
 

Θζμα: « Πρόςκλθςθ για ςυμμετοχι ςε Δίκτυο Πολιτιςτικϊν Θεμάτων μζςω υλοποίθςθσ 

              Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων » 

      

Το τμιμα Ρολιτιςτικϊν Κεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ ΡΕ Αν. Κεςςαλονίκθσ ιδρφει ςε ςυνεργαςία με το 
τμιμα Επιςτθμονικισ και Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ ΡΕ τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ ΡΕ & ΔΕ Κ. 
Μακεδονίασ και τθ Διεκνι Αμνθςτία Δίκτυο  Eκπαίδευςθσ για τα ανκρϊπινα Δικαιϊματα για 80 τμιματα 
Δθμοτικϊν Σχολείων με τίτλο  

«Εγϊ, εςφ και όλοι μαηί» 

Θ διάρκεια του Δικτφου είναι δφο ζτθ και υλοποιείται ςτα πλαίςια εκπόνθςθσ πολιτιςτικϊν 
προγραμμάτων από Νοζμβριο - Απρίλιο το ςχ. ζτοσ 2013-2014 και από Οκτϊβριο - Μάρτιο το ςχ. ζτοσ 
2014-2015.  

 

Σο Δίκτυο παρζχει  

- Υποςτθρικτικό υλικό για τουσ εκπαιδευτικοφσ 
- Τρεισ επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ/ζτοσ 
- Δυο ενδοςχολικζσ ανατροφοδοτικζσ ςυναντιςεισ/ζτοσ 
- Δωρεάν υλοποίθςθ ςε κάκε τμιμα δίωρου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ/ζτοσ από τισ 

παιδαγωγικζσ ομάδεσ τθσ Διεκνοφσ Αμνθςτίασ 
- Λογοτεχνικά βιβλία 
- Λςτοςελίδα για προαιρετικζσ αναρτιςεισ 
- Κεατρικοφσ χϊρουσ για προαιρετικζσ παρουςιάςεισ 
- Συνεχισ υποςτιριξθ από τουσ διοργανωτζσ 

 

1. κοπόσ του Δικτφου 

Ο κφριοσ ςκοπόσ του δικτφου είναι να μάκουν εκπαιδευτικοί, μακθτζσ και γονείσ να περιφρουροφν και 
να προαςπίηονται τα δικαιϊματά τουσ και να αναλαμβάνουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ, διαμορφϊνοντασ 
ζνα πολιτιςμικό ςχολικό περιβάλλον φιλικό προσ τα ανκρϊπινα δικαιϊματα..  

   

 

  

 

 

     Κεςςαλονίκθ  7-10-2013 
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ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΑΛΔΕΛΑΣ ΚΑΛ ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   
ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘ Δ/ΝΣΘ   Ρ.Ε. & Δ.Ε.     

ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ   
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     Ταχ. Δ/νςθ: Κατςιμίδθ & Μιλου 33 ΡΟΣ: Δ/ντζσ/ντριεσ Δθμ. Σχολείων   
     Ταχ. Κϊδικασ: 54638 Κεςςαλονίκθ      
     Ρλθροφορίεσ: Χαρίκλεια Τερηθτάνου  ΚΟΛΝ:   

ΚΟΛΝ:Κ
ΟΛΝ: 

1.Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ  
     Τθλζφωνο: 2310-954114    Ρ.Ε.&Δ.E. Κ.Μακεδονίασ 
     Φαξ: 2310-954112  2.Γραφείο Σχ. Συμβοφλων  

 
     Θλεκτρ. Ταχ.: mail@dipe-a.thess.sch.gr    Ρ.Ε. Αν. Κεςςαλονίκθσ 
     URL: http://dipe-a.thess.sch.gr   
    



 

Ειδικότερα επιδιϊκεται οι εμπλεκόμενοι: 

- να αντιλθφκοφν τθ ςθμαςία τθσ αναγνϊριςθσ των υποχρεϊςεων και του ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων    
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του παιδιοφ ωσ προχποκζςεων για αρμονικι ςυμβίωςθ 

- να αποκτιςουν γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςτάςεισ, ςυνδράμοντασ ςε ζναν κόςμο ελεφκερο από 
παραβιάςεισ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και ςυνεπι ςτισ υποχρεϊςεισ του 

- να εργαςτοφν ςυλλογικά και δθμιουργικά για τθν  προςταςία και τθν προάςπιςθ των δικαιωμάτων 
ςτθ ςχολικι κοινότθτα.  

- να εργαςτοφν με όχθμα τισ τζχνεσ και τον πολιτιςμό για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων. 
 

2. Θεματικζσ ενότθτεσ του Δικτφου 

 

1ο ζτοσ (2013-2014) 

 

Α'- Β' Δθμοτικοφ 

- Ανιςότθτεσ ανάμεςα ςτον ανεπτυγμζνο και αναπτυςςόμενο κόςμο 
- Αποκλειςμόσ (διακρίςεισ εισ βάροσ μεινοτιτων) 
- Ρολιτιςμικι ταυτότθτα και διαφορετικότθτα 
 

Γ’- Δ’ Δθμοτικοφ 

- Τι είναι τα ανκρϊπινα δικαιϊματα 
- Εκπαίδευςθ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα  
- Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ 
- Στερεότυπα 
 

Ε’- Σ’ Δθμοτικοφ 

- Εκπαίδευςθ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα 
- Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ 
- Διακρίςεισ 
- Δικαιϊματα του παιδιοφ 
- Το δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ 
- Ρροςφυγιά 
 

2ο ζτοσ (2014-2015) 

Όλεσ οι τάξεισ 

- Ζνταξθ 
- Συμμετοχι 
- Ευκφνθ 
- Ενδυνάμωςθ μζςω τθσ μάκθςθσ τθσ διδαςκαλίασ 
- Εμπλοκι όλων των φορζων τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 

 

 

 

 



 

3. Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξθσ 

 

χ. Ζτοσ 2013-2014 

- Ρροεργαςία από τουσ ιδρυτζσ του Δικτφου (Λοφνιοσ-Σεπτζμβριοσ) 
- Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ (7-14 Οκτωβρίου) 
- Ειςαγωγικό επιμορφωτικό ςεμινάριο και παροχι υλικοφ (18 Οκτωβρίου) 
- Γνωριμία εκπαιδευτικϊν και μελϊν των ομάδων τθσ Διεκνοφσ Αμνθςτίασ –  

Οριςμόσ θμερομθνιϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων (19 Οκτωβρίου) 
- Εκπόνθςθ Ρολιτιςτικοφ Ρρογράμματοσ (Νοζμβριοσ-Απρίλιοσ) 
- Υλοποίθςθ δωρεάν εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ τθσ Διεκνοφσ Αμνθςτίασ ςτο χϊρο του ςχολείου 

(Νοζμβριοσ-Απρίλιοσ) 
- Ενδοςχολικζσ ανατροφοδοτικζσ ςυναντιςεισ (Δεκζμβριοσ&Φεβρουάριοσ) 
- Ανατροφοδοτικζσ – επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ (Λανουάριοσ&Μάρτιοσ) 
- Ρροαιρετικι ανάρτθςθ υλικοφ ςτθν ιςτοςελίδα (από Λανουάριο) 
- Ρροαιρετικι παρουςίαςθ αποτελεςμάτων υπό μορφι εικαςτικϊν ζργων, κεατρικϊν  δρϊμενων, 

μουςικϊν εκδθλϊςεων, κινθματογραφικϊν προβολϊν, πολυμεςικϊν παραςτάςεων ι power-point  
(Απρίλιοσ) 

- Aξιολόγθςθ του προγράμματοσ (Μάιοσ) 
 

χ. Ζτοσ 2014-2015 

- Ρροεργαςία από τουσ ιδρυτζσ του Δικτφου (Λοφνιοσ-Σεπτζμβριοσ) 
- Ενδοςχολικζσ επιμορφϊςεισ και παροχι υλικοφ (Οκτϊβριοσ) 
- Εκπόνθςθ Ρολιτιςτικοφ Ρρογράμματοσ (Νοζμβριοσ-Μάρτιοσ) 
- Υλοποίθςθ δωρεάν εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ τθσ Διεκνοφσ Αμνθςτίασ ςτο χϊρο του 

ςχολείου (Νοζμβριοσ-Μάρτιοσ) 
- Ενδοςχολικζσ ανατροφοδοτικζσ ςυναντιςεισ (Νοζμβριοσ&Λανουάριοσ) 
- Ανατροφοδοτικζσ – επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ (Δεκζμβριοσ&Φεβρουάριοσ) 
- Ρροαιρετικι ανάρτθςθ υλικοφ ςτθν ιςτοςελίδα (από Οκτϊβριο) 
- Ρροαιρετικι παρουςίαςθ αποτελεςμάτων υπό μορφι εικαςτικϊν ζργων, κεατρικϊν  δρϊμενων, 

μουςικϊν εκδθλϊςεων, κινθματογραφικϊν προβολϊν, πολυμεςικϊν παραςτάςεων ι power-point  
(Απρίλιοσ) 

- Συνολικι αξιολόγθςθ του Δικτφου (Μάιοσ) 
- Ραρουςίαςθ πορείασ και αξιολόγθςθσ του Δικτφου από τουσ διοργανωτζσ και προαιρετικά από τα 

ςυμμετζχοντα ςχολεία. 
 

   4. Εκπαιδευτικό Τλικό 

Το υλικό, που κα χρθςιμοποιθκεί είναι: 

- Τποςτθρικτικό υλικό για τουσ εκπαιδευτικοφσ (άρκρα, κείμενα, εγχειρίδια, ταινίεσ, μουςικι,  ζργα 
τζχνθσ προτάςεισ δραςτθριοτιτων, φφλλα εργαςίασ), ςχεδιαςμζνο από τθ Διεκνι Αμνθςτία και τθν 
Υπεφκυνθ Ρολιτιςτικϊν Κεμάτων υπό τθν επιςτθμονικι εποπτεία του Ρροϊςταμζνου Επιςτθμονικισ 
και Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ 

- Εγχειρίδιο Διεκνοφσ Αμνθςτίασ: Τα πρϊτα βιματα 
- Δραςτθριότθτεσ από το εγχειρίδιο: Βecoming a Human Rights Friendly School (Διεκνισ Αμνθςτία) 
- Δραςτθριότθτεσ από Compasito: οδθγόσ με δραςτθριότθτεσ για τθν εκπαίδευςθ ςτα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα από  το "Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ" 
- Θ χϊρα με τουσ παράξενουσ ανκρϊπουσ (Εκδόςεισ Καλζντθσ) 
- Μικρζσ Οδφςςειεσ Παιδιϊν (Εκδόςεισ Ραιδικι Νομικι Βιβλιοκικθ) 



 

- Σο λεωφορείο τθσ Ρόηασ (Εκδόςεισ Κόκκινο) 
- Λογοτεχνικά βιβλία για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, που κα επιλζξουν τα ςυμμετζχοντα ςχολεία 

 

5. Αξιολόγθςθ 

Για τθν αξιολόγθςθ του προγράμματοσ κα χρθςιμοποιθκοφν τα μοντζλα τθσ ςυμμετοχικισ και 
ςτοχοκεντρικισ αξιολόγθςθσ. 

 

6. υντονιςτικι επιτροπι 

Νικόλαοσ Ακριτίδθσ, Ρροϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ και Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Ρεριφερειακισ 
Διεφκυνςθσ ΡΕ&ΔΕ Κ. Μακεδονίασ 

  Χαρίκλεια Σερηθτάνου, Υπεφκυνθ Ρολιτιςτικϊν Κεμάτων Διεφκυνςθσ ΡΕ Αν. Κεςςαλονίκθσ 

Ράνια Ελ Αμπάςυ, Υπεφκυνθ Εκπαιδευτικϊν Ρρογραμμάτων Ελλθνικοφ Τμιματοσ Διεκνοφσ Αμνθςτίασ 

 

το Δίκτυο μποροφν να ςυμμετζχουν Δθμοτικά χολεία τθσ Διεφκυνςθσ ΠΕ Αν. Θεςςαλονίκθσ, με 
τθν προχπόκεςθ τθσ εμπλοκισ τουλάχιςτον  του ιμιςυ του αρικμοφ των τμθμάτων τουσ (π.χ. ςε ζνα 
12/κζςιο απαιτείται το λιγότερο θ ςυμμετοχι 6 τμθμάτων).  

Οι ςχολικζσ μονάδεσ, που επικυμοφν να ςυμμετζχουν, παρακαλοφνται όπωσ ςυμπλθρϊςουν και 
αποςτείλουν τθν επιςυναπτόμενθ αίτθςθ είτε ςτο terzitanou@sch.gr είτε ςτο fax: 2310954112 μζχρι τθ 
Δευτζρα 21 Οκτωβρίου 2013. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ. 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε με τθν κα Χαρίκλεια Τερηθτάνου 

τθλ: 2310 954114 (Δευτζρα&Σετάρτθ, ϊρεσ 8:00-16:00)  

             6946119689 (Δευτζρα-Παραςκευι, ϊρεσ 10:00-14:00) 

 

Ραρακαλείςκε όπωσ λάβουν ενυπόγραφα γνϊςθ όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου ςασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Διεσθσντής Διεύθσνσης  

Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης  

 

 

 

Μιταήλ Καλογραίας 

mailto:terzitanou@sch.gr


 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ 1ΟΤ ΖΣΟΤ 

 

A. ΤΠΟΘΕΜΑΣΑ (ΠΟΙΕ ΔΙΑΣΑΕΙ-ΟΨΕΙ ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΟ ΘΑ ΠΡΟΕΓΓΙΕΣΕ) : 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 

1. Τα «κζλω» μου 

2. Τα «πρζπει» μου 

3. Διαφορετικότθτα 

4. Ξενοφοβία 

5. ατςιςμόσ 

6. Στερεότυπα 

 

Β. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (γράψτε ςυνοπτικά τουσ πιο ςθμαντικοφσ): 

Οι μακθτζσ 

 να αντιλθφκοφν τθ ςθμαςία τθσ αναγνϊριςθσ των υποχρεϊςεων και του ςεβαςμοφ των 

ανκρωπίνων    δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του παιδιοφ ωσ προχποκζςεων για 

αρμονικι ςυμβίωςθ 

 να αποκτιςουν γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςτάςεισ, ςυνδράμοντασ ςε ζναν κόςμο ελεφκερο 

από παραβιάςεισ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, ςυνεπι ςτισ υποχρεϊςεισ του, με 

ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα και απαλλαγμζνο από ςτερεότυπα και φαινόμενα 

ρατςιςμοφ και ξενοφοβίασ. 

- να εργαςτοφν ςυλλογικά και δθμιουργικά για τθν  προςταςία και τθν προάςπιςθ των 

δικαιωμάτων ςτθ ςχολικι κοινότθτα.  

 να αναπτφξουν  δεξιότθτεσ καλισ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ 

 να εργαςτοφν με όχθμα τισ τζχνεσ και τον πολιτιςμό για τθν επίτευξθ των παραπάνω 

ςτόχων. 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ – ΤΝΕΡΓΑΙΕ ΜΕ ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΕΙ: 

 

μζκοδοσ project , ςυνεργατικι-βιωματικι μάκθςθ, ζρευνα πεδίου-δράςθσ 

Υπεφκυνθ Ρολιτιςτικϊν Κεμάτων, Διεκνισ Αμνθςτία,  ……. 

 

 

 

 



 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΤΝΔΕΘ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΩΝ ΑΝΣΙΣΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: 

 

Φιλαναγνωςία: Επεξεργαςία βιβλίων ςχετικϊν με το/τα επιλεγμζνο/α κζμα/τα 

Γλϊςςα: ςχετικζσ ενότθτεσ άμεςα ι ζμμεςα ςυνδεδεμζνεσ  

Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ: ανάγκεσ, κοινωνικι ηωι, διαφορετικότθτα 

Αιςκθτικι Αγωγι (εικαςτικά, μουςικι, κζατρο): ηωγραφιζσ, καταςκευζσ, τραγοφδια, 

βίντεο, ταινίεσ μικροφ μικουσ, παιχνίδια ρόλων, δραματοποιιςεισ, αυτοςχεδιαςμοί 

Ρλθροφορικι: αναηιτθςθ πλθροφοριϊν, παιχνίδια 

Φυςικι Αγωγι: κινθτικά παιχνίδια 

Ξζνεσ Γλϊςςεσ: δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν επιλεγμζνθ κεματολογία 

 

Ε. ΚΑΣΑΓΡΑΨΣΕ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΘΝ ΧΡΟΝΙΚΘ ΕΞΕΛΙΞΘ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α  
ΚΑΣΑ ΣΘ ΧΟΛΙΚΘ ΧΡΟΝΙΑ: 

 

ΖΝ
Α

Ρ
ΞΗ

-

Δ
ΙΑ

Ρ
Κ

ΕΙ
Α

 

6 μινεσ  
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 Ζρευνα και ςυγκζντρωςθ πλθροφοριακοφ υλικοφ.  

 Επεξεργαςία του υλικοφ. Ραρουςίαςθ - Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. 

 

        Αξιολόγθςθ εργαςιϊν. Καταγραφι ςυμπεραςμάτων. Ραρουςίαςθ υλικοφ ςτθν 

τάξθ ι ςτο 

ςχολείο. 
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  Υλοποίθςθ εκπαιδευτικοφ φακζλου Μουςείου Ελλθνικισ Ραιδικισ Τζχνθσ 

 Επεξεργαςία ταινιϊν, βίντεο, φωτογραφιϊν 

3
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 Επεξεργαςία άρκρων, κειμζνων, βιβλίων. Υλοποίθςθ εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ. (Μπορεί να γίνει οποιοδιποτε μινα κατόπιν ςυνεννόθςθσ 
με τθ Διεκνι Αμνθςτία) 
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  Αυτοςχεδιαςμοί και δραματοποιιςεισ 

 Ηωγραφικι, κολλάη, καταςκευζσ, κόμικσ, animation 
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Σφνοψθ –επζκταςθ. Αξιολόγθςθ εργαςιϊν. Εξαγωγι  ςυμπεραςμάτων. 
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Ρροετοιμαςία παρουςίαςθσ-    τελικι παρουςίαςθ υλικοφ ςτθν τάξθ ι ςτο ςχολείο. 

(προαιρετικά) 

Ι προετοιμαςία ανάρτθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα (προαιρετικά) 

 

 

2ΟΤ ΕΣΟΤ 

 

 

Α. ΤΠΟΘΕΜΑΣΑ 

 

Δικαιϊματα του παιδιοφ 

Δικαιϊματα τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 

 

Β. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (ςυνοπτικά οι πιο ςθμαντικοί): 

 

Οι μακθτζσ 

να γνωρίςουν και να μάκουν να περιφρουροφν τα δικαιϊματά τουσ και να 

αναλαμβάνουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ 

 

να αντιλθφκοφν τθ ςθμαςία τθσ αναγνϊριςθσ και του ςεβαςμοφ των Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων και των Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ ωσ προχποκζςεων για αρμονικι 

ςυμβίωςθ 

 

να προςεγγίςουν  τα δικαιϊματα του παιδιοφ και τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 

διακεματικά 

 

να  προςεγγίςουν τα δικαιϊματα μζςα από ζργα τζχνθσ 

 

να αναπτφξουν οριηόντιεσ ικανότθτεσ 

 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ – ΤΝΕΡΓΑΙΕ ΜΕ ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΕΙ: 

 

Project, βιωματικι – ςυνεργατικι δράςθ 

Άρςισ, Action Aid, «Αντιγόνθ», Λνςτιτοφτο «ΝΟΥΣ» κ.ά. 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΤΝΔΕΘ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΩΝ ΑΝΣΙΣΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: 

 

Γλϊςςα: ανάπτυξθ ειδικοφ λεξιλογίου, διάλογοι, ερωτθματολόγια, ςυνεντεφξεισ 

Νζεσ Σεχνολογίεσ: για τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν και εικόνων, καταγραφι των δεδομζνων 

Αγωγι του Πολίτθ 



 

Ιςτορία 

Μελζτθ Περιβάλλοντοσ 

Γεωγραφία 

Αιςκθτικι Αγωγι: κεατρικό παιχνίδι, αυτοςχεδιαςμοί και δραματοποίθςθ, ζργα τζχνθσ 

Ξζνεσ Γλϊςςεσ: δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν επιλεγμζνθ κεματολογία 

 

 

 

Ε. ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

 

 

ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΑ ΧΟΛΕΙΑ  

 

1ο ζτοσ 2ο ζτοσ 

1ο Ρρότυπο Ρειραματικό Δ.Σ. Α.Ρ.Κ 1ο Ρρότυπο Ρειραμ. Δ.Σ. Α.Ρ.Κ 

1ο Δ.Σ. "ΡΟΤΥΡΑ ΕΚΡ/ΛΑ" 1ο Δ.Σ. "ΡΟΤΥΡΑ ΕΚΡ/ΛΑ" 

15ο Δ.Σ. Καλαμαριάσ 15ο Δ.Σ. Καλαμαριάσ 

2ο Δ.Σ. Ρεραίασ 2ο Δ.Σ. "ΡΟΤΥΡΑ ΕΚΡ/ΛΑ" 

2ο Δ.Σ. "ΡΟΤΥΡΑ ΕΚΡ/ΛΑ" 4ο Δ.Σ Κζρμθσ 

26ο Δ. Σ. Κες/νίκθσ 5ο Δ.Σ Κες/νίκθσ 

4ο Δ.Σ Κζρμθσ 88ο Δ.Σ. Κες/νίκθσ 

5ο Δ.Σ Κες/νίκθσ 9ο Δ.Σ. Καλαμαριάσ 

88ο Δ.Σ. Κες/νίκθσ Δ.Σ. Κεραςιάσ 

9ο Δ.Σ. Καλαμαριάσ Ρρότυπο Ρειραματικό Δ.Σ.  Α.Ρ.Κ.   

Διαπολιτιςμικό Δ.Σ. Ν. Επιβατϊν  

Δ.Σ. Κεραςιάσ  

Ρρότυπο Ρειραματικό Δ.Σ. Α.Ρ.Κ.    

 

 

 

Ρροτείνεται χρονικι διάρκεια 6 μθνϊν με διάχυςθ ςτα μακιματα  

 

Ζρευνα - Συγκζντρωςθ πλθροφοριακοφ υλικοφ.  

Επεξεργαςία του υλικοφ. Καταγραφι πρϊτων ςυμπεραςμάτων. 

Υλοποίθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ι χριςθ εκπαιδευτικισ βαλίτςασ. Διακεματικι 

προςζγγιςθ. Δθμιουργία – Ραραγωγι ζργου. 

Ραρουςίαςθ ςτθν τάξθ ι ςτο ςχολείο. Αξιολόγθςθ. 



 

ΠΑΡΟΧΘ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΤ 

 

1. Τπςτθρικτικό υλικό – CD 

Επιμζλεια – Προτάςεισ: Χ. Σερηθτάνου 

 

Περιεχόμενα: 

 ΕΓΚΥΚΛΛΟΣ 

 AΦΛΣΕΣ UNICEF 

 ΑΝΚΩΡΛΝΑ ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΑ 

POWER-POINT ΓΛΑ ΡΟΒΟΛΘ ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΩΝ 

ΔΛΕΚΝΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘ ΓΛΑ ΤΑ ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΛΔΛΟΥ ΜΕ ΑΡΛΑ ΛΟΓΛΑ 

ΟΛΚΟΥΜΕΝΛΚΘ ΔΛΑΚΘΥΞΘ ΓΛΑ ΤΑ ΑΝΚΩΡΛΝΑ ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΑ ΑΡΟ ΤΘ ΓΕΝΛΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΟΥ ΟΘΕ 

ΚΑΛ ΒΛΝΤΕΟ 

ΣΤΑΤΘΓΛΚΘ ΤΘΣ ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ ΖΝΩΣΘΣ ΓΛΑ ΤΑ ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΛΔΛΟΥ 

 ΔΛΕΚΝΘΣ ΑΜΝΘΣΤΛΑ 

ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑΞΘ 

 ΟΔΘΓΟΛ-ΕΓΧΕΛΛΔΛΑ 

9 ΒΛΒΛΛΑ 

 ΡΑΑΜΥΚΛΑ-ΒΛΒΛΛΑ 

ΒΛΒΛΛΑ, ΡΑΑΜΥΚΛΑ ΚΑΛ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ 

 ΕΓΑΣΛΕΣ 2 ΣΧΟΛΕΛΩΝ 

 ΔΛΑΦΟΑ 

CARTOON, ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ, ΜΑΤΥΛΕΣ, ΚΕΛΜΕΝΑ 

 ΛΣΤΟΣΕΛΛΔΕΣ 

ΦΟΕΛΣ 

ΤΑΛΝΛΕΣ ΚΑΛ ΒΛΝΤΕΟ 

ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ 

ΤΑΓΟΥΔΛΑ 

ΒΛΒΛΛΑ 

ΔΛΑΦΟΑ 

 ΚΕΛΩ ΝΑ 

 ΚΑΛΛΛΕΓΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΕΛΣ ΕΜΡΛΣΤΟΣΥΝΘΣ & ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ 

 ΡΟΩΚΘΣΘ ΤΘΣ ΔΛΑΡΟΛΛΤΛΣΜΛΚΟΤΘΤΑΣ & ΤΩΝ ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΡΑΛΔΛΟΥ ΣΤΟ ΟΛΟΘΜΕΟ 

ΣΧΟΛΕΛΟ – ΔΛΔΑΚΤΛΚΕΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ 

 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ 

 

2. Δίωρα εκπαιδευτικά προγράμματα τθσ Διεκνοφσ Αμνθςτίασ 

 

Περιεχόμενα 

Α'-Β' Δθμοτικοφ:  

 1 για ςζνα, 3 για μζνα (ανιςότθτεσ πλοφτου και παροχϊν ανάμεςα ςτον ανεπτυγμζνο και 

αναπτυςςόμενο κόςμο) 

 Αποκλειςμόσ (διακρίςεισ εισ βάροσ μεινοτιτων) 



 

 Μια ιςτορία πίςω από ζναν χυμό πορτοκαλιοφ (παγκοςμιότθτα μζςα από τθν παραγωγι και 

εμπορία διατροφικϊν ειδϊν) 

 Ανακαλφπτοντασ τθν ταυτότθτά μασ (μοναδικότθτα του κακενόσ μζςα από τθν διαφορετικότθτα) 

 Το κυνιγι κθςαυροφ από τισ εκδόςεισ μασ 'Τα Ρρϊτα Βιματα' (γνωριμία με τα δικαιϊματα) 

 'Αυτόσ είμαι' από τα Ρρϊτα Βιματα (τόνωςθ τθσ αυτοκετίμθςθσ μζςα από τθν αναγϊριςθ τθσ 

διαφορετικότθτασ) 

 Λςτορίεσ από όλον τον κόςμο από τα Ρρϊτα Βιματα (αναγϊνριςθ ομοιοτιτων παρά τισ διαφορζσ 

των ανκρϊπων) 

 Τα μθλαράκια (το επικίνδυνο ταξίδι τθσ προςφυγιάσ) 

 

Γ’-Δ’ Δθμοτικοφ:  

 Τα κοτοπουλάκια: Θ δραςτθριότθτα αυτι μπορεί να ςυνοδευτεί με αναγνϊςεισ ενόσ από τα εξισ 

παραμφκια: 

- "Θ χϊρα με τουσ παράξενουσ ανκρϊπουσ" (Εκδόςεισ Καλζντθσ) 

- "Μικρζσ Οδφςςειεσ Ραιδιϊν" (Εκδόςεισ Ραιδικι Νομικι Βιβλιοκικθ) 

- "Το λεωφορείο τθσ όηασ" (Εκδόςεισ Κόκκινο) 

 Τι είναι τα ανκρϊπινα δικαιϊματα: Ραρουςίαςθ και ςυηιτθςθ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα με 

ζμφαςθ ςτα δικαιϊματα του παιδιοφ.   

 Δραςτθριότθτεσ από το "Compasito" : To "Compasito" είναι οδθγόσ με δραςτθριότθτεσ για τθν 

εκπαίδευςθ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα από το "Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ."  

 Rights and responsibilities: Δραςτθριότθτα για τθν επαφι των παιδιϊν με τα δικαιϊματα και τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ. 

 

Ε’-Σ’ Δθμοτικοφ:  

 "Αίτθςθ Χοριγθςθσ Αςφλου": κεατρικι δραςτθριότθτα όπου τα παιδιά υποδφονται τουσ 

πρόςφυγεσ και καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ ςε γλϊςςεσ που δεν καταλαβαίνουν, να 

απαντιςουν ςε ερωτιςεισ από τουσ εκπαιδευτζσ ςε άγνωςτεσ γλϊςςεσ και να λάβουν 

προςομοιωτικά τθν εμπειρία τθσ προςφυγιάσ. 

 Θ Λςτορία τθσ Βζςνα (διακρίςεισ εισ βάροσ ομά) 

 Ρακετάρω και τρζχω (προςφυγιά) 

 Δραςτθριότθτεσ απο "Compasito”  

 Ζλεγχοσ ςτα ςφνορα (προςφυγιά) 

 The right to an education (Δικαιϊματα του Ραιδιοφ-Δικαίωμα ςτθν Εκπαίδευςθ 

 

 

3. Δφο δίωρα εκπαιδευτικά προγράμματα τθσ Καλλιτεχνικισ Παιδαγωγικισ Ομάδασ «χεδία ςτθν 

Πόλθ» 

 

«Παί-ΗΩ με τα δικαιϊματά μου» για Γ’- Δ’ τάξεισ 

 

Στόχοσ του προγράμματοσ ιταν θ ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν ςτο κζμα των Δικαιωμάτων του 

Ραιδιοφ μζςα από τθ βιωματικι προςζγγιςθ.  



 

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ με δραματοποίθςθ ιςτορίασ, 

παιχνίδια γνϊςεων, κινθτικά παιχνίδια, παρουςιάςθ μζςω Power Point παιχνιδιοφ-κουίη με 

πλθροφορίεσ και ερωτιςεισ κατανόθςθσ.  

 

«Λφκε λφκε είςαι εδϊ;» για Α’ – Δ’ τάξεισ 

 

Το πρόγραμμα είχε ωσ ςτόχο να ευαιςκθτοποιιςει τα παιδιά ςτα κζματα των προκαταλιψεων, των 

ςτερεοτφπων, του ρατςιςμοφ και τθσ ξενοφοβίασ.  

Το εκπαιδευτικό υλικό βαςιηόταν κατά κφριο λόγο ςτα παιχνίδια ρόλων, ςτθ δραματοποίθςθ ιςτοριϊν 

και παραμυκιϊν για «καλοφσ και κακοφσ λφκουσ». Επίςθσ περιλάμβανε δραςτθριότθτεσ για τθν 

κατανόθςθ εννοιϊν, παιχνίδια ςυνεργαςίασ, ανεκτικότθτασ και επικοινωνίασ. Το πρόγραμμα των 

δραςτθριοτιτων προςαρμοηόταν ανάλογα με τισ θλικίεσ. 

Τα παιδιά προςζγγιςαν ζννοιεσ και καταςτάςεισ με τρόπο βιωματικό και διαδραςτικό. 

 

 

4. Δανειςτικι βαλίτςα 2Π τθσ Action Aid 

 

Θ δανειςτικι εκπαιδευτικι βαλίτςα 2Ρ δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να προςεγγίςουν τθν ζννοια 

του Ενεργοφ Ραγκόςμιου Ρολίτθ. Ο κφριοσ 2Ρ, μια κοφκλα που ενςαρκϊνει τον Ραγκόςμιο Ρολίτθ και 

τα ταξίδια του, είναι θ αφορμι να αναπτυχκοφν οι δραςτθριότθτεσ και να “ξεκινιςει” το ταξίδι των 

μακθτϊν ςτον κόςμο. Μζςα από μια πλθκϊρα υλικοφ τα παιδιά ανακαλφπτουν τι ςυμβαίνει ςτο 

κόςμο και πϊσ αυτόσ λειτουργεί, δίνοντάσ τουσ το ερζκιςμα να προβλθματιςτοφν για το ποιοσ είναι ο 

δικόσ τουσ ρόλοσ μζςα ςε αυτόν. 

Βαςικζσ ζννοιεσ-κεματικζσ που προςεγγίηονται ςτισ δραςτθριότθτεσ: 

 Ανκρϊπινα δικαιϊματα 

 Φτϊχεια 

 Ανιςότθτα 

 

 

5. Εκπαιδευτικά προγράμματα από «ΑΝΣΙΓΟΝΘ» - Κζντρο Πλθροφόρθςθσ και Σεκμθρίωςθσ για τον 

Ρατςιςμό, τθν Οικολογία, τθν Ειρινθ και τθ Μθ Βία 

 

Επιλογι κζματοσ δίωρου εργαςτθρίου από τθν τάξθ. Ενδεικτικά, μερικζσ από τισ κεματικζσ των εργαςτθρίων 

ιταν οι: διακρίςεισ/ρατςιςμόσ, ςχολικόσ εκφοβιςμόσ/ςχολικι βία, ιςότθτα φφλων/ταυτότθτεσ φφλων, 

αναπθρία/κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, ανκρϊπινα δικαιϊματα, δικαιϊματα του παιδιοφ κ.ά. Κατά τθ διάρκεια 

των εργαςτθρίων οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ςε βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ 

γραφισ, αφιγθςθσ ιςτοριϊν, δθμιουργικοφ δράματοσ, παιχνίδια ρόλων - προςομοίωςθσ, κλπ.  

 

 

6. Δίωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τθν Άρςισ 

 

Τα προγράμματα είχαν ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν και μακθτριϊν ςε ςχζςθ με τα 

ανκρϊπινα δικαιϊματα, τθν πρόλθψθ του ρατςιςμοφ και τθσ ςχολικισ βίασ και ειδικότερα με τα 

δικαιϊματα των παιδιϊν και των νζων. 

 



 

ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚΕ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΕ ΤΝΑΝΣΘΕΙ 

 

1θ ενθμερωτικι – επιμορφωτικι ςυνάντθςθ 

 

«Ειςαγωγι των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτθν τάξθ και ςτο ςχολείο» 

28ο Δθμ. Σχ. Κεςςαλονίκθσ 

18 & 19-10-2013, 18:00 – 21:00 

 

Ειςθγιςεισ - Εργαςτιρια: 

 «Ρροτάςεισ δραςτθριοτιτων για τθν ειςαγωγι των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτθν τάξθ» 

Χαρίκλεια Σερηθτάνου, Υπεφκυνθ Ρολιτιςτικϊν Κεμάτων Διεφκυνςθσ Ρ.Ε. Αν. Κεςςαλονίκθσ 

«Βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν ειςαγωγι των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτθν τάξθ και ςτο ςχολείο» 

Ράνια Ελ Αμπάςυ, Υπεφκυνθ Εκπαιδευτικϊν Ρρογραμμάτων Ελλθνικοφ Τμιματοσ Διεκνοφσ Αμνθςτίασ 

 

2θ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ 

 

«Εγώ, εςφ και όλοι μαηί: προτάςεισ δραςτθριοτιτων και τεχνικών ζνταξθσ των δικαιωμάτων  

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία» 

 

11ο Δθμ. Σχ. Καλαμαριάσ  

Δευτζρα 27 Λανουαρίου 2014, ϊρεσ 17:30 - 21:00 

 

17:00-17:30  Ρροςζλευςθ 

17:30-18:00  Συηιτθςθ για τθν πορεία του Δικτφου 

18:00-19:15  Αϋμζροσ εργαςτθρίων 

 

«Ρροτάςεισ εφαρμογισ διδακτικϊν ςεναρίων υπζρ τθσ γλωςςικισ/πολιτιςμικισ  

διαφορετικότθτασ» - Εργαςτιριο για Α’-Β’ τάξεισ 

Ευαγγελία Σφμπα, Σχολικι Σφμβουλοσ 20
θσ

 Εκπ/κισ Ρεριφζρειασ Ρ.Ε Νομοφ Κεςςαλονίκθσ 

Ρροτάςεισ εφαρμογισ διδακτικϊν ςεναρίων/ςχεδίων εργαςίασ, τα οποία εςτιάηουν ςτα 

δικαιϊματα των παιδιϊν που αφοροφν ςτο δικαίωμα ςτθ μθτρικι γλϊςςα, ςτθν γλωςςικι 

και πολιτιςμικι διαφορετικότθτα. Εξοικειϊνουν όλα τα παιδιά τθσ τάξθσ με άλλεσ γλϊςςεσ 

και τον πολιτιςμό άλλων ανκρϊπων και βοθκοφν τα δι/πολφγλωςςα να εκφράςουν τθν 

διαφορετικότθτά τουσ και να ιςχυροποιιςουν τθ γλωςςικι/πολιτιςμικι τουσ ταυτότθτα. 

 

«Ραί-ηω με τα δικαιϊματά μου» - Εργαςτιριο για Γ’-Δ’ τάξεισ 

Αργυρϊ κίτςα, μουςικοπαιδαγωγόσ, υπεφκυνθ παιδαγωγικοφ – καλλιτεχνικοφ     

εργαςτθρίου «ΣΧΕΔΛΑ ΣΤΘΝ ΡΟΛΘ» 

Διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ με δραματοποίθςθ ιςτορίασ, παιχνίδια γνϊςεων, κινθτικά 

παιχνίδια, εικαςτικά και παιχνίδι-κουίη με πλθροφορίεσ και ερωτιςεισ κατανόθςθσ. 

 

 «Σφγκρουςθ ςτθ ηωι - Σφγκρουςθ ςτθν τζχνθ: Κζατρο Forum» - Εργαςτιριο για Ε’-ΣΤ’ 

τάξεισ 

 Γιάννθσ Πουταχίδθσ, εκπαιδευτικόσ, κεατροπαιδαγωγόσ  



 

   Εφθ Καπλάνθ, εκπαιδευτικόσ 

 «… Ο άνκρωποσ που αναπτφςςεται ωσ ολότθτα, ωσ ςϊμα, δθλαδι, ωσ νουσ και ωσ καρδιά, 

είναι ο άνκρωποσ που κα μπορζςει να ςτακεί κριτικά απζναντι ςτθν πραγματικότθτα, ν’ 

αντιςτακεί ςτθν όποια κρίςθ και ςτθν όποια παραβίαςθ των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και 

των Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ. Να κρατθκεί ηωντανι θ ελπίδα για το καλφτερο του κόςμου 

μασ …..». Γνωριμία και χριςθ των τεχνικϊν του Κεάτρου των Καταπιεςμζνων. Θ χριςθ των 

τεχνικϊν ςτο Εκπαιδευτικό Δράμα. Το κζατρο Forum ωσ ζνα μζςο επίλυςθσ δυςβάςτακτων 

προβλθμάτων τθσ κακθμερινισ ςχολικισ ηωισ.    

19:15-19:30  Διάλειμμα 

19:30-21:00  Βϋμζροσ εργαςτθρίων 

 

3θ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ 

 

«H δθμιουργικι γραφι ωσ εργαλείο ανάπτυξθσ του κοινωνικο-πολιτιςμικοφ   εγγραμματιςμοφ των 

μακθτών ςτο δθμοτικό ςχολείο»  

 

7ο Δθμ. Σχ. Καλαμαριάσ  

Δευτζρα 3, 10 & 17 Φεβρουαρίου 2014, ϊρεσ 17:00 – 21:00 (διάρκειασ 12 ωρϊν) 

 

Εργαςτιριο για Ε’-ΣΤ’ τάξεισ 

Δθμιτριοσ ιδθρόπουλοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ 3θσ  Εκπ/κισ Ρεριφζρειασ Ρ.Ε Νομοφ Κεςςαλονίκθσ 

Κάκε γραφι, θ οποία ξεφεφγει από τα όρια τθσ τυπικισ, επαγγελματικισ, δθμοςιογραφικισ, 

ακαδθμαϊκισ ζκφραςθσ ι/και των τυποποιθμζνων μορφϊν τθσ λογοτεχνίασ, -και- ςτο βακμό που 

ςυμβάλλει ςτθ μεταβολι του ςυγχρονικοφ πολιτιςμοφ μιασ κοινωνίασ –ωσ ζνα δυναμικό ςφςτθμα 

αξιϊν, ςχζςεων και πρακτικϊν ηωισ- είναι δθμιουργικι. Σφμφωνα με το Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ αποτελεί κφριο 

διδακτικό ςκοπό τθσ εκπαίδευςθσ θ «κοινωνικι και πολιτικι διαπαιδαγϊγθςθ» των αυριανϊν πολιτϊν 

(Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο 2011). Το εργαςτιρι απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ που ενδιαφζρονται να 

εμπλζξουν τουσ μακθτζσ τουσ ςε δραςτθριότθτεσ δθμιουργικι γραφισ ωσ εργαλεία: α) ανάπτυξθσ του 

κοινωνικο-πολιτιςμικοφ  εγγραμματιςμοφ και β) διαγνωςτικισ/τελικισ (αυτο/ετερο) αξιολόγθςθσ του 

βακμοφ κατανόθςθσ από τουσ μακθτζσ βαςικϊν εννοιϊν των κοινωνικϊν και πολιτικϊν επιςτθμϊν ςτισ 

εξισ τζςςερισ (4) κεματικζσ ενότθτεσ: i) Είμαςτε όλοι πολίτεσ, ii) Ζχουμε δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ, 

iii) Ηοφμε ςτθ δθμοκρατία και iv) Συμμετζχουμε ςτθ λιψθ αποφάςεων, ςτισ οποίεσ διαρκρϊνεται το 

μάκθμα τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ τθσ Εϋ Τάξθσ του Δθμοτικοφ Σχολείου.  

 

4θ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ 

 

«Διαπολιτιςμικι Αγωγι και εκπαίδευςθ ςτισ μικρζσ τάξεισ του Δθμοτικοφ χολείου» 

 

7ο Δθμ. Σχ. Καλαμαριάσ  

Δευτζρα 10 Φεβρουαρίου 2014, ϊρεσ 17:00 – 21:00 

     

           

Εργαςτιριο για Α’-Β’ τάξεισ 

Κωνςταντίνοσ   Καψοκαβάδθσ, Διευκυντισ 7ου Δ. Σχ. Καλαμαριάσ    

 



 

Ειςαγωγικά, γίνεται μία ςφντομθ αναφορά ςτουσ ςτόχουσ και τισ αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ αγωγισ και 

εκπαίδευςθσ που είναι κοινζσ ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ και μία, ταυτόχρονα, ενθμζρωςθ για 

τουσ ςτόχουσ του Ρρογράμματοσ «Ζνταξθ παιδιϊν Ραλιννοςτοφντων και Αλλοδαπϊν ςτο ςχολείο για τθν 

Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ». Στθ ςυνζχεια, εξετάηεται ο ρόλοσ τθσ/του εκπαιδευτικοφ κακϊσ και του/τθσ 

διευκυντι/ντριασ - ωσ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ – ςτθν προςπάκεια για ζνταξθ αλλοδαπϊν και 

παλιννοςτοφντων μακθτϊν/τριϊν ςτο χϊρο του δθμοτικοφ ςχολείου. Θ κεματικι αυτι τίκεται υπό μορφι 

ερωτιματοσ ςτουσ/ςτισ επιμορφωνόμενουσ/εσ οι οποίοι/εσ, είτε μζςα από ςυηιτθςθ είτε μζςα από τθν 

ενεργι ςυμμετοχι τουσ ςε ομάδεσ εργαςίασ, διατυπϊνουν τα ανάλογα ςυμπεράςματα.  

Θ παρουςίαςθ διαπολιτιςμικοφ παιδαγωγικοφ υλικοφ που παριγαγε το Κζντρο Διαπολιτιςμικισ Αγωγισ 

(ΚΕ.Δ.Α.) του Εκνικοφ Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν για τα παιδιά ςτο δθμοτικό ςχολείο, ςτο 

πλαίςιο του παραπάνω Ρρογράμματοσ, αποτελεί, επίςθσ, μζροσ του μακιματοσ. Ρροκειμζνου οι 

εκπαιδευτικοί να προςεγγίςουν μζςω ςχεδίων εργαςίασ διαπολιτιςμικζσ ενζργειεσ και δράςεισ, 

καλοφνται, τζλοσ, να ςυμμετάςχουν ςε ρεαλιςτικζσ αναπαραςτάςεισ μίασ τάξθσ (πολυπολιτιςμικισ ι μθ) 

και με βάςθ δραςτθριότθτεσ (τισ ςυηθτοφν και τισ παρουςιάηουν ςε ομάδεσ εργαςίασ) και παιχνίδια 

ρόλων (προςομοίωςθ) ζρχονται ςε επαφι και εξερευνοφν τα κζματα: «Οικοδομϊντασ τθν ταυτότθτά 

μου» και «Ραιχνίδια γνωριμίασ». 

 

     

5θ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ 

 

«Μια πρόταςθ για τα δικαιώματα του παιδιοφ» 

7ο Δθμ. Σχ. Καλαμαριάσ 

Δευτζρα 17 Φεβρουαρίου 2014, ϊρεσ 17:00 – 21:00 

 

        

Εργαςτιριο για Γ’-Δ’ τάξεισ 

Κωνςταντίνοσ   Καψοκαβάδθσ, Διευκυντισ 7ου Δ. Σχ. Καλαμαριάσ    

Γίνεται ςφντομθ αναφορά ςτο ςκοπό, ςτο κεματικό περιεχόμενο και ςτισ μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ 

που προτείνονται ωσ κατάλλθλεσ για τθν ανάπτυξθ των διαφόρων κεμάτων ςτθν ϊρα τθσ Ευζλικτθσ 

Ηϊνθσ. Υποβάλλονται ερωτιςεισ ςτουσ/ςτισ επιμορφωνόμενουσ/εσ, καταγράφονται και αξιοποιοφνται οι 

απαντιςεισ τουσ οι οποίεσ τίκενται ςε διερεφνθςθ και κριτικι. Μζςω προβολισ (Power point), 

παρουςιάηεται μία ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ του κζματοσ «Τα δικαιϊματα του παιδιοφ», με το οποίο 

ζχουν τθ δυνατότθτα να αςχολθκοφν οι μακθτζσ/τριεσ ςτθν Ευζλικτθ Ηϊνθ για ζνα οριςμζνο χρονικό 

διάςτθμα. Γίνονται άμεςεσ και επί του πρακτζου αναφορζσ για τθν πλιρθ κάλυψθ του παραπάνω 

κζματοσ. Οι εκπαιδευτικοί χωρίηονται ςε ομάδεσ και προςπακοφν να βρουν-προτείνουν ενζργειεσ και 

δράςεισ πάνω ςε διάφορεσ ζννοιεσ και τομείσ των δικαιωμάτων του παιδιοφ και των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων γενικότερα. Μζςα από φυλλάδια που μοιράηονται ςτο τζλοσ, ενθμερϊνονται αναλυτικά για 

ςυγκεκριμζνεσ τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ. 

 

 

6θ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ 

 

«Σα δικαιώματα του παιδιοφ» 

88ο Δθμ. Σχ. Κεςςαλονίκθσ 

31-3-2014 



 

 

Πρόγραμμα: 

18:00-19:00   «Δράςεισ κι εκπαιδευτικά προγράμματα του Συνιγορου του Ρολίτθ 

  Γεϊργιοσ Μόςχοσ, Βοθκόσ Συνιγοροσ του Συνιγορου του Ρολίτθ ςε Κζματα Δικαιωμάτων 

19:00-20:00   «Το νομικό πλαίςιο για τα δικαιϊματα του παιδιοφ» 

  Λευκοκζα Τερηθτάνου, Αντιειςαγγελζασ Ανθλίκων Κεςςαλονίκθσ 

   

7θ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ 

 

«Πνευματικι ιδιοκτθςία και ςυγγενικά δικαιϊματα» 

 

Κζντρο Ρολιτιςμοφ Διμου Κεςςαλονίκθσ 

Ραραςκευι 21 Νοεμβρίου 2014  

 

Πρόγραμμα  

17:30-18:30:   Βαςικζσ αρχζσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και ςυγγενικϊν δικαιωμάτων 

18:30-19:15: Ραρουςίαςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ «Ρνευματικι Λδιοκτθςία και Συγγενικά 

Δικαιϊματα»  

(http://www.opi.gr/index.php/2013-10-03-12-24-10/2013-10-04-06-43-11) 

19:15-19:30    Διάλειμμα  

19:30-20:00    Ομιλία δικαιοφχου δθμιουργοφ ι εκτελεςτι καλλιτζχνθ 

20:00-21:00    Ερωτιςεισ και ςυηιτθςθ 

 

Ειςθγθτζσ τθσ θμερίδασ είναι οι: 

Ειρινθ Σταματοφδθ, Διευκφντρια ΟΡΛ  

Μαρία - Δάφνθ Ραπαδοποφλου, Επιςτθμονικι Συνεργάτθσ ΟΡΛ 

Χάρισ Αλεξίου, τραγουδίςτρια  

ZeRaw, τραγουδιςτισ 

Φίλιπποσ Γράψασ, ςτιχουργόσ 

 

 

8θ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ 

 

«Βιωματικι προςζγγιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτθν τάξθ» 

 

28ο Δθμ. Σχ. Κεςςαλονίκθσ -  Τετάρτθ 21 Λανουαρίου 2015 

15ο Δθμ. Σχ. Καλαμαριάσ - Τετάρτθ 28 Λανουαρίου 2015 ςτο 

 

Πρόγραμμα: 

17:00-17:30   Ρροςζλευςθ 

17:30-19:00   Α’ κφκλοσ εργαςτθρίων 

19:00-19:10   Διάλειμμα 

19:10-20:40   Β’ κφκλοσ εργαςτθρίων 

 

 

http://www.opi.gr/index.php/2013-10-03-12-24-10/2013-10-04-06-43-11


 

Εργαςτιρια: 

 

«Εκπαίδευςθ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα», Ακαναςία Τζλλιου και Patrizia Deiala – Κζντρο «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» 

«Θζλω να… Μπορϊ;», Χαρίκλεια Τερηθτάνου 

 

Μζςα από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ των εργαςτθρίων, οι εκπαιδευτικοί ζρχονται ςε επαφι 

με μεκοδολογικά εργαλεία μθ τυπικισ μάκθςθσ για τθν εκπαίδευςθ μακθτϊν ςτα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα. Πλεσ οι δραςτθριότθτεσ ζχουν ςυμμετοχικό-βιωματικό χαρακτιρα και ςτοχεφουν ςτο να 

προκφψει ςυηιτθςθ ςτθν ομάδα για τθ ςθμαςία των δικαιωμάτων και τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν για τθν 

ανκρϊπινθ ηωι. Οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί μποροφν να προςαρμόςουν και να ςυντονίςουν 

ανάλογεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ με τουσ μακθτζσ τουσ, ςε κεματικζσ ςχετικζσ με τα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα και τθν καταπολζμθςθ κάκε μορφισ δυςμενοφσ διάκριςθσ.    

    

 

9θ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ   

 

 

«Οι Σζχνεσ, τα ΜΜΕ και οι Νζεσ Σεχνολογίεσ ωσ βοθκθτικά εργαλεία για τθν ολοκλιρωςθ και 

παρουςίαςθ των Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων» 

 

2ο Δθμοτικό Σχολείο Ρυλαίασ 

26 -3-2015 

 

Πρόγραμμα: 

17:30-18:00   Ρροςζλευςθ 

18:00-19:30   Α’ μζροσ εργαςτθρίων 

19:30-19:45   Διάλειμμα 

19:45-21:00   Β’ μζροσ εργαςτθρίων 

 

Εργαςτιρια (max 20 -25 ατόμων): 

 

Θζατρο:  

Τεχνικζσ παραγωγισ κεατρικϊν δρϊμενων για τθν ολοκλιρωςθ ι παρουςίαςθ ενόσ ΡΡ.  

Βάνα Βουρτςάκθ, εκπαιδευτικόσ με ςπουδζσ ςτο κζατρο 

Μαίρθ Χατηθκεοδωρίδου, εκπαιδευτικόσ 

 

Μουςικι:  

Τεχνικζσ μουςικισ επζνδυςθσ ψθφιακϊν προϊόντων, εκκζςεων, κεατρικϊν δρϊμενων, πολυμεςικϊν 

παρουςιάςεων, κακϊσ και γραπτϊν παραγϊγων (κείμενα, ποιιματα) των μακθτϊν. Θχοϊςτορίεσ.  

Θανάςθσ Παφλου, μουςικόσ 

 

Εικαςτικά:  

Τεχνικζσ δθμιουργίασ πλαιςίων – κορνιηϊν για εικαςτικά ζργα, οργάνωςθσ ζκκεςθσ ηωγραφικισ και 

δθμιουργίασ ψθφιακισ πινακοκικθσ.  

Στζλλα Παπαδοποφλου, εικαςτικόσ 



 

Τάςοσ Παπάσ, εκπαιδευτικόσ-επιμορφωτισ Β΄επιπζδου 

 

Φωτογραφία: 

Κανόνεσ αποτελεςματικισ φωτογράφιςθσ μακθτικϊν ζργων και εκδθλϊςεων. Απλζσ τεχνικζσ ψθφιακισ 

επεξεργαςίασ (ςμίκρυνςθ όγκου, τοποκζτθςθ πλαιςίου ι κορνίηασ, κάλυψθ προςϊπων) και δθμιουργίασ 

ψθφιακοφ άλμπουμ. Μετατροπι των δράςεων ενόσ ΡΡ ςε φωτοϊςτορία. 

Αντώνθσ Ακαναςιάδθσ, εκπαιδευτικόσ- φωτογράφοσ 

 

Βίντεο – Κινθματογράφοσ:  

Κανόνεσ αποτελεςματικισ βιντεοςκόπθςθσ μακθτικϊν ζργων και εκδθλϊςεων. Απλζσ τεχνικζσ ψθφιακισ 

επεξεργαςίασ (π.χ. αποκοπι και ςφνκεςθ αποςπαςμάτων, ειςαγωγι και εξαγωγι ιχου).  Μετατροπι των 

δράςεων ενόσ ΡΡ ςε ντοκιμαντζρ μικροφ μικουσ. 

Τριανταφυλλιά Δθμοποφλου, εκπαιδευτικόσ κεατρικισ αγωγισ – κινθματογραφίςτρια 

Ελευκζριοσ Αρβανιτάκθσ, απόφοιτοσ Τμιματοσ Τεχνών Ήχου και Εικόνασ Ιονίου Πανεπιςτθμίου 

 

Χορόσ: 

Τεχνικζσ κινθτικισ απόδοςθσ δράςεων των ΡΡ και χορογράφθςθσ μουςικϊν και κεατρικϊν δρϊμενων. 

Αφροδίτθ Ιωάννου, εκπαιδευτικόσ με ςπουδζσ ςτθν κινθςιολογία και το χορό  

 

Ψθφιακόσ Σφποσ: 

Λογιςμικά και τεχνικζσ δθμιουργίασ ψθφιακϊν εντφπων (βιβλία, περιοδικά) και παρουςιάςεων με 

προφορικά και γραπτά ςχόλια. Δθμιουργία blog. 

Κωνςταντίνα Χατηάρα, Πλθροφορικόσ, Υπεφκυνθ Ινςτιτοφτου Ψθφιακισ Μάκθςθσ «ΝΟΥΣ»  

 

Κάκε εκπαιδευτικόσ είχε το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε ζνα εργαςτιριο.  

 


