
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»  ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

     Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος του «Κοινωνικού Σχολείου»,  η 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής  

διοργανώνει,  από 22 έως 27 Σεπτεμβρίου, εβδομάδα εκδηλώσεων σε όλες τις 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών για τη φιλοσοφία και τους στόχους του 

«Κοινωνικού Σχολείου».   

     Οι άξονες στους οποίους θα επικεντρωθούν οι δράσεις του «Κοινωνικού 

Σχολείου», σύμφωνα με το υπ’ αρ. Γ.Δ.58β/1-9-2014 έγγραφο του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέα Λοβέρδου, είναι: 

• Η άθληση 

• Η διατροφή 

• Η καταπολέμηση του ρατσισμού 

• Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση  

• Η πρόληψη των μολυσματικών ασθενειών 

• Η πρόληψη του εθισμού στον καπνό, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά και στο 

διαδίκτυο  

• Η καταπολέμηση του χουλιγκανισμού 

• Η πρόληψη των ατυχημάτων  

• Η εισαγωγή των εννοιών του Ολυμπισμού και της Αισθητικής Αγωγής στην 

εκπαίδευση.  

     Οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματισθεί απευθύνονται στους μαθητές, τους 

γονείς και τους εκπαιδευτικούς, περιλαμβάνουν ενημέρωση για όλα τα παραπάνω 

θέματα από ειδικούς επιστήμονες και αποσκοπούν στην παροχή εμπειριών, 

γνώσεων και δεξιοτήτων και στις τρεις προαναφερθείσες κοινωνικές ομάδες. 

     Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αττικής εκφράζει τη βεβαιότητα πως όλη η εκπαιδευτική κοινότητα θα αγκαλιάσει 

και θα στηρίξει τις δράσεις του νέου προγράμματος “Κοινωνικό Σχολείο”, ώστε να 



μπορέσει να βρει υποστήριξη στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών 

προβλημάτων και στην προώθηση καινοτόμων δράσεων.  

     Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις, ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, είναι 
οι ακόλουθες: 

 

 Α΄ Αθήνας 23/9. Τόπος: 70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Ώρα: 18:00-21:00.  

Θέμα: Κοινωνικό Σχολείο  

 

 Β΄ Αθήνας 24/9. Τόπος: Δημοτικό Θέατρο Πεύκης. Ώρα: 19:00-21:30. Θέμα: 

«Κοινωνικό Σχολείο: Μάθηση με κοινωνικό προσανατολισμό» 

 

 Γ΄ Αθήνας 24/9.  Τόπος: 6ο Γυμνάσιο Ιλίου. Ώρα: 12:00 – 14:00.  Θέμα: «Όλοι 

ίσοι-όλοι διαφορετικοί» 

 

 Δ΄ Αθήνας 25/9. Τόπος: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Ώρα: 18:00-21:00 Θέμα: 

Παχυσαρκία 

 

 Ανατολική Αττική 24/9. Τόπος: Μουσικό Γυμνάσιο/Λύκειο Παλλήνης. 

Ώρα:11:00. Θέμα: «Το Μουσικό Γυμνάσιο/Λύκειο Παλλήνης και το 

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Γέρακα συναντιούνται και 

ενώνουν τη φωνή τους ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό και ρατσισμό 

προασπίζοντας τα δικαιώματα των παιδιών». 

 

 Δυτική Αττική 24/9. Τόπος: ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας. Ώρα: 18:00-20:00.  

Θέμα: «Η καταπολέμηση της παχυσαρκίας μέσω διατροφής και άθλησης» 

 


