
 

 

Θέμα: Επιμορφωτική συνάντηση για Διευθυντές/ριες, υποδιευθυντές/θύντριες σχολικών 

μονάδων Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης μας 

Αγαπητοί και αγαπητές, 

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, Ζαφείρα Μπαλαμπανίδου (ΠΕ03) και Νικόλαος 

Ποζουκίδης (ΠΕ06) του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τους 

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Χαράλαμπο Κουκουλάκη (ΠΕ03) του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Κεντρικής Μακεδονίας, Παναγιώτα Κοταρίνου (ΠΕ03) και Χριστίνα Παπαζήση (ΠΕ04) 

του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής διοργανώνουμε διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση, με 

θέμα:  

«H διαμόρφωση και η εφαρμογή του Σχολικού Κανονισμού μέσα από τη 

συλλογικότητα της σχολικής κοινότητας» 

με εισηγητές τον κ. Μόσχο Γεώργιο, πρ. Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα 

δικαιώματα του Παιδιού και την κα Χρηστίδου Χριστίνα εκπαιδευτικό, με σπουδές 

στην Κοινωνική Εργασία, τα Παιδαγωγικά, την Ψυχολογία και μεταπτυχιακές σπουδές 

στην Κοινωνική Ψυχιατρική και Παιδοψυχιατρική. 

Οι εισηγητές σήμερα δραστηριοποιούνται εθελοντικά σε μια κίνηση (inart12.org) που 

αποβλέπει στη διάδοση και εφαρμογή του άρθρου 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού με στόχους την ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων, τη 

διαμόρφωση μεθοδολογικών εργαλείων και πρακτικών, την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση 

                           
 
    
      
 
 
 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 
- 

 
 
 
 

 
Κοζάνη  16-02-2021 
 
Αριθμ. Πρωτ.: 39 
 
 
ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 
 

1. Διευθύντριες και 
Διευθυντές , υποδιευθυντές 
και υποδιευθύντριες 
Σχολικών Μονάδων Γενικής 
Παιδαγωγικής Ευθύνης της 
Σ.Ε.Ε. Ζ. Μπαλαμπανίδου 
 

2. Διευθύντριες και 
Διευθυντές, υποδιευθυντές 
και υποδιευθύντριες 
Σχολικών Μονάδων Γενικής 
Παιδαγωγικής Ευθύνης του 
Σ.Ε.Ε. Ν. Ποζουκίδη 

 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

 

  

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Μακρυγιάννη 5  
Τ.Κ. – Πόλη: 
Πληροφορίες: 

501 00 Κοζάνη 
Ζαφείρα 
Μπαλαμπανίδου 

 

Τηλέφωνο: 24610 24756 – 
6937108879 

 

E-mail: pekesdm@sch.gr 

balabazaf@gmail.com 

 

   
   
 



και επιμόρφωση φορέων που ασχολούνται με παιδιά, την ανάπτυξη δράσεων για τη 

βελτίωση των θεσμικών προβλέψεων και διαδικασιών και την αξιοποίηση και διάδοση 

των συναφών εμπειριών και των καλών πρακτικών των Ανεξάρτητων Αρχών για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού σε διεθνές επίπεδο. 

Η διαδραστική επιμορφωτική συνάντηση γίνεται με στόχο να συζητηθεί το θέμα και οι καλές 

πρακτικές, ώστε ο εσωτερικός κανονισμός ενός σχολείου να είναι αποτέλεσμα συλλογικής 

δουλειάς όλων των πλευρών της σχολικής κοινότητας μέσα από μια διαδικασία δημοκρατικής 

διαβούλευσης και αυτοδέσμευσης που προωθεί την καλλιέργεια της υπευθυνότητας των 

μαθητών/ριών και τις σχέσεις συνεργασίας στη σχολική κοινότητα, συμβάλλοντας στη 

βιωματική εκπαίδευση των παιδιών στην άσκηση των δικαιωμάτων και την ιδιότητα του 

ενεργού πολίτη. 

Η επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19/2/2021 και ώρα 13.00-

14.30, στον σύνδεσμο: 

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkotarinou 

 

Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της συνάντησης παρακαλούμε να συμπληρώστε τη 

φόρμα που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://bit.ly/3s0kHxo  

 

Οι Συντονιστές  Εκπαιδευτικού Έργου  

Ζαφείρα Μπαλαμπανίδου (ΠΕ03) 

Νικόλαος Ποζουκίδης (ΠΕ06) 

 

https://bit.ly/3s0kHxo

