
   
 
 

 

«Εγώ κι Εσύ Μαζί»: 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 

 

Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Παιδαγωγικό Πλαίσιο: 

Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί το πρώτο βήμα σε μία κατεύθυνση 

σεβασμού, προώθησης και υπεράσπισης των δικαιωμάτων που μοιραζόμαστε όλοι και όλες. 

Η παγκόσμια γλώσσα του σεβασμού, της ισότητας και της αξιοπρέπειας καθώς και οι κοινές 

αυτές αξίες που αποτελούν το θεμέλιο μίας πιο ειρηνικής και δίκαιης κοινωνίας αποτελούν 

το πλαίσιο της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με τον 4ο Άξονα του 

Παγκόσμιου Προγράμματος για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, η 

εφαρμογή των βασικών στόχων της εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποτελεί τον 

τέταρτο βασικό άξονα της στοιχειώδους εκπαίδευσης του πολιτισμού μας, ανάμεσα στην 

ανάγνωση, τη γραφή και την αρίθμηση, γεγονός που διαμορφώνει μία αδήριτη ανάγκη στο 

πλαίσιο του εθνικού μας εκπαιδευτικού συστήματος.  

Η προσέγγιση της εκπαίδευσης των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο σχολείο, διασφαλίζει 

ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτικοί, μαθητές/ριες 

και γονείς) κατανοούν, σέβονται και υπερασπίζονται τα αναφαίρετα αυτά δικαιώματα, τα 

οποία περιλαμβάνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τα 

ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να εισαχθούν σε όλο το πλαίσιο της εκπαίδευσης και όχι 

αποσπασματικά, σε μία τάξη, για λίγα ωριαία μαθήματα αλλά ούτε και ως ξεχωριστό μάθημα 

του αναλυτικού προγράμματος. Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να 

αποτελεί μία σταθερά η οποία μεταμορφώνει τη ζωή όλων όσων συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.   

Εγώ κι Εσύ Μαζί: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εγώ κι Εσύ Μαζί», το οποίο υλοποιήθηκε πιλοτικά για το 2019-

2020 σε 70 σχολεία πανελλαδικά, έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (με αριθμό απόφασης: Φ.2.1/ΕΧ/145428/Δ7), και στοχεύει στη βαθύτερη 

κατανόηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ενώ παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη της 

κουλτούρας του σεβασμού στη διαφορετικότητα, την κατανόηση του σεξουαλικού 

προσανατολισμού και της ελευθερίας των επιλογών, της προσβασιμότητας και της 

συμπερίληψης, καλλιεργώντας στους μαθητές και στις μαθήτριες τα εργαλεία υπεράσπισης 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/WPHRE/Fourthphase/Pages/FourthPhaseIndex.aspx?fbclid=IwAR2WSYgISDebDK1Tfk-2-AcktJ4uw4SDRr8JlIXJmeAEmPDqQEHCU5AGPmI
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/WPHRE/Fourthphase/Pages/FourthPhaseIndex.aspx?fbclid=IwAR2WSYgISDebDK1Tfk-2-AcktJ4uw4SDRr8JlIXJmeAEmPDqQEHCU5AGPmI


   
 
 

και την αξία της διασφάλισης των δικαιωμάτων για τους/τις ίδιους/ες και τους/τις γύρω τους. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς 

πρόκειται από κοινού, να ευαισθητοποιηθούν στην Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα και να πραγματοποιήσουν σειρά εκπαιδευτικών και βιωματικών δράσεων, με 

στόχο την ευαισθητοποίηση των κατά τόπους κοινωνιών για την υπεράσπιση των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, να αναπτύξουν δημιουργικές συνέργειες με άλλες σχολικές 

μονάδες είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να πραγματοποιήσουν δράσεις 

κοινωνικής συμμετοχής, στο πλαίσιο του σύγχρονου Ανοικτού και Αειφόρου Σχολείου.  

Στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Εγώ κι Εσύ Μαζί»: 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εγώ κι Εσύ Μαζί» έχει ως στόχο να φέρει τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στις σχολικές τάξεις, στο παιχνίδι στην αυλή του σχολείου και στο σπίτι, 

καλλιεργώντας στάσεις και συμπεριφορές σεβασμού και υπεράσπισης των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο παράλληλα, να καλλιεργήσει μία συλλογική 

εκπαιδευτική συνείδηση κατανόησης και σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και να 

καθοδηγήσει την εκπαιδευτική κοινότητα στο πλαίσιο των αξιών και των αρχών των 

αναπαλλοτρίωτων ανθρώπινων δικαιωμάτων, έτσι ώστε η συμπερίληψη, η ένταξη, η ανοχή 

και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα να αποτελούν τις ασφαλιστικές δικλείδες ενάντια στον 

εκφοβισμό, τις διακρίσεις και τον ρατσισμό.  

Φορέας Υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 

Η Διεθνής Αμνηστία ιδρύθηκε το 1961 και είναι ένα παγκόσμιο, ανεξάρτητο, εθελοντικό 

κίνημα με περισσότερα από 7 εκατομμύρια μέλη, ακτιβιστές και υποστηρικτές, με δομές και 

εθνικά τμήματα σε περισσότερες από 69 χώρες και περισσότερα από 1800 επαγγελματικά 

στελέχη, οι οποίοι/ες αγωνίζονται από κοινού για να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και να τερματίσουν τις παραβιάσεις τους. Το όραμα της Διεθνούς Αμνηστίας 

είναι κάθε άνθρωπος να απολαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα που αναφέρονται στην 

Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και σε επιμέρους διεθνής 

συμφωνίες και κείμενα.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεί από το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς 

Αμνηστίας, το οποίο είναι ιστορικά συνδεδεμένο με τον αγώνα της ελληνικής κοινωνίας για 

την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων ενώ έχει υπηρετήσει πλείστες φορές την 

εκπαίδευση για τα δικαιώματα του ανθρώπου, μέσα από δημιουργικές συνέργειες με 

σχολεία, εκπαιδευτικούς, μαθητές, φορείς της κοινωνίας των πολιτών κ.α.  

Χρηματοδότηση: 

Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 μέρος της υλοποίησης του προγράμματος καλύπτεται από 

την ευγενική δωρεά της Βουλής των Ελλήνων καθώς και από τα έσοδα της Συναυλίας για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 στο Μέγαρο 

Μουσικής, με τίτλο «Τραγουδάμε για τους ανθρώπους που δεν έχουν φωνή» καθώς και τις 

ευγενικές χορηγίες της Εθνικής Τράπεζας και του ΑΔΜΗΕ. Για την κάλυψη όλων των 

λειτουργικών εξόδων και επιμέρους δαπανών του εκπαιδευτικού προγράμματος έχουμε 



   
 
 

απευθυνθεί παράλληλα σε μία σειρά εθνικών ιδρυμάτων, των οποίων ο κοινωφελής 

χαρακτήρας, εμπίπτει στις ανάγκες του προγράμματος αλλά και στο ιστορικό προφίλ της 

Διεθνούς Αμνηστίας.  

Για το 2020-2022 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται με την ευγενική δωρεά του 

Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.  

Πιλοτική Υλοποίηση του Προγράμματος 2019-2020: 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εγώ κι Εσύ Μαζί», για το σχολικό έτος 2019-2020 υλοποιήθηκε 

πιλοτικά σε 70 σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, έχοντας ως στόχο 

να καλύψει και τις 13 Περιφερειακές Εκπαιδευτικές Διευθύνσεις για να διαμορφώσει ένα 

Πανελλαδικό Δίκτυο Σχολείων Φιλικών Προς τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.   

Υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Εγώ κι Εσύ Μαζί» 2020-2021: 

Κατά τα σχολικά έτη 2020 -2022, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεί κατ’ 

ελάχιστον σε 150 σχολικές μονάδες πανελλαδικά, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καλύπτοντας όλο το φάσμα της σχολικής εκπαίδευσης και 

εκπροσωπώντας όλες τις σχολικές κατηγορίες (Ειδικά Σχολεία, Καλλιτεχνικά Σχολεία, 

Μουσικά Σχολεία, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Σχολεία Κέντρων Κράτησης Ανηλίκων, 

Δημόσια Σχολεία, Εκκλησιαστικά Σχολεία και Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων 

ΔΥΕΠ).  

Εκπαιδευτικό Υλικό «Εγώ κι Εσύ Μαζί»: 

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται συνολικά από: 

Α) Εγώ κι Εσύ Μαζί: Οδηγός για Μαθήτριες/Μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου 

Β) Εγώ κι Εσύ Μαζί: Οδηγός για την/τον Εκπαιδευτικό 

Γ) Ιστότοπος: https://www.amnesty.gr/ekpaideusi 

Δ)Ψηφιακή Πλατφόρμα Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης moodle 

Σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι αφενός η αποσαφήνιση των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων και δικαιωμάτων του παιδιού, εστιάζοντας στη διαφορετικότητα, το 

προσφυγικό ζήτημα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ισότητα φύλων, την 

προσβασιμότητα και αφετέρου μέσα από τις προτεινόμενες βιωματικές και εκπαιδευτικές 

δράσεις η καλλιέργεια της κουλτούρας της ευαισθητοποίησης και του σεβασμού της 

διαφορετικότητας και της ανάγκης διαμόρφωσης μίας κοινωνίας ίσων και ελεύθερων 

πολιτών.  

Η Διεθνής Αμνηστία, η μεγαλύτερη οργάνωση ανθρώπινων δικαιωμάτων στον κόσμο, έχει 

αναπτύξει διεθνώς ένα δίκτυο για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο 

τροφοδοτείται με δράσεις και υλικά από κάθε χώρα. Με αυτόν τον τρόπο έχει αποκτήσει την 

εμπειρία και την τεχνογνωσία να προσεγγίζει πολύπλοκα και ευαίσθητα θέματα που 

άπτονται των δικαιωμάτων του ανθρώπου με τρόπο απλό και κατανοητό ανάλογα με το 

https://www.amnesty.gr/sites/default/files/ego_ki_esy_mazi_odigos_gia_mathitries-mathites_gymnasioy_lykeioy_7.pdf
https://www.amnesty.gr/sites/default/files/ego_ki_esy_mazi-_odigos_gia_tin-ton_ekpaideytiko-_drastiriotites_-_tehnikes.pdf
https://www.amnesty.gr/ekpaideusi


   
 
 

ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται. Επιπλέον, από τη στιγμή που η Διεθνής Αμνηστία είναι 

ένα παγκόσμιο κίνημα ανεξάρτητο από κυβερνήσεις και διακυβερνητικούς οργανισμούς, 

διαφυλάσσει την αμεροληψία της, μένοντας μακριά από πολιτικές, εθνικές, φυλετικές, 

θρησκευτικές και ιδεολογικές αναφορές.  

Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται δωρεάν μέσω e-book στους παραπάνω ενεργούς 

συνδέσμους ενώ για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 το εκπαιδευτικό υλικό θα 

τυπωθεί και θα σταλεί στα σχολεία ενδιαφέροντος προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες 

καθώς και οι εκπαιδευτικοί να λάβουν και σε έντυπη μορφή το εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα 

με τις ανάγκες που προκύπτουν.  

 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα: 

Οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να πραγματοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εγώ κι 

Εσύ Μαζί», υλοποιούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο σχολείο τους με την αρωγή που τους 

παρέχεται από το εκπαιδευτικό υλικό, την Επιστημονική Ομάδα του Έργου και κυρίως με την 

επιστημονική καθοδήγηση και εμψύχωση των Συντονιστών του έργου. Οι 

συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πιστοποίηση 

επιμόρφωσης έως και 50 ωρών (ανά έτος) μέσα από ένα εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικό 

πρόγραμμα εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την ολοκλήρωση συγκεκριμένων 

παραδοτέων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος στο σχολείο τους.  

Η κατάθεση πλάνου σχεδιασμού των δράσεων και η αποτίμηση του προγράμματος 

αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 

σε μία σχολική μονάδα.  

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2020 και θα 

υποστηρίζεται από το site της Διεθνούς Αμνηστίας μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας moodle 

για να διευκολύνει τη δικτύωση των εκπαιδευτικών και την παρακολούθηση του 

ημερολογίου δράσεων και παραδοτέων. Αντίστοιχα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως 

και δια ζώσης συναντήσεις για την εμψύχωση και την παροχή συμβουλευτικής στους/στις 

εκπαιδευτικούς. Τέλος, στο πλαίσιο του προγράμματος και σε περίπτωση άρσης των μέτρων 

της υγειονομικής κρίσης θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης συναντήσεις για τη δικτύωση των 

εκπαιδευτικών και των σχολείων τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.  

Εκπαίδευση και Εμψύχωση Γονέων και Κηδεμόνων στο πλαίσιο της Διαγενεακής 

Προσέγγισης της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Μία ολιστική προσέγγιση της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα οφείλει να εμπλέκει 

όλους και όλες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στη σχολική ζωή και υπ’ αυτήν την έννοια οι 

γονείς, με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων συνίσταται να συμμετέχουν στο πλαίσιο 

της ενδυνάμωσης, της εμψύχωσης και της εκπαίδευσης γύρω από τα ανθρώπινα 

δικαιώματα.  

Ως εκ τούτου στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος στα σχολεία οι γονείς 

καλούνται να συμμετέχουν από κοινού σε ορισμένες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ παράλληλα θα μπορούν να ενημερώνονται και να 



   
 
 

εκπαιδεύονται από τον ψηφιακό ιστότοπο του εκπαιδευτικού προγράμματος με όλο το 

διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και τις ψηφιακές δραστηριότητες.  

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εγώ κι Εσύ Μαζί: 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόκειται να αξιολογηθεί εσωτερικά από τους/τις ίδιους/ες 

τους συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς/γονείς/μαθητές με ερωτηματολόγια που θα 

διανεμηθούν σε όλα τα σχολεία. 

Παράλληλα κατά τη διάρκεια της χρονιάς το πρόγραμμα θα υποβληθεί σε εξωτερική 

αξιολόγηση για τον αντίκτυπό του στη σχολική εκπαίδευση καθώς και για την μέτρηση των 

στάσεων των μαθητών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα (pre –post evaluation).  

 

 

 

 

 

 

 


