
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
----------- 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  ΚΡΗΤΗΣ) 

 
Δ/νση: Ρολέν 4, Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο 
Τηλ.: 2810 246860 – 246400 - 246870– 246863  

Fax: 2810222076  
Ε-mails: pekeskritis@sch.gr,  
               pekes.kritis.mail@gmail.com 

Ιστότοπος: https://pekes.pdekritis.gr/  
    Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης 

 

 

Ηράκλειο, 02-02-2022 

Αρ. Πρωτ.: Φ2/ 156 

 
ΠΡΟΣ:   

1. Τους /τις εκπαιδευτικούς Γενικής & 
Ειδικής Αγωγής των Δημοτικών 
Σχολείων, (Π/θμιας Εκπ/σης) ΚΡΗΤΗΣ 

 
 
ΚΟΙΝ:   

1. Π.Δ.Ε. Κρήτης  
2. ΔΙΠΕ Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, 

Λασιθίου 
3. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

 
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε προαιρετικό διαδικτυακό 

επιμορφωτικό εργαστήριο με θέμα  

«Το Συμβούλιο - Η Συνέλευση των Παιδιών» 
 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι 

Συνεχίζοντας την προσπάθεια ενίσχυσης και υποστήριξης των 

εκπαιδευτικών και της σχολικής κοινότητας την ιδιαίτερη περίοδο που 

βιώνουμε,  

 

προγραμματίζουμε προαιρετικές επιμορφωτικές δράσεις-

βιωματικά εργαστήρια σε θέματα που σχετίζονται με τη σχολική δημοκρατία, σε συνεργασία με το Γιώργο 

Μόσχο (νομικό,  πρ. Συνήγορο του Παιδιού) και την Ασπασία Καλησώρα (εκπαιδευτικό Π/θμιας Επ/σης), 

συγγραφέων του εγκεκριμένου από το Ι.Ε.Π. και το Υ.ΠΑΙ.Θ. εγχειριδίου-οδηγού «Η Συνέλευση των 

Παιδιών. Τα πρώτα βήματα άσκησης στη δημοκρατία». 
Για την καλύτερη οργάνωση του εργαστηρίου το οποίο σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί την 

Παρασκευή  11 Μαρτίου 2022 από τις 18.00- 21.00 και θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, πρακτική εξάσκηση 

και συζήτηση, παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στη φόρμα που ακολουθεί:  

https://tinyurl.com/yajcttjv 

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού συμμετοχών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα προγραμματιστεί 

νέο εργαστήριο. 

 

Λίγα λόγια για τη Συνέλευση-Συμβούλιο των Παιδιών  
 Η Συνέλευση-Συμβούλιο των Παιδιών αποτελεί βασικό θεσμό για την καλλιέργεια συνεργατικού 

κλίματος στην τάξη και στο σχολείο. Το συμβούλιο είναι μια συγκέντρωση όπου όλοι έχουν το δικαίωμα να 

πάρουν το λόγο για να εκφράσουν τη γνώμη τους, να δώσουν μια πληροφορία, να κάνουν μια πρόταση, να 

σχολιάσουν, να συγχαρούν ή να ευχαριστήσουν.  

Μαθαίνουν να λειτουργεί η τάξη ως κοινότητα, μέσα στην οποία αναπτύσσεται το δημοκρατικό 

πνεύμα και η ενδυνάμωση αξιών όπως ο αλληλοσεβασμός, η υπευθυνότητα, η συνεργασία και η 
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αλληλοβοήθεια σε θετικό κλίμα χωρίς ανταγωνισμό. Οι μαθητές και οι μαθήτριες αναλαμβάνουν ρόλους 

και ευθύνες και βιώνουν το σχολείο τους ως υπόθεση συλλογική και δική τους.  

Η Συνέλευση-Συμβούλιο των Παιδιών είναι θεμέλιο της λειτουργίας του σχολείου, της ανάπτυξης 

της συλλογικής ευθύνης, της πειθαρχίας, του αλληλοσεβασμού, της μη βίας και φυσικά της πολιτειότητας . 

Τα παιδιά θεσπίζουν τους κανόνες τους, διαχειρίζονται τις συγκρούσεις τους, εξετάζουν τις προτάσεις που 

αφορούν τις δραστηριότητες και τις σχέσεις τους στην ομάδα . 

Για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών στις δημοκρατικές αξίες και στο ρόλο των ενεργών πολιτών, 

είναι πολύ σημαντικό στην καθημερινότητα του σχολείου να υπάρχουν διαρκώς ευκαιρίες, ερεθίσματα και 

βιώματα που τα βοηθούν να καταλάβουν τι σημαίνει στην πράξη η δημοκρατία. Πώς επιτυγχάνεται η 

συνεργασία, η συζήτηση, η ακρόαση των άλλων, ο αλληλοσεβασμός, η κατανόηση, η συλλογική λήψη 

αποφάσεων, η ανάληψη και ο καταμερισμός ευθυνών, η αλληλεγγύη, η κοινή προσπάθεια για τη βελτίωση 

του σχολικού περιβάλλοντος, των σχέσεων και της σχολικής ζωής.  

 

Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα διαπραγματευτούμε στα βιωματικά εργαστήρια και να μάθουμε «πώς 

μπορούμε να πραγματοποιούμε μικρά θαύματα στην τάξη, στο σχολείο μας και στη ζωή μας τελικά….»  

 

Επειδή….. «το παιδί έχει δικαίωμα να είναι ο εαυτός του, να εκφράζει τη γνώμη του, να το παίρνουν στα 

σοβαρά, να επιθυμεί, να ζητάει και να διεκδικεί, να κάνει λάθη, να εκπαιδεύεται, να αντιστέκεται στην 

εκπαίδευση, να διαμαρτύρεται……...», Γιάνους Κόρτσακ, Πολωνοεβραίος παιδαγωγός και γιατρός, 

θεμελιωτής των δικαιωμάτων του παιδιού, 1878-1942 (από το εγχειρίδιο-οδηγό ‘’Η συνέλευση των 

Παιδιών. Τα πρώτα βήματα άσκησης στη δημοκρατία’’ των Γ. Μόσχου & Α. Καλησώρα, εκδ. της 

Πρωτοβουλίας για το άρθρο 12) 

 

 
 

Η  Οργανωτική Συντονίστρια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

Ειρήνη Βιδάκη 

 

 

 Ο/Οι Συντονιστής/τριες Εκπ/κού Έργου ΠΕ70 

 

Ανδρεάδου Χ., Βιδάκη Ειρ., Ντούλια Α., 

Καρατάσος Ν., Καδιανάκη Μ., Κουτσουράκη Στ., 

Μπαγιάτη Ειρ., Μαρτίνου Σ., Σπαθαράκη Α., 

Πρατσίνη Μ., Φιλιππάκη Α., Γιγουρτάκη Μ. 
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