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ΘΕΜΑ: Σεμινάριο εξ αποστάσεως με τίτλο «Ακούμε τη φωνή των παιδιών; Το Δικαίωμα της 

ελευθερίας γνώμης και συμμετοχής στην τάξη» 
 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων,  
και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Π.Ε. Α΄, Γ΄ Αθήνας και 
Ανατολικής Αττικής, δια των αντίστοιχων Υπευθύνων, διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο 
«Ακούμε τη φωνή των παιδιών; Το Δικαίωμα της ελευθερίας γνώμης και συμμετοχής στην τάξη». Το 
διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023, 18.00-21.00. 

Η συμπλήρωση των 30 χρόνων από την υπογραφή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, τον Δεκέμβριο του 2022, στάθηκε αφορμή για μια δράση, όπου παιδιά και εκπαιδευτικοί 
στην Ελλάδα και την Κύπρο κατέθεσαν εμπειρίες και απορίες, συζήτησαν για τα Δικαιώματα και τις 
παραβιάσεις τους στην καθημερινότητα. Τα παιδιά έθεσαν ερωτήματα που αφορούν τα δικαιώματά 
τους, τα οποία απευθύνουν σε ενήλικες. Κάποια από τα ερωτήματα των παιδιών αφορούν τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων τους στη τάξη και κυρίως το δικαίωμα της συμμετοχής και της ελεύθερης 
έκφρασης της γνώμης. Το παρόν σεμινάριο έχει στόχο να προτείνει δράσεις με τα παιδιά που θα 
έδιναν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.   
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

30 (+1) χρόνια από την υπογραφή από τη 
χώρα μας της Διεθνούς Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού 

 Πάνος Χριστοδούλου, Διευθυντής του Δικτύου για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού 

30 χρόνια μετά... Γνωρίζουμε ποια είναι 
τα Δικαιώματα των Παιδιών; Μια έρευνα 
που στηρίζεται σε ερωτήματα παιδιών 

Καλλιόπη Κύρδη, υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων, 
ΔΙ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας, και 
Κούλα Πανάγου, εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Δίκτυο για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού 

Εσείς, κυρία, στ’ αλήθεια μας ακούτε;  
 
Καταθέτουν την εμπειρία τους 
εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν με τις 
τάξεις τους στη δράση. 
 

 Ειρήνη Ψαρρά, Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο 
Χαλκείου, Νάξος 

 Σουφλιά  Μαρία, Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο 
Δροσιάς Λάρνακας, Κύπρος  

 Φράγκου Πωλίνα, Δημοτικό Σχολείο 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης, Αττική 

 Κατερίνα Τερζάκη, 2ο Δημοτικό Σχολείο 
Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου, Κρήτη 

 Παρεμβάσεις άλλων εκπαιδευτικών που παίρνουν 
μέρος στη δράση 

 
  ΚΟΙΝ:   1. κ.κ. Συντονίστριες/στές         
               6oυ ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  
  2. Φ. 28.4 
   

 

 

 

 

 

 
  ΠΡΟΣ:   ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  
                Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
31/1/2023
Α.Π.: 000462/ΕΞ/2023



Η ομάδα και το δικαίωμα στη συμμετοχή Ολυμπία Αγαλιανού, Ε.Ε.Π. Διδακτικής της Κίνησης και 
της Μουσικής, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ 

Δικαιώματα στην τάξη και στην πράξη ΓκέληΑρώνη, επιμορφώτρια εκπαιδευτικών σε 
προγράμματα του Συμβουλίου της Ευρώπης και του 
Ευρωπαϊκού projectLivingDemocracy 

Ακούγοντας και ενδυναμώνοντας τη 
φωνή των παιδιών: Εμπειρίες και 
διαπιστώσεις της κίνησης ΠΡΩΤΑ.12 

Γιώργος Μόσχος, πρώην Συνήγορος του Παιδιού, και 
μέλη της ΠΡΩΤΑ.12 

 

Συζήτηση 
 

 
Θα ακολουθήσουν δύο παράλληλα βιωματικά εργαστήρια, με φυσική παρουσία, τη Δευτέρα 

13/2 και ώρες 17.15-19.30, στο 72ο Δ.Σ. Αθηνών. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου θεωρείται 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα εργαστήρια. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στα 
εργαστήρια θα γίνει σε ηλεκτρονική φόρμα, με την ολοκλήρωση του διαδικτυακού σεμιναρίου.  

o Εργαστήριο 1ο για 30 εκπαιδευτικούς: Η ομάδα και το δικαίωμα στη συμμετοχή, 

μουσικοκινητικές δραστηριότητες, εστιάζοντας στη σχέση. Ολυμπία Αγαλιανού, Ε.Ε.Π. 

Διδακτικής της Κίνησης και της Μουσικής, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 

Ηλικία, ΕΚΠΑ 

o Εργαστήριο 2ογια 30 εκπαιδευτικούς: Ερευνώντας με τα παιδιά τα δικαιώματά τους.  

ΓκέληΑρώνη, επιμορφώτρια εκπαιδευτικών σε προγράμματα του Συμβουλίου της Ευρώπης και 

του Ευρωπαϊκού projectLivingDemocracy 
 

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα 

στον σύνδεσμο https://forms.gle/UQKwx4e5wea6UCm1A, έως την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου και 

ώρα 10.30 π.μ.(αν ο σύνδεσμος δεν ανοίγει αυτόματα, μπορείτε να τον αντιγράψετε και να 

επικολλήσετε στον φυλλομετρητή). 

 Θα δοθεί προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς που υλοποιούν εγκεκριμένα πολιτιστικά 

προγράμματα.  

 Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους από τη σχολική τους μονάδα αλλά και 
από το email που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα, στις 7 Φεβρουαρίου μετά τις 11.30 π.μ. 
Στο email που θα λάβουν θα περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος παρακολούθησης. 

 
 

        Η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων : Βασιλική Αρβανιταντώνη 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 

Η   ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                        
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ  ΜΕΪΝΤΑΣΗ 
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