. : 26221 
Σηλ.  :  2610 229261 
Fax  :  2610 229258 
E – mail :politismos@dipe.ach.sch.gr 
Web site         :  http ://dipe.ach.sch.gr/politismos  
 

ΠΑΣΡΑ, 19/3/2019 

ΠΡΟ: 
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δημοτικών Σχολείων-Νηπ/γείων, Α/θμιασ Εκπ/ςησ  
Αχαΐασ 
2.Ιδιωτικών Δημοτικών – Νηπιαγωγείων 
3. Ειδ. Δημοτικών – Νηπιαγωγείων 

ΚΟΙΝ: 
1. Περιφ/κή Δ/νςη ΠΕ & ΔΕ Εκπ/ςησ Δυτ. Ελλάδασ 
2.  ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδασ 
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βαζικός ζηότος ηίζεηαη νη ζπκκεηέρνληεο λα γλωξίζνπλ ηα βαζηθά εξγαιεία πνπ έρεη αλαπηύμεη 

ην Σκήκα Γηθαηωκάηωλ ηνπ Παηδηνύ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηωλ 

παηδηώλ θαη ηωλ δηθαηωκάηωλ ηνπο ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο δωήο ηνπο (όπωο δηάθνξεο 

κνξθέο βίαο, θαθνπνίεζε θαη ρξήζε δηαδηθηύνπ). 

Μέζα από ηελ ηετνική ηης ομόηιμης μάθηζης («Peer – mentoring») ωο θαιή πξαθηηθή 

εθπαίδεπζεο ελειίθωλ, (όπνπ όινη καζαίλνπκε από όινπο), νη επηκνξθνύκελνη ζα εμνηθεηωζνύλ 

κε  ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ αληηκεηώπηζε δύζθνιωλ θαηαζηάζεωλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζην 

ζρνιείν κε ζηόρν λα εληζρπζνύλ ζηνπο ξόινπο ηνπο ωο εθπαηδεπηηθνί. 

ηε ζπλέρεηα ζα δεκηνπξγεζνύλ κηθξέο νκάδεο, νη νπνίεο κέζα από ζύληνκα εθπαηδεπηηθά 

ζελάξηα ζα πξνζπαζήζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα εξγαιεία απηά γηα ηελ επίιπζε δύζθνιωλ 

θαηαζηάζεωλ πνπ ελδερνκέλωο αληηκεηωπίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί  ζηελ ηάμε ηνπο 

θαηά ην ηξέρνλ ζρ. έηνο 2018-2019.  

ην ηέινο ηνπ ζεκηλαξίνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα, κεηά από απηήλ ηελ 

εκπεηξία ηνπο, λα θάλνπλ κηα επνηθνδνκεηηθή απνηίκεζε ηωλ εξγαιείωλ απηώλ, πξνηείλνληαο 

βειηηώζεηο, ηηο νπνίεο ζα επηθνηλωλήζνπλ (εθόζνλ επηζπκνύλ θαη ζπκθωλνύλ κε απηό) ζην 

Σκήκα Γηθαηωκάηωλ ηνπ Παηδηνύ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο.  

 

Δπιμέροσς ζηότοι ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη νη ζπκκεηέρνληεο λα:  

• γλωξίζνπλ αξθεηά από ηα βαζηθά δηθαηώκαηα ηωλ παηδηώλ θαη ηξόπνπο 

 πξνζηαζίαο απηώλ κέζα ζην δεκνθξαηηθό ζρνιείν 

• επηιέγνπλ θαη λα αμηνπνηνύλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηε δηεπζέηεζε δύζθνιωλ 

θαη επαίζζεηωλ θαζεκεξηλώλ θαηαζηάζεωλ πνπ πξνθύπηνπλ ζην εξγαζηαθό ζρνιηθό 

πεξηβάιινλ 

• εθπνλνύλ θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά ζελάξηα γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηωλ 

καζεηώλ/ηξηώλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηά ηνπο ζην δεκνθξαηηθό ζρνιείν  

• αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο, γνλείο αιιά θαη εηδηθνύο ζε 

ζέκαηα αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ  

Σν ζεκηλάξην ζα αθνινπζήζεη ην εμήο τρονοδιάγραμμα ωο πξνο ηηο ώξεο θαη ηα 

πεξηερόκελά ηνπ:   

 Πξνζέιεπζε – ύλδεζε κε ηνπο ππνινγηζηέο ζην εξγαζηήξην  (4:45κ.κ. -5:00κ.κ.) 

 πδήηεζε γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ   

 Γηάιεηκκα  
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 Παξνπζίαζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηνπ πιηθνύ ηνπ Σκήκαηνο Γηθαηωκάηωλ ηνπ 

Παηδηνύ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο  

 Γηάιεηκκα  

 Δθπόλεζε εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ  

 Γηάιεηκκα  

 Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ θαη ζπδήηεζε  

 

Γηα λα δηλώζεηε ζσμμεηοτή ζπκπιεξώζηε ηε ζρεηηθή αίηεζε κέζω ηεο on line θόξκαο:  

https://goo.gl/rn2zEu  κέρξη θαη ηην Τεηάρηη 27 Μαρηίοσ 2019. Ο αξηζκόο ηωλ 

ζπκκεηερόληωλ ιόγω ηνπ βηωκαηηθνύ ραξαθηήξα ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα είλαη 

πεξηνξηζκέλνο θαη ζα ηεξεζεί ζειρά προηεραιόηηηας.  

Λόγω ηοσ περιοριζμένοσ αριθμού ηλεκηρονικών σπολογιζηών ζην ρώξν ηνπ 

εξγαζηεξίνπ, παξαθαινύληαη όζνη ζπλάδειθνη δηαζέηνπλ lap top ή  tablet  θαη 

κπνξνύλ λα ην θέξνπλ μόνο για προζωπική ηοσς τρήζη καηά ηη διάρκεια ηοσ 

εργαζηηρίοσ, λα ην δειώζνπλ ζην αληίζηνηρν πεδίν ηεο online θόξκαο.  

Η όιε δηνξγάλωζε θαη πινπνίεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, θαζώο θαη ε κεηαθίλεζε ηωλ 

ζπκκεηερόληωλ ζα γίλεη τωρίς δαπάνη για ηο Γημόζιο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα δνζνύλ Βεβαιώζεις Παρακολούθηζης 

 

  

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

                ΠΑΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Παρακαλούμε, ηης εγκύκλιοσ να λάβοσν γνώζη με προώθηζη ζηα προζωπικά ηοσς 

emails όλοι οι  εκπαιδεσηικοί ηοσ ζτολείοσ. 

https://goo.gl/rn2zEu

