
ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ   2ΟΤ ΕΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

ΓΙΑ ΣΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ “ΕΓΩ, ΕΤ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ” 
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το 2ο ζτοσ λειτουργίασ του Δικτφου αποχϊρθςαν 3 ςχολεία, κυρίωσ λόγω: α) τθσ μετακίνθςθσ 

εκπαιδευτικϊν ςε άλλα ςχολεία και β) τθσ ανάλθψθσ νζων τάξεων από τουσ ςυμμετζχοντεσ 

εκπαιδευτικοφσ. Η ςυνεργαςία με τθ Διεκνι Αμνθςτία διακόπθκε, λόγω τθσ απόλυςθσ τθσ Τπεφκυνθσ των 

Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων τθσ. Ωσ αποτζλεςμα, αναπτφχκθκαν νζεσ ςυνεργαςίεσ για τθν υποςτιριξθ 

του Δικτφου για τθν παροχι δωρεάν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, βιωματικϊν εργαςτθρίων και 

ςεμιναρίων με το  Κζντρο Πλθροφόρθςθσ και Σεκμθρίωςθσ για το Ρατςιςμό, τθν Οικολογία, τθν Ειρινθ 

και τθ Μθ Βία «ΑΝΣΙΓΟΝΗ»,  τθν Κοινωνικι Οργάνωςθ Τποςτιριξθσ Νζων «ΑΡΙ», τον Οργανιςμό 

Πνευματικισ Ιδιοκτθςίασ, το Ινςτιτοφτο Ψθφιακισ Μάκθςθσ «ΝΟΤ» και το Παιδαγωγικό – Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο «χεδία ςτθν πόλθ». 

 

O παρόν απολογιςμόσ προζκυψε από τθν επεξεργαςία των ερωτθματολογίων, που ςυμπλιρωςε το 75% 

των εκπαιδευτικϊν των παρακάτω Δθμοτικϊν χολείων, που ςυμμετείχαν ςτο Δίκτυο: 

 

1. 1ο Πρότυπο Πειραματικό Δθμοτικό χολείο Α.Π.Θ   

2. 15ο Δθμοτικό χολείο Καλαμαριάσ  

3. 4ο Δθμοτικό χολείο Θζρμθσ  

4. 5ο Δθμοτικό χολείο Θεςςαλονίκθσ  

5. 88ο Δθμοτικό χολείο Θεςςαλονίκθσ  

6. 9ο Δθμοτικό χολείο Καλαμαριάσ   

7. Δθμοτικό χολείο Ν. Κεραςιάσ  

8. 1ο και 2ο Ιδιωτικό Δθμοτικό χολείο "Πρότυπα Εκπαιδευτιρια"  

9. Πρότυπο Πειραματικό Δθμοτικό χολείο Α.Π.Θ.   

 

1)   Βακμόσ, ςτον οποίο πζτυχαν οι ςτόχοι του προγράμματοσ: 

Κακόλου: 0%  

Λίγο: 0% 

Πολφ: 68,96 % 

Πάρα πολφ: 31,04 % 

 

2) Βακμόσ, ςτον οποίο εκδιλωςαν ενδιαφζρον οι μαθητζσ για το  πρόγραμμα: 

Κακόλου: 0%  

Λίγο: 0 % 

Πολφ: 55,17% 

Πάρα πολφ: 44,83% 

 

3) Απόψεισ εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθ χρθςιμότθτα του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, που παρζλαβαν οι 

εκπαιδευτικοί από τθν Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων: 
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Αρνθτικζσ (2%):  

 Πολλζσ φορζσ περιοριςτικό 

 

Θετικζσ (98%): 

 Πολφ βοθκθτικό 

 Εφχρθςτο 

 Ολοκλθρωμζνο  

 Πρωτότυπο 

 Πλοφςιο και ενθμερωμζνο 

 Εφαρμόςιμο 

 Κατανόθςθ και καλφτερθ προςζγγιςθ των κεμάτων του προγράμματοσ 

 Πρακτικι εφαρμογι μζςα ςτθν τάξθ 

 Νζεσ ιδζεσ που είχαν νόθμα για τουσ μακθτζσ 

 Αφόρμθςθ για ανάπτυξθ ςυηιτθςθσ ςτθν τάξθ 

 Χριςιμο ςτθν ανάπτυξθ τθσ φανταςίασ 

 Αξιοποιιςιμο ςτο εργαςτιριο Πλθροφορικισ 

 Ανταποκρίκθκε ςτισ εκπ/κζσ ανάγκεσ των μακθτϊν και του δαςκάλου 

 Εξαιρετικά χριςιμο το Compassito και οι προςωπικζσ μαρτυρίεσ 

 

4) Απόψεισ εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθ χρθςιμότθτα των επιμορφωτικών  ςυναντήςεων,  που 

ςυμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί: 

 

Αρνθτικζσ: Καμία 

 

Θετικζσ (100%): 

 Εποικοδομθτικζσ  

 Νζεσ – πρωτότυπεσ ιδζεσ 

 Ανταλλαγι απόψεων και ιδεϊν 

 Δόκθκαν κατευκφνςεισ 

 Απόκτθςθ πρόςκετου υλικοφ 

 Ενθμζρωςθ για κατάλλθλεσ πθγζσ πλθροφοριϊν – βιβλιογραφία, ιςτοςελίδεσ 

 Διεφρυνςθ γνωςτικοφ πεδίου και τρόπων προςζγγιςθσ του κζματοσ και τθσ ςχολικισ τάξθσ 

 Ενίςχυςθ για τθν υλοποίθςθ του Δικτφου 

 Αποςαφινιςθ αποριϊν 

 Πρακτικό ενδιαφζρον 

 Ανάπτυξθ των διά βίου γνωςτικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων 

 Ανάπτυξθ των ςυνεργατικϊν πλαιςίων  

 

5) Οφζλθ που αποκόμιςαν  οι εκπαιδευτικοί από τθν υλοποίθςθ του   προγράμματοσ : 

 Διευκόλυνςθ τθσ προςζγγιςθσ  των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτθν τάξθ 

 Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ – επικοινωνίασ 

 Διεφρυνςθ, εμβάκυνςθ και εμπλουτιςμόσ των υπάρχοντων γνϊςεων  

 Ανάπτυξθ δεξιοτιτων για τθ διακεματικι προςζγγιςθ ενόσ κζματοσ 



 Τιοκζτθςθ πρωτόπτυπων και αυκεντκικϊν τρόπων προςζγγιςθσ του κζματοσ  

 Ζνταξθ και δθμιουργικι αξιοποίθςθ των Σ.Π.Ε. ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

 υνειδθτοποίθςθ τθσ ατομικισ ευκφνθσ των εκπαιδευτικϊν για τθν εμπλοκι  των μακθτϊν  ςε 

δραςτθριότθτεσ που προάγουν τα ανκρϊπινα δικαιϊματα 

 υνεργαςία με ςχετικοφσ με το κζμα  φορείσ και με ςυναδζλφουσ που ςυμμετείχαν ςτο Δίκτυο 

 Καλλιζργεια  κετικισ ςχζςθσ εκπαιδευτικοφ – μακθτϊν 

 

6) Οφζλθ που αποκόμιςαν οι μαθητζσ από τθν υλοποίθςθ του   προγράμματοσ : 

 Γνωριμία με τα δικαιϊματα και  τθν αξία τουσ 

 Αφξθςθ του βακμοφ ενδιαφζροντοσ για αυτά 

 εβαςμόσ και αποδοχι των ανκρωπίνων δικαιωμάτων 

 Αποδοχι του διαφορετικοφ, κετικι ςτάςθ απζναντι ςτα ΑΜΕΑ 

 Εξοικείωςθ με τουσ όρουσ ξενοφοβία, μετανάςτευςθ, κλπ. 

 Εξοικείωςθ με τθν τραγωδία του πολζμου, τθν πείνα, τθ φτϊχια και τον αποκλειςμό 

 Ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα ςχολικισ βίασ 

 Καταπολζμθςθ ρατςιςμοφ 

 Γνωριμία με τουσ κινδφνουσ του internet 

 Γνϊςθ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ και νζων υλικϊν για τθ δθμιουργία ζργων 

 Γνϊςθ τθσ διεκδίκθςθσ των δικαιωμάτων μζςα από νόμιμεσ διαδικαςίεσ 

 Προβλθματιςμόσ ωσ προσ τα δικαιϊματα ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων  

 υνειδθτοποίθςθ και ςτοχαςμόσ 

 Ευαιςκθτοποίθςθ 

 Καλλιζργεια ελεφκερθσ  ζκφραςθσ 

 Ανάπτυξθ ομαδικισ  εργαςίασ 

 υνεργαςία - επικοινωνία 

 Βελτίωςθ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων ςτθν τάξθ 

 Διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων και ανάλθψθ υποχρεϊςεων 

 Αποδοχι και επιβράβευςθ μζςα από τθν παρουςίαςθ - ζκκεςθ 

 Αφορμζσ για προβλθματιςμό 

 Παραγωγι πρωτότυπων εργαςιϊν 

 Καλλιζργεια αλλθλεγγφθσ 

 Ανάπτυξθ ϊριμθσ και κριτικισ ςκζψθσ 

 Αποκωδικοποίθςθ ερεκιςμάτων, που δζχονται κακθμερινά οι μακθτζσ από τθν κοινωνία 

 Χριςθ επιχειρθματικοφ λόγου 

 

 

7) Δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςαν  οι εκπαιδευτικοί  ςτθ διάρκεια υλοποίθςθσ  του   προγράμματοσ: 

 Kαμία ιδιαίτερθ δυςκολία (43%). 

 Ζλλειψθ / πίεςθ χρόνου (21%) 

 Ζλλειψθ / παλαιότθτα / ανεπάρκεια υλικοτεχνικισ υποδομισ (9%) 

 το 2ο χρόνο μειϊκθκε το ενδιαφζρον των μακθτϊν (8%) 

 Ζλλειψθ και μειωμζνο ενδιαφζρον κάποιων μακθτϊν  



 Δυςκολία προςζλκυςθσ του ενδιαφζροντοσ ςε μικροφσ μακθτζσ ςτο μάκθμα τθσ ξζνθσ 

γλϊςςασ  

 το ολοιμερο πρόγραμμα με μεικτζσ θλικίεσ ιταν δφςκολο να εφαρμοςτοφν δράςεισ  

 Δυςκολία ςτθν επεξιγθςθ οριςμζνων αφθρθμζνων εννοιϊν και ςτθν επιλογι κατάλλθλου 

υλικοφ για τθν τάξθ  

 Οι δραςτθριότθτεσ ιταν απαιτθτικζσ ςε χϊρο, χρόνο κλπ.  

 Προβλθματιςμόσ για τθ χριςθ ςεξιςτικϊν  και ρατςιςτικϊν  ςχολίων  

 Δυςκολίεσ ςυντονιςμοφ  

 

(Εκτόσ από τισ τζςςερισ πρϊτεσ, οι υπόλοιπεσ προαναφερκείςεσ δυςκολίεσ κυμαίνονται ςε ζνα ποςοςτό 

από 0,5-3%) 

 

 

Για τον απολογιςμό του 1ου ζτουσ βλ. Απολογιςμόσ 1ου έτουσ Τοπικοφ Δικτφου Εκπ/ςησ για τα Aνθρώπινα 

Δικαιώματα 
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