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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

Ιωάννης Αδαμόπουλος, Σχολικός 
Σύμβουλος Νομικών-Πολιτικών 

Επιστημών 

 
Ταχ. Διευθ. : Χάλκης 8 
Ταχ. Κώδικας:57001 
Τηλέφωνο:2310 365320 
Fax: 2310 286715 
e-mail:  grss@kmaked.pde.sch.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

Θεσ/νίκη:    31 /  10 / 2014                          

    Α. Π..:1923    

 
     Προς 
 
Εκπαιδευτικούς του κλάδου Νομικών-
Πολιτικών Επιστημών (ΠΕ13) που 
υπηρετούν σε όλες τις σχολικές μονάδες 
των νομών 

 
Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, 

Πέλλας, Σερρών,  Χαλκιδικής, 
 
    Δια των αρμοδίων Δ.Δ.Ε. 
 
 
Κοιν : 
 
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας 
 
Προϊσταμένη επιστημονικής και 
παιδαγωγικής καθοδήγησης 

 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: 

«Κοινωνική ευθύνη και αλληλεγγύη» 
Σχετ.:  1. Τα με Α.Π. 145324/Γ7/12.09.2014 και Γ.Δ. 58β/01.09.2014  

έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
2. Η με Α.Π. 22510/30.10.14 έγκριση του Περιφερειακού Διευθυντή  

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 
 

  
        Σας καλούμε σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Κοινωνική ευθύνη και 

αλληλεγγύη», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 07.11.2014, στο 1ο ΕΠΑ.Λ. 

Καλαμαριάς, από 17:00 έως 20:00, και θα διεξαχθεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος 

θα γίνουν εισηγήσεις, ενώ στο δεύτερο μέρος θα πραγματοποιηθούν βιωματικές 

δραστηριότητες. Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ΠΕ13 της 



Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και σε κάθε 

ενδιαφερόμενο. 

        Με αφορμή το πρόγραμμα «Κοινωνικό Σχολείο», στο πλαίσιο του σεμιναρίου 

θα τεθούν θέματα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, ώστε οι συμμετέχοντες στη 

συνέχεια να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν, εφόσον το επιθυμούν, αναλόγου 

περιεχομένου εκπαιδευτικές δράσεις, διδακτικές παρεμβάσεις ή εκπαιδευτικά 

προγράμματα, που θα αποβλέπουν στο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι ως 

ενεργοί πολίτες στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών δεν έχουν μόνο δικαιώματα 

αλλά και υποχρεώσεις. 

       Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σεμινάριο είναι προαιρετική και τυχόν 

μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για την υπηρεσία μας. 

         Το σεμινάριο περιλαμβάνει ένα θεωρητικό και ένα βιωματικό μέρος. Στο 

βιωματικό μέρος θα δραστηριοποιηθούν είκοσι (20) εκπαιδευτικοί, που θα 

συγκροτήσουν τέσσερις (4) ομάδες εργασίας. Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε να 

συμμετάσχετε στο σεμινάριο να συμπληρώσετε το συνημμένο έντυπο και, εάν 

επιπροσθέτως επιθυμείτε συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του βιωματικού μέρους, να 

το δηλώσετε στο ίδιο έντυπο, γράφοντας ΝΑΙ στη σχετική ερώτηση. Παρακαλούμε, 

τέλος, το συμπληρωμένο έντυπο για συμμετοχή στο σεμινάριο να αποσταλεί έως τις 

02.11.2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: giani.adam@gmail.com. Όσοι δεν θα 

συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας θα παρακολουθήσουν το βιωματικό μέρος ως 

ακροατές, με δυνατότητα, βέβαια, παρέμβασης στη συζήτηση που θα διεξαχθεί με 

αφορμή την εργασία των ομάδων. Εάν περισσότεροι των είκοσι (20) εκπαιδευτικών 

δηλώσουν συμμετοχή στις ομάδες εργασίας, θα γίνει κλήρωση στο διάλειμμα μεταξύ 

θεωρητικού και βιωματικού μέρους. 

       Όλοι οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. 

Επειδή για οικονομικούς λόγους δε θα δοθούν φάκελοι, παρακαλούμε να έχετε μαζί 

σας, εφόσον το κρίνετε σκόπιμο, γραφική ύλη. 

 
 
 

Ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ13 
 

Ιωάννης Αδαμόπουλος. 
 
 
 
Συνημμένα έγγραφα: 

1. Πρόγραμμα σεμιναρίου 
2. Έντυπο συμμετοχής 

mailto:giani.adam@gmail.com

