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ΘΕΜΑ:  Ημέρα διαλόγου για μαθητές/τριες με θέμα «Για ένα δημοκρατικό και 

συμμετοχικό σχολείο» 

 

 Το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ 

Αθήνας για τη σχολική χρονιά 2015-2016 προτίθεται να επικεντρώσει τις δράσεις του σε 

ζητήματα προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων (παιδιού, προσφύγων, ατόμων με ειδικές 

δεξιότητες, λοατ ατόμων κα). Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με τον Συνήγορο του 

Πολίτη, με την ιδιότητά του ως Συνηγόρου του Παιδιού οργανώνει Ημερίδα Διαλόγου για 

μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης με θέμα «Για ένα δημοκρατικό και 

συμμετοχικό σχολείο». Η Ημέρα Διαλόγου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 

2015 στο 2
ο
 Πρότυπο Πειραματικό  ΓΕΛ Αθήνας. 

Στόχος της Ημέρας Διαλόγου είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να ανταλλάξουν και 

να συνθέσουν απόψεις και προτάσεις τους για τη λειτουργία των σχολείων τους, έτσι ώστε τα 

δικαιώματα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας να αναγνωρίζονται και να γίνονται 

σεβαστά, να εξασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών στη σχολική ζωή, και οι 

διαφορές ή συγκρούσεις να επιλύονται με ειρηνικό τρόπο. Το κείμενο «Βασικές αρχές 

δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου» που θα προκύψει από τον διάλογο αυτό θα 

αναλάβουν οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση να το 

εισηγηθούν προς συζήτηση και υιοθέτηση στα σχολεία τους.   

 Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος 40 μαθητές και μαθήτριες από 20 σχολεία, δέκα 

γυμνάσια και δέκα λύκεια. Την τελευταία ενότητα της εκδήλωσης θα παρακολουθήσουν 20 

εκπαιδευτικοί – σύνδεσμοι (ένας από κάθε σχολείο). 

 Στο προσωρινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται:  

 άφιξη και καταγραφή συμμετεχόντων, παραλαβή υλικού  

Αθήνα :   5/11/2015 

Αρ. Πρ: 18085 

 

ΠΡΟΣ: σχολικές μονάδες της 

ΔΔΕ Α΄ Αθήνας 
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 γνωριμία, σπάσιμο πάγου, εισαγωγή στο θέμα (ολομέλεια) 

 χωρισμός σε 4 ομάδες των 10 μαθητών/τριών (δύο ομάδες μαθητών λυκείου και δύο 

γυμνασίου). Μετά από συζήτηση, η κάθε ομάδα επιχειρεί να συνοψίσει σε 10 σημεία 

ένα κείμενο Βασικών Αρχών Δημοκρατικής Λειτουργίας του Σχολείου  

 συζήτηση για τη σύνθεση των προτάσεων των ομάδων. Υιοθέτηση τελικού κειμένου. 

Συζήτηση για τον τρόπο προώθησης στα σχολεία (την ενότητα αυτή παρακολουθούν 

και οι 20 εκπαιδευτικοί – σύνδεσμοι). 

Η επιλογή των μαθητών/τριών θα γίνει από τις τάξεις Γ' Γυμνασίου και Α' Λυκείου. 

Από κάθε σχολείο θα επιλεγούν από συμμαθητές τους, με δημοκρατικές διαδικασίες (μέσω 

ομάδων που λειτουργούν ή συνελεύσεων), δύο μαθητές/τριες διαφορετικού φύλου. 

Προκειμένου να επιλεγούν και να προετοιμαστούν κατάλληλα οι μαθητές/τριες που θα 

λάβουν μέρος στη συνάντηση, θα γίνουν οι ακόλουθες διαδικασίες:  

α) αποστολή φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα αναφέρονται τυχόν 

πρωτοβουλίες που έχει ή σχεδιάζει να αναλάβει το σχολείο  (δράσεις κατά της βίας και των 

διακρίσεων, δημιουργία ομάδων φιλίας ή διαμεσολάβησης, δημιουργία σχολικού κανονισμού 

με συμμετοχή και μαθητών, κα). Η φόρμα θα συμπληρωθεί και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά 

στο agygeias@dide-a-ath.att.sch.gr μέχρι στις 20/11/2015 . 

β) επιλογή από την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας των σχολείων που θα συμμετέχουν με βάση τις 

αιτήσεις τους  και ενημέρωσή τους μέχρι την 1/12/2015. 

γ) συνεργασία με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς σε κάθε σχολείο και ενημέρωσή τους 

προκειμένου να εποπτεύσουν τη διαδικασία της επιλογής εκπροσώπων, να προετοιμάσουν 

κατάλληλα τους μαθητές/τριες που θα επιλεγούν και να τους συνοδεύσουν στην εκδήλωση, 

μέρος της οποίας θα παρακολουθήσουν.   

δ) αποστολή στοιχείων μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών που θα εμπλακούν στη διαδικασία 

μέχρι στις 15/12/2015. 

     Επισημαίνεται ότι οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα λάβουν μέρος στην 

Ημέρα Διαλόγου θα πρέπει να συναινέσουν γραπτώς για τη συμμετοχή τους. 

ΣΥΝ:  φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
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