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«                   Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα εκπαίδευσης        

στα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Εγώ κι Εσύ Μαζί» της Διεθνούς Αμνηστίας  

ΣΧΕΤ.:   η με αρ. πρωτ.  Φ.2.1/ΕΧ/145428/Δ7/19-09-2019 Έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.   

 
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας σάς 

ενημερώνει ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος πρόκειται να εφαρμοστεί στο νομό Αχαΐας το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας «Εγώ κι Εσύ Μαζί». Το 

εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εγώ κι Εσύ Μαζί» υλοποιήθηκε πιλοτικά το 2019-2020 σε 70 σχολεία 

πανελλαδικά, ενώ η υλοποίησή του για το 2020-2022 χρηματοδοτείται με την ευγενική δωρεά του 

Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

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 αυτό 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 ακροατήριο στο οποίο 

απευθύνεται. Επιπλέον, αφού 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 Πρόγραμμα «Εγώ κι Εσύ Μαζί» περιλαμβάνει Επιμόρφωση εκπαιδευτικών καθώς και   

εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από όλους/ες τους/τις μαθητές/ριες Γυμνασίου 

και Λυκείου. Στόχος του προγράμματος είναι αφενός η αποσαφήνιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
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και των 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.  

 
Το εκπαιδευτικό υλικό «Εγώ κι Εσύ Μαζί» αποτελείται συνολικά από δύο οδηγούς και έναν 

διαδραστικό ψηφιακό ιστότοπο:  

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

Β) Εγώ κι Εσύ Μαζί: Οδηγός για την/τον Εκπαιδευτικό- Δραστηριότητες – Τεχνικές, 

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

Δ) Ψηφιακή πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης moodle. 

 Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται δωρεάν μέσω e-book, ενώ για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 

2021-2022 θα τυπωθεί και θα σταλεί στα σχολεία ενδιαφέροντος. 

 
Στο τεύχος «Οδηγός για Μαθήτριες/Μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου» οι μαθητές και οι 

μαθήτριες εισάγονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη Σύμβαση 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ενώ κατόπιν αποσαφηνίζονται όψεις της διαφορετικότητας, του 

προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος, των έμφυλων ταυτοτήτων και της προσβασιμότητας. 

Παράλληλα αναδεικνύονται καλές και κακές πρακτικές γύρω από την κατανόηση του διαφορετικού 

αλλά και αναφορικά με την ισότητα των φύλων και την προσβασιμότητα. Δίνεται έμφαση στη 

δημιουργία ακτιβιστικών και συμμετοχικών δράσεων και τον σχεδιασμό εκστρατειών σχετικά με τα 

υπό εξέταση ζητήματα. Παράλληλα, σταχυολογούνται δομές εθελοντικής και ακτιβιστικής δράσης 

αναφορικά με την προστασία και διαφύλαξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και διεθνώς, 

προκειμένου οι μαθήτριες/μαθητές να εμπλακούν ενεργά στην υπεράσπισή τους. 

Στο τεύχος «Οδηγός για την/τον Εκπαιδευτικό – Δραστηριότητες – Τεχνικές» περιλαμβάνεται 

εισαγωγικά το θεωρητικό πλαίσιο του προγράμματος, η εκπαιδευτική προσέγγιση των Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων και των Δικαιωμάτων των Παιδιών μέσα από δραστηριότητες που αφορούν στη 

διαφορετικότητα, το προσφυγικό ζήτημα, τις έμφυλες ταυτότητες και την προσβασιμότητα. Μέσα από 

το υλικό οι εκπαιδευτικοί καθοδηγούνται δημιουργικά στην εφαρμογή και τη σκοποθεσία του 

προγράμματος, μέσα από την υλοποίηση δραστηριοτήτων και σχεδίων παρεμβάσεων εντός της τάξης, 

αλλά και ως προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του 

Ανοικτού Σχολείου στην Κοινωνία με στόχο τη βιωματική, συμμετοχική δράση και ενεργοποίηση του 

μαθητικού κοινού, των γονέων και κηδεμόνων και συνολικά της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

 
Αναφορικά με την έγκριση του προγράμματος για την τρέχουσα σχολική χρονιά, σε συνέχεια 

της επικοινωνίας του Φορέα Υλοποίησης με το ΙΕΠ, γνωστοποιήθηκε ότι οι φορείς που διαθέτουν 

https://www.amnesty.gr/ekpaideusi


 

έγκριση για το 2019-2020 και επιθυμούν να επεκτείνουν την υλοποίηση των προγραμμάτων κατά το 

2020-2021 θα χρησιμοποιήσουν την προηγούμενη έγκριση μέχρι και τον Οκτώβριο του 2020 οπότε 

και θα εκδοθεί η έγκριση για την επόμενη σχολική χρονιά με την έκδοση αντίστοιχης απόφασης από 

το ΙΕΠ. 

 
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Οι εκπαιδευτικοί θα υλοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εγώ κι Εσύ Μαζί» στο σχολείο 

τους με την αρωγή που τους παρέχεται από το εκπαιδευτικό υλικό, την Επιστημονική Ομάδα του 

Έργου και κυρίως 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 μια σχολική μονάδα. 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα ξεκινήσει 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 

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. 

 
Αίτηση συμμετοχής 

Προκειμένου μια σχολική μονάδα να συμμετέχει στο πρόγραμμα θα πρέπει να δηλώσουν 

συμμετοχή τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτικοί του σχολείου, ενώ το σύνολο των μαθητών/τριών θα 

πρέπει να είναι το λιγότερο πενήντα (50) παιδιά ανά σχολική μονάδα (εξαιρούνται σχολεία με - εκ 

των πραγμάτων – μικρότερο μαθητικό πληθυσμό). 

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά μέχρι 30/10/2020 συμπληρώνοντας την αίτηση 

συμμετοχής  στον σύνδεσμο που ακολουθεί:  

 
"Εγώ κι Εσύ Μαζί": Αίτηση Συμμετοχής Σχολείων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Διεθνούς 

Αμνηστίας για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.  

 
Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν 

να εντάξουν τη δράση στην υλοποίηση προγράμματος Αγωγής Υγείας στο πλαίσιο του Τοπικού 

Θεματικού Δικτύου Αγωγής Υγείας «Έφηβοι Πολίτες του Κόσμου – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ». 

https://forms.gle/iTriFA2Ma35Tbqfz6
https://forms.gle/iTriFA2Ma35Tbqfz6


 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία για το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε στο 

education@amnesty.org.gr και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2103600628, κα Μαρία Χατζηνικολάου, 

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διεθνής Αμνηστία. 

 

Επισυνάπτονται:   

1) Εγώ κι Εσύ Μαζί - Περιγραφή Προγράμματος 

2) Πρώτο μέρος Εκπαιδευτικού υλικού Εγώ κι Εσύ Μαζί: Οδηγός για Μαθήτριες/Μαθητές Γυμνασίου & 

Λυκείου και Οδηγός για την/τον Εκπαιδευτικό- Δραστηριότητες – Τεχνικές 

3) Παραδοτέα Εκπαιδευτικών 

4) Η με αρ. πρωτ.  Φ.2.1/ΕΧ/145428/Δ7/19-09-2019 Έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.   

 

                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                     

                                                
                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. Ε΄                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
               ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

  
                                                                                                                

                                                                                                                       
                 ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΜΑΡΑΝΤΗ                                                      ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ 
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