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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΘΡΗ/ΣΩΝ

Θεςςαλονίκθ, 12/2/2019
Αρ. πρωτ.: 3308

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣ. & ΔΕΤΣΕΡ. ΕΚΠ/Η
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Γ/ΝΗ Γ/ΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ
Προσ
Σατ.Δ/νζη
: Κολοκοηρώνη 22, ηασρούπολη
Όλεσ τισ Σχολικζσ Μονάδεσ
Σ.Κ.
:564 30 – Θεζζαλονίκη
Σατ. Θσρίδα : 32042 - Σ.Κ. 564 10
Κοιν.
Πληροθορίες : Υριζηίνα Υρηζηίδοσ
Συντονιςτζσ/ςτριεσ Εκπαιδευτικοφ
Σηλέθωνο
: 2310 587994
e-mail
: gragogis@dide-v.thess.sch.gr
Ζργου
Ιζηοζελίδα : http://gray-v.thess.sch.gr

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ ςε εκπαιδευτικι ςυνάντθςθ–εργαςτιριο με τίτλο: «Δράςεισ για τθν
ενδυνάμωςθ τθσ δθμοκρατίασ ςτο χώρο του ςχολείου και τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των
μαθθτών να ςυνδιαλζγονται και να παίρνουν αποφάςεισ με δθμοκρατικό τρόπο .»
Με αφορμι τθν επικζντρωςθ φζτοσ τθσ Θεματικισ Εβδομάδασ ςτθν Δθμοκρατικι υνφπαρξθ
και τα Ανκρώπινα Δικαιώματα το τμιμα Αγωγισ Τγείασ προτίκεται να πραγματοποιιςει
εκπαιδευτικι ςυνάντθςθ με τθ μορφι εργαςτθρίου και τίτλο : "Δράςεισ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ
δθμοκρατίασ ςτο χώρο του ςχολείου και τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των μαθθτών να
ςυνδιαλζγονται και να παίρνουν αποφάςεισ με δθμοκρατικό τρόπο" με τθ ςυμβολι του κ. Γ.
Μόςχου, Νομικό-Εγκλθματολόγο, π. Συνθγόρου του παιδιοφ .
κοπόσ του εργαςτθρίου είναι θ ενίςχυςθ διαδικαςιών άςκθςθσ των μακθτών/τριών να
ςυηθτοφν και να παίρνουν αποφάςεισ, ενδυναμώνοντασ τθ δθμοκρατία ςτο ςχολείο. Σο μοντζλο
που κα αναπτυχκεί μπορεί να υλοποιθκεί από εκπαιδευτικοφσ ςτο πλαίςιο τθσ κεματικισ
εβδομάδασ ςτο Γυμνάςιο , αλλά και ςτο Λφκειο για τθ δθμιουργία εςωτερικοφ κανονιςμοφ ι για
τθ ανάπτυξθ του πολιτικοφ γραμματιςμοφ ενιςχφοντασ τθ ςυμμετοχι και τθν εμπλοκι των
μαθητών/τριών στη καθημερινότητα του σχολείου και ωσ ενεργών πολιτών ςτθν κοινωνία.
Η ςυνάντθςθ κα πραγματοποιθκεί τθ Δευτζρα 25/2/2019 , 3 - 6 μμ ςτθν Αίθουςα τθσ Διεφθυνςθσ
(Κολοκοτρώνθ 22, ταυροφπολθ).
Επιςυνάπτεται θ αίτθςθ ςυμμετοχισ θ οποία μπορεί να ςταλεί ζωσ 22/2/2019 ςτο e-mail :
gragogis@dide-v.thess.sch.gr.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε.Δ.Θ.
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Α’ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ
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