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ΟΤ 

ΔΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

ΓΗΑ ΣΑ ΑΝΘΡΩΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ “ΔΓΩ, ΔΤ ΚΑΗ ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ” 

 

http://dipe-a.thess.sch.gr/kainotomes/politism_diktya_topiko-dik.html  

 

Tν Γίθηπν απνηειεί πξνέθηαζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Παί-δσ κε ηα δηθαηψκαηά κνπ», 

πνπ πινπνηήζεθε απφ ην 2010 έσο ην 2013 ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Γηεχζπλζεο ΠΔ Αλ. 

Θεζζαινλίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Παηδαγσγηθή Καιιηηερληθή Οκάδα «ρεδία ζηελ πφιε» θαη 

ππνζηεξίδεηαη απφ ζρεηηθφ πιηθφ. Αθνξκή γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Γηθηχνπ απνηέιεζε ε δεκηνπξγηθή 

θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ην Διιεληθφ Σκήκα ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο ην ζρνιηθφ έηνο 

2012-13, ζηα πιαίζηα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο δίσξνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ 

εζεινληέο παηδαγσγνχο ζε ηκήκαηα δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη λεπηαγσγείσλ ηεο Αλαηνιηθήο 

Θεζζαινλίθεο.  

 

Σν Γίθηπν είλαη δηεηέο θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ζρνιηθψλ θνηλνηήησλ θηιηθψλ πξνο ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ωο εθ ηνχηνπ, πξναπαηηεί ηε ζπκκεηνρή νιφθιεξσλ ζρνιείσλ, κε βαζηθή 

πξνυπφζεζε ηελ εκπινθή ηνπιάρηζηνλ ηνπ ήκηζπ ηνπ αξηζκνχ ησλ ηκεκάησλ ηνπο.  

 

Σν Γίθηπν πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο πξνγξάκκαηνο πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ ζε δπν 

πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ Σκήκαηνο ΔΠΔΓ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

(ΤΠΑΗΘ, 2013α) ζεκαηηθέο: α) Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα κέζα απφ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο ηέρλεο θαη 

β) Έηνο ηνπ Δλεξγνχ Πνιίηε. Οη δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνυπνζέηνπλ ηελ πηνζέηεζε ηεο  

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο δηάρπζεο απηψλ  ζε φια ηα καζήκαηα, θαζψο ε απνηειεζκαηηθή 

αγσγή ζηελ άζθεζε, ζηε δηεθδίθεζε, ζην ζεβαζκφ θαη ζηε δηαθχιαμε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ελεξγψλ πνιηηψλ ηνπ κέιινληνο, δε δχλαηαη λα εληαρζεί ζηα 

ζηελά πιαίζηα ελφο κφλν καζήκαηνο, νχηε λα πινπνηεζεί σο αλεμάξηεην πξφγξακκα ζηελ Δπέιηθηε 

Εψλε. Απνηειεί κηα δηαξθή εθπαίδεπζε κε κε ηππηθέο κεζνδνινγίεο, βαζηζκέλε ζηα βηψκαηα θαη 

ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, πνπ εθηείλεηαη ζε φιν ην θάζκα ηεο ζρνιηθήο δσήο, 

εκπιέθνληαο καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο ζε κηα αιιειεπηδξαζηηθή εθπαίδεπζε γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ηελ πξνάζπηζε ελφο δεκνθξαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη κηαο θνπιηνχξαο 

ππνζηεξηθηηθήο ζηα δηθαηψκαηα (Αndreopoulos & Richard, 1997∙ Covell, Howe & McNeil, 2010∙ 

Flowers, 2004∙ Tibbitts, 2005) 

 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Πξντζηακέλνπ Eπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο σο ζπλεξγάηε 

ηνπ Γηθηχνπ, δηαζθάιηζε αθελφο ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή επίβιεςε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αθεηέξνπ, ηελ 

πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ππνρξεσηηθή ζπλεξγαζία ησλ Τπεπζχλσλ ρνιηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ κε ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ κεζνδνινγηθνχ θαη 

γλσζηηθνχ πιαηζίνπ αλάπηπμεο ησλ πξνγξακκάησλ (ΤΠΑΗΘ, 2013β). Δπηπξνζζέησο, ε ζπλεξγαζία 

κε ηε Γηεζλή Ακλεζηία, ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, ηελ Δηζαγγειία Αλειίθσλ θαη ηελ Action Aid, 

εκπίπηεη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζπλεξγαζίεο κε θνξείο ζηα πιαίζηα ηεο 

ζρνιηθήο δσήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ (ΤΠΑΗΘ, 2012) 

 

 

 

http://dipe-a.thess.sch.gr/kainotomes/politism_diktya_topiko-dik.html


       Σκοπός, Ειζδοτές, Περιοριζμοί και Αποηελέζμαηα ηοσ 1
οσ

 Έηοσς Υλοποίηζης ηοσ  Δικηύοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΘΑΝΔ ΠΑΡΔΜΒΟΛΔ 

Ζ επάξθεηα θαη 

εηνηκφηεηα ησλ 

επηκνξθσηψλ 

θαη ε 

κεηαδνηηθή θαη 

παξσζεηηθή 

ηνπο ηθαλφηεηα 

Ζ πιεξφηεηα 

ηνπ 

ππνζηεξηθηηθνχ 

πιηθνχ (cd) 

 

Ζ εθπαηδεπηηθή 

εηνηκφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

Ζ καζεζηαθή 

εηνηκφηεηα ησλ 

καζεηψλ 

Ζ ζρέζε θαη ε 

ζηάζε 

εθπαηδεπηηθψλ θαη 

καζεηψλ απέλαληη 

ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα 

Πεξηνξηζκέλε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή θαη απνπζία 

κέζσλ (π.ρ. κεραλήκαηα 

πξνβνιψλ, ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο) 

 

 

 

ΔΗΓΟΥΔ 

-2149 καζεηέο 13 δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ 

 

-124 εθπαηδεπηηθνί  

 

-Ζ Τπεχζπλε Πνιηηηζηηθψλ 

 Θεκάησλ Γηεχζπλζεο ΠΔ 

 Αλ. Θεζζαινλίθεο 

 

-Ο Πξντζηάκελνο Eπηζηεκνληθήο 

 θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο 

 ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο 

 ΠΔ & ΓΔ Κ. Μαθεδνλίαο  

 

-H Yπεχζπλε ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

ηνπ Διιεληθνχ Σκήκαηνο ηεο 

Γηεζλνχο Ακλεζηίαο 

 

-Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 

 

-Ζ Δηζαγγειία Αλειίθσλ 

Θεζζαινλίθεο 

 

-Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

 ηνπ Διιεληθνχ Σκήκαηνο ηεο 

Γηεζλνχο Ακλεζηίαο 

 

-Ζ εθπαηδεπηηθή βαιίηζα ηεο 

Action Aid 

 

-Cd κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

 

-Δπηκνξθσηηθέο  θαη 

αλαηξνθνδνηηθέο  ζπλαληήζεηο 

γηα εθπαηδεπηηθνχο 

 

 

ΚΟΠΟ 

  

H πεξηθξνχξεζε θαη πξνάζπηζε 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

θαη ε αλαγλψξηζε θαη αλάιεςε 

ησλ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ απφ ην ζχλνιν 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, γηα ηε 

δηακφξθσζε ελφο ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο θηιηθφ πξνο ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη 

ζπλεπέο πξνο ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ηππηθψλ θαη άηππσλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Οι μαθηηέρ: 

-Γλσξίδνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη 

ηνπο θνξείο, πνπ  ηα πξναζπίδνληαη.  

-Γλσξίδνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

-Δπαηζζεηνπνηνχληαη θαη αλαπηχζζνπλ 

θξηηηθή ζθέςε σο πξνο ηα δηθαηψκαηα, 

ηηο ππνρξεψζεηο,  ηε δηαθνξεηηθφηεηα, 

ηα ζηεξεφηππα, ην ξαηζηζκφ, ηελ 

μελνθνβία, ηελ ελδνζρνιηθή θαη 

εμσζρνιηθή βία. 

-Απνθηνχλ ζηάζε θηιηθή πξνο ηα 

δηθαηψκαηα.  

-Αλαγλσξίδνπλ ηηο παξαβηάζεηο ησλ 

δηθαησκάησλ θαη  ελεξγνπνηνχληαη γηα 

ηελ απάιεηςή ηνπο. 

-Αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ζηελ 

αξκνληθή  ζπκβίσζε. 

-Δξγάδνληαη ζπιινγηθά θαη 

δεκηνπξγηθά γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ζηελ ηάμε 

θαη ζηε ζρνιηθή  θνηλφηεηα. 

-Βειηηψλνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο 

ζρέζεηο κέζσ ηεο πξνζσπηθήο 

θαιιηέξγεηαο θαη αιιαγήο. 

-Αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

αλαδήηεζεο θαη δηεχξπλζεο ησλ 

γλψζεψλ ηνπο. 

-Αλαπηχζζνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ελζπλαίζζεζεο.  

-Γξαζηεξηνπνηνχληαη δεκηνπξγηθά     

κέζα απφ ηηο ηέρλεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ. 

-Δπηηπγράλνπλ γλσζηηθνχο, 

ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο 

ζηφρνπο. 

-Αλαπηχζζνπλ νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο. 

Οι εκπαιδεςηικοί: 

-Δμνηθεηψλνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ζηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

-Απνθηνχλ λέεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο. 

-Γηακνξθψλνπλ λέεο ζηάζεηο. 

-πκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ζεηηθνχ 

θιίκαηνο ζηελ ηάμε θαη ζηε 

δηακφξθσζε κηαο θνπιηνχξαο θηιηθήο 

πξνο ηα δηθαηψκαηα. 

-Αληηιακβάλνληαη ηηο ηέρλεο θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ σο πεγέο εθπαηδεπηηθψλ 

κέζσλ θαη ηερληθψλ. 
-Αληινχλ πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ. 

Έιιεηςε 

ρξφλνπ θαη 

πφξσλ 



Ωο  θχξηνο ζθνπφο ηνπ Γηθηχνπ νξίζηεθε ε πεξηθξνχξεζε θαη πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ε αλαγλψξηζε θαη αλάιεςε ησλ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ην 

ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, γηα ηε δηακφξθσζε ελφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θηιηθφ πξνο ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζπλεπέο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ηππηθψλ θαη άηππσλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπ. Δηδηθφηεξα, επηδηψθεηαη κε ην πέξαο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Γηθηχνπ ε απφθηεζε, κέζσ ηεο 

νκαδηθήο – ζπιινγηθήο εξγαζίαο θαη κε φρεκα ηηο ηέρλεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ, γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ γηα α) ηελ αξκνληθή ζπκβίσζε, β) ηελ αλάπηπμε ελεξγψλ πνιηηψλ θαη γ) ηελ 

νηθνδφκεζε ελφο ειεχζεξνπ, δεκνθξαηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

O παξψλ απνινγηζκφο πξνέθπςε απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, πνπ ζπκπιήξσζαλ 

νη 116 από ηοςρ 124 ζπκκεηέρνληεο ζην Γίθηπν εθπαηδεπηηθνί απφ 102 ημήμαηα Α’ - Σ’ ηάξηρ 

13 Γημοηικών σολείων: 

 

               1ν Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Α.Π.Θ  - Α1/Α2/Γ1/Γ2/Γ1/Γ3/Δ3/Σ1/Σ2/ Οινήκεξν 

15ν Γεκνηηθφ ρνιείν Καιακαξηάο - Α/Γ1/Γ2/Δ1/Δ2  

2ν Γεκνηηθφ ρνιείν Πεξαίαο  - Β1/Γ1/Γ2/Γ1/Γ2/Δ2/Σ1 

26ν Γεκνηηθφ ρνιείν Θεζζαινλίθεο - Γ/Γ/Δ/Σ 

4ν Γεκνηηθφ ρνιείν Θέξκεο - Α1/Α2/Α3/Β3/Γ1/Γ2/Γ1/Γ2/Δ1/Δ2/Δ3/Σ1/Σ2 

5ν Γεκνηηθφ ρνιείν Θεζζαινλίθεο - Γ/Γ/Δ/2 ηκήκαηα Οινήκεξνπ 

88ν Γεκνηηθφ ρνιείν Θεζζαινλίθεο - Α1/Α2/Β1/Β2/Γ1/Γ2/Γ1/Γ2/Δ1/Δ2/Σ1/Σ2/ Σ3 

9ν Γεκνηηθφ ρνιείν Καιακαξηάο  -  Α/Β/Γ/Γ/Δ/Σ 

Γεκνηηθφ ρνιείν Ν. Κεξαζηάο - Α/Β/Γ/Γ/Δ/Σ/3 ηκήκαηα Οινήκεξνπ 

1ν θαη 2ν Ηδησηηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν "Πξφηππα Δθπαηδεπηήξηα" - Α1/Α2/Α3/Β1/Β2/Β3/Γ1/ 

Γ2/Γ1/Γ2/Γ3/Δ1/Δ2/Δ3/Σ1/Σ2/Σ3 

Γηαπνιηηηζκηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Νέσλ Δπηβαηψλ - Α1/Α2/Β1/Β3/Γ1/Γ2/Δ1/Δ2/Σ2/Σ3 

Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Α.Π.Θ.  - Γ/Δ/Σ 

 

1) Σν 98,28% ησλ πξνγξακκάησλ πινπνηήζεθε δηαζεκαηηθά, κε δηάρπζε ζε πεξηζζφηεξα απφ 

ηξία γλσζηηθά αληηθείκελα. 

 

2)   Βαζκφο, ζηνλ νπνίν πέηπραλ νη ζηόσοι ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

Καζφινπ: 0%  

Λίγν: 0% 

Πνιχ: 74,1 % 

Πάξα πνιχ: 25,9 % 



 

3) Βαζκφο, ζηνλ νπνίν εθδήισζαλ ενδιαθέπον οι μαθηηέρ γηα ην  πξφγξακκα: 

Καζφινπ: 0%  

Λίγν: 0,9 % 

Πνιχ: 40,5 % 

Πάξα πνιχ: 58,6 % 

 

4) Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ εκπαιδεςηικού ςλικού, πνπ 

επηκειήζεθα θαη ην νπνίν πεξηιάκβαλε άξζξα, θείκελα, εγρεηξίδηα, βηβιία, παξακχζηα, 

θαξηνχλ, έξγα ηέρλεο, πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ θαη θχιια εξγαζίαο θαηά ηάμε θαη θαηά 

ζεκαηηθή, θαζψο θαη επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο γηα ζρεηηθνχο θνξείο, βηβιία, ηαηλίεο, βίληεν, 

ηξαγνχδηα, παηρλίδηα, ινγηζκηθά, ζρέδηα εξγαζίαο θαη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. 

 

Καμία (5,17 %) 

 

Απνηηικέρ (1,72 %):  

 

 Μεγάινο φγθνο πιηθνχ 

 

Θεηικέρ (93,11 %): 

 

 Δπαξθέο σο πξνο ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ.  

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Πνηθίιε ζεκαηνινγία γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 Πινπξαιηζκφο ρξήζηκσλ πξνηάζεσλ δξάζεο, κε ειεπζεξία επηινγήο θαη 

δηακφξθσζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 Βνεζεηηθφ ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κε ηξφπν θηιηθφ πξνο ηα παηδηά. 

 Αξθεηά δηαθσηηζηηθφ θαη δηεπθνιπληηθφ, κε ηαμηλνκεκέλεο δξάζεηο θαηά ηάμε θαη 

θαηά είδνο δξάζεσλ θαη κε απινπνηεκέλα θχιια εξγαζίαο γηα ηνπο καζεηέο. 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή δξαζηεξηνηήησλ. 

 Γηεχξπλζε ηδεψλ γηα ηελ επηινγή δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηάιιεισλ βησκαηηθψλ 

παηρληδηψλ.  

 Οδεγφο γηα κεζνδνινγία. 

 Πξνζθνξά γεληθφηεξεο παηδαγσγηθήο επηκφξθσζεο. 

 Απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ. 

 ε ζπλδπαζκφ κε ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, απνηέιεζε ηελ αθεηεξία γηα 

δεκηνπξγία πιηθνχ ζηελ ηάμε.  

 εκαληηθφ νπηηθφ πιηθφ, πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ ηάμε. 

 Ζ ςεθηαθή ηνπ κνξθή ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηε δφκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Πνιιέο πξνηάζεηο γηα ινγνηερληθά βηβιία – ζπλέβαιιε ζηε δεκηνπξγία βηβιηνζήθεο 

ζηελ ηάμε. 

 Πνηθηιία παξαπνκπψλ ζε ηζηνζειίδεο. 

 Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ζηελ ηάμε. 

 Έλαπζκα γηα πνηθηιφηξνπε θαη δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ. 



 Ζ πνηθηιία ηνπ ζπλέδξακε ζηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ. 

 

5) Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ επιμοπθωηικών  ζςνανηήζεων,  

πνπ ζπκκεηείραλ νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίεο ήηαλ δηάξθεηαο 40 δηδαθηηθψλ σξψλ θαη 

αθνξνχζαλ ζηελ παξνρή δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ θαη κέζσλ γηα ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ: 

 

Καμία (5,17 %) 

 

Απνηηικέρ (4,31 %): 

 

 Γελ πξνζέθεξαλ ηίπνηα λέν ή νπζηψδεο. 

 Γελ παξείραλ ηδηαίηεξα βνεζεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Αλεπαξθή εζηίαζε ζε πξαθηηθά δεηήκαηα. 

 Απαηηνχληαλ πην ζπγθεθξηκέλεο εηζεγήζεηο γηα ηε δεκηνπξγηθή γξαθή. 

 Έιιεηςε νξγάλσζεο θαη ζηνρεπφκελσλ δξάζεσλ. 

 

Θεηικέρ (90,52 %): 

 

 Καζνδεγεηηθέο, εληζρπηηθέο  θαη επαλαηξνθνδνηηθέο.  

 Ξεθαζάξηζαλ ηνπο ζηφρνπο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Υξήζηκεο ηδέεο, γλψζεηο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Καηλνηφκεο πξαθηηθέο. 

 ηνρεπφκελεο νη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Θεσξεηηθή ππνζηήξημε. 

 πκβνιή ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Γλσξηκία κε ηε δξάζε θαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο. 

 Αληαιιαγή απφςεσλ, ηδεψλ, ζεσξεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ κε 

εθπαηδεπηηθνχο άιισλ ζρνιείσλ, γηα ηελ θαιχηεξε εθπαηδεπηηθή θαη παηδαγσγηθή  

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. 

 Βνεζεηηθέο ζηελ απφθαζε γηα επηινγή δξάζεσλ πξνο πινπνίεζε θαη πξνο απνθπγή. 

 πλδξνκή ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 Παξνρή ηδεψλ γηα αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 

 Βησκαηηθή κάζεζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 Δζηίαζε ζε πεξηερφκελν πξαθηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 Αλάπηπμε δηα βίνπ γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη  ζπλεξγαηηθψλ 

πιαηζίσλ. 

 Δπέιηθηεο θαη αληαπνθξηλφκελεο ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο. 

 

6) Οθέιε πνπ απνθφκηζαλ  οι εκπαιδεςηικοί απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ   πξνγξάκκαηνο : 

 

 Πξνζέγγηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

 Αληίιεςε χπαξμεο ηξφπσλ ελεξγεηηθήο παξέκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο 

ησλ δηθαησκάησλ. 



 Ζζηθή ηθαλνπνίεζε θαη ραξά γηα ηε ζπκκεηνρή φισλ ζε ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

 Τηνζέηεζε παηρληδηψλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, κε επθαηξίεο δηάθξηζεο γηα 

φινπο, αλεμάξηεηα απφ ηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο. 

 Γηεχξπλζε έθθξαζεο ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

 χλδεζε απνθνκκέλσλ καζεζηαθψλ ελνηήησλ δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ – αλάπηπμε ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο. 

 Υξήζε ησλ ηερλψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ γηα ηελ πξνζέγγηζε ελφο ζέκαηνο. 

 Ηθαλφηεηα γηα δηεμνδηθφηεξε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Αγσγή ηνπ Πνιίηε». 

 Νέεο γλψζεηο. 

 Πεηξακαηηζκφο καδί κε ηνπο καζεηέο. 

 Δπαθή κε ηελ επαίζζεηε πιεπξά ησλ καζεηψλ.  

 πλεηδεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ απφ ηελ 

παγθφζκηα θνηλφηεηα γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ ππνζηηηζκέλσλ θαη θαθνπνηεκέλσλ 

παηδηψλ, θαζψο θαη απηψλ ζηηο εκπφιεκεο πεξηνρέο. 

 πλεξγαζία ζην παηρλίδη κε ηνπο καζεηέο - Αλάπηπμε ζεηηθήο ζρέζεο 

(«θαηαιαβαηλφκαζηε, ηψξα, κε έλα βιέκκα»). 

 χζθημε ζρέζεσλ κε ηνπο καζεηέο. 

 

7) Οθέιε πνπ απνθφκηζαλ νη μαθηηέρ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ   πξνγξάκκαηνο : 

 

 Καηαλφεζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη εηεξφηεηαο ησλ αλζξψπσλ κέζα απφ αληαιιαγή 

απφςεσλ, έξεπλα ζην δηαδίθηπν (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, UNICEF) θαη  επεμεξγαζία 

βηβιίσλ παηδηθήο ινγνηερλίαο. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε θαη αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο σο πξνο ηα δηθαηψκαηα, ηηο 

ππνρξεψζεηο,  ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ην ξαηζηζκφ θαη ηελ μελνθνβία. 

 Γλσξηκία κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ δηθαησκάησλ. 

 Γλσξηκία κε ηνπο νξγαληζκνχο θαη θνξείο, πνπ αζρνινχληαη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ 

αλζξψπσλ θαη ησλ παηδηψλ. 

 πλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αμίαο δηαθχιαμεο απηψλ. 

 Γηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη αμηψλ. 

 Αλάπηπμε ηεο πξνζηαζίαο θαη πξνάζπηζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ σο 

θνζκνζεσξία θαη σο ηξφπν δσήο. 

 εβαζκφο ζηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο ησλ αλζξψπσλ θαη εηδηθά ησλ παηδηψλ. 

 εβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα.  

 Απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο σο βάζε κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. 

 Απνδνρή κεηνλνηήησλ. 

 Αλαγλψξηζε θαη άξζε ζηεξενηχπσλ. 

 Αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηε ζηέξεζε απηψλ. 

 Καηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ. 

 Βησκαηηθή πξνζέγγηζε θαη επεμεξγαζία ησλ ελλνηψλ «δίθαην» θαη «αδηθία». 

 Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εηξήλεο. 

 Με απνδνρή νπνηαζδήπνηε κνξθήο βίαο. 

 Αληηκεηψπηζε ηεο βίαο κε έκθαζε ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. 



 Απαινηθή ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ.  

 Καηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ. 

 Αληίιεςε ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο κλήκεο. 

 Γφκεζε γλσζηηθνχ θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθνχ ππφβαζξνπ ζρεηηθνχ κε ην ζέκα ησλ 

δηθαησκάησλ. 

 πιινγηθή θαη δεκηνπξγηθή εξγαζία. 

 Αλάπηπμε ηθαλφηεηαο αλαδήηεζεο θαη δηεχξπλζεο ηεο γλψζεο ηνπο. 

 Δμνηθείσζε κε πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε κηαο ζχλζεηεο 

εξγαζίαο. 

 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαιήο επηθνηλσλίαο θαη θιίκαηνο  ζπλεξγαζίαο. 

 Τηνζέηεζε ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κέζα απφ ηε ζπδήηεζε. 

 Απφθηεζε ηφικεο θαη απηνπεπνίζεζεο γηα παξάζεζε πξνζσπηθήο γλψκεο θαη 

αληίζηαζε ζε πηεζηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Αλάδεημε επηκέξνπο ηαιέλησλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ. 

 Αλάπηπμε δηάζεζεο γηα πξνζσπηθή αιιαγή. 

 Βειηίσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ - Αιιεινζεβαζκφο. 

 Βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο. 

 Αιιειεπίδξαζε. 

 Αλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο. 

 Γλψζε γηα ηα φξηα ηνπ θαζελφο. 

 Κνηλσληθνπνίεζε θαη έληαμε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

 Δκπινπηηζκφο ζρνιηθήο δσήο. 

 Ζ ζθέςε πξνεγείηαη ηεο ελέξγεηαο. 

 Πξφιεςε θαηαζηάζεσλ αληί γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε.  

 Έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ κε ηε ρξήζε ησλ ηερλψλ. 

 Καιιηέξγεηα ηεο ςεθηαθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

 Καιιηέξγεηα θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. 

 Αλάπηπμε έξεπλαο, αλαθάιπςεο, αλαδήηεζεο ιχζεσλ, ιήςεο πξσηνβνπιηψλ θαη  

επηρεηξεκαηνινγίαο.  

 Πξνεηνηκαζία κηαο ηειηθήο πνιπκεζηθήο παξνπζίαζεο. 

 Δμνηθείσζε κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

 Αλάπηπμε δεκηνπξγηθφηεηαο, νκαδηθήο εξγαζίαο, δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο. 

 Δπαθή κε παηδηά άιισλ ρσξψλ. 

 

8) Γςζκολίερ πνπ αληηκεηψπηζαλ  νη εθπαηδεπηηθνί  ζηε δηάξθεηα πινπνίεζεο  ηνπ   

πξνγξάκκαηνο: 

 

 Kακία ηδηαίηεξε δπζθνιία (42, 24%). 

 Έιιεηςε ρξφλνπ - Υξνληθή πίεζε ιφγσ ηνπ κεγάινπ εχξνπο ηνπ ζέκαηνο, ηεο 

ηαπηφρξνλεο πινπνίεζεο θαη άιισλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ηεο δηαζεκαηηθήο 

επεμεξγαζίαο εθηφο Δπέιηθηεο Εψλεο (25,86 %). 

 Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πιηθνχ ή πξνζαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ειηθία, 

ζηα ελδηαθέξνληα θαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, κέζα απφ ηελ πιεζψξα ησλ 

ελδεηθηηθψλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ. 



 Οξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ καζεηψλ. 

 πληνληζκφο βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ. 

 Έιιεηςε ρξφλνπ γηα εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 

 Έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα κεηαθηλήζεηο θαη αγνξά πιηθψλ. 

 Πεξηνξηζκφο ζηε ρξήζε πνιπκεζηθνχ ινγηζκηθνχ ιφγσ παιαηφηεηαο ησλ Ζ/Τ. 

 Πξνζέγγηζε ζεκάησλ ηαπηφηεηαο ζε ηάμε κε αξθεηνχο κεηαλάζηεο. 

 Μεησκέλν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηππνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Υξήζε πνηθίινπ πιηθνχ γηα θηλεηνπνίεζε αιιά θαη απνθπγή ηεο κείσζεο ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ ζε έλα εηήζην πξφγξακκα.  

 Ζ θαηαλφεζε ησλ δηθαησκάησλ ζηελ Α΄ηάμε. 

 Ζ «απφ ην ζπίηη» λννηξνπία ησλ καζεηψλ - Άξζε ζηεξενηχπσλ.  

 Πξνζπάζεηα κεηαηξνπήο ησλ απνθηεζέλησλ γλψζεσλ ζε θαζεκεξηλή ζηάζε δσήο. 

 Ο απφ ηε λνκνζεζία αξηζκεηηθφο πεξηνξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ. 

 Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Οινήκεξνπ. 

 Ζ πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ησλ λνκηθψλ φξσλ. 

(Δθηφο απφ ηηο δχν πξψηεο, νη ππφινηπεο πξναλαθεξζείζεο δπζθνιίεο θπκαίλνληαη ζε έλα πνζνζηφ 

απφ 1-3%.) 

 

Ωο Τπεχζπλε Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ δηαπίζησζα, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

απαηηεηηθνχ θαηά γεληθή νκνινγία Γηθηχνπ, εθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ηα παξαθάησ: 

 

 Σελ αλάδπζε πνιιψλ ζπλεξγαζηψλ 

i. κεηαμχ δαζθάισλ θαη κεηαμχ δαζθάισλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθνηήησλ, πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζεηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 

θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ, ηεο απφ θνηλνχ 

αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ θαη ηεο ζπλδεκηνπξγίαο αηζζεηηθψλ 

πξντφλησλ 

ii. κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, γηα ηελ απφ θνηλνχ δηεξεχλεζε 

ελφο ζρεηηθά άγλσζηνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ρψξνπ 

iii. κεηαμχ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ, γηα ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ 1
νπ

 έηνπο ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. 

Οη ζπλεξγαζίεο απηέο πηζηνπνηνχλ ηελ εθπιήξσζε επηκέξνπο ζηφρσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. 

 Σνλ ελζνπζηαζκφ, κε ηνλ νπνίν εξγάζηεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε έλα πξναηξεηηθφ 

Πξφγξακκα, αθηεξψλνληαο πνιχηηκν πξνζσπηθφ ρξφλν γηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο, 

γηα ηε κειέηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ πιένλ 

θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην/α δηδαθηηθφ/ά ηνπο αληηθείκελν/α θαη γηα ηελ 

ειηθηαθή νκάδα ηεο ηάμεο ηνπο.  

 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ είρε πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ζ αξρηθή ηνπο δεισζείζα 

αλαζθάιεηα κεηαηξάπεθε κέζα απφ ηελ απνθαζηζηηθφηεηά ηνπο, ηε δεκηνπξγηθή 

αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηελ αλειιηπή ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθνπο θαη καζεηέο, 

ζε ζηαδηαθά απμαλφκελε απηνπεπνίζεζε γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπλδξάκνπλ 



απνηειεζκαηηθά ζηελ αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηελ ηάμε, αιιά θαη ζην 

ζρνιείν γεληθφηεξα.   

 Ζ πξνζέγγηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κέζα απφ ηηο ηέρλεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ 

εθνδίαζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε γλψζεηο κε ηππηθψλ κεζνδνινγηψλ, 

εμαζθαιίδνληαο  κηα ραξνχκελε θαη δεκηνπξγηθή καζεζηαθή αηκφζθαηξα, πνπ 

νδήγεζε ζηελ αβίαζηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

 Παξφιν πνπ ε παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ηειηθψλ ηνπ πξντφλησλ ήηαλ 

πξναηξεηηθή, παξνπζηάζηεθε ην 24,13% ζε ρψξν εθηφο ζρνιείνπ θαη ην 44,82% ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

 

πγραίξσ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ αλέπηπμαλ, ηελ 

επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή ηνπο ζπλέπεηα θαη ηελ θαζνξηζηηθή ηνπο ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε 

θαη εμέιημε ηνπ Γηθηχνπ. Σνπο επραξηζηψ ζεξκά γηα ηνλ πξνζσπηθφ ρξφλν πνπ αθηέξσζαλ γηα 

ηελ νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Γηθηχνπ, θαζψο θαη γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή θαη άθξσο ελδηαθέξνπζα ζπλεξγαζία.  

 

Δπίζεο, επραξηζηψ: 

 

 Σν Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο ΠΔ Αλ. Θεζζαινλίθεο Μηραήι Καινγξαία, γηα ηελ 

ίδξπζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γηθηχνπ. 

 Σνλ Πξντζηάκελν Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο ΠΔ & ΓΔ Κ. Μαθεδνλίαο, Νηθφιαν Αθξηηίδε, γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Γηθηχνπ. 

 Σν Διιεληθφ Σκήκα ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο θαη ηδηαίηεξα ηελ Τπεχζπλε ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, Ράληα Δι Ακπάζπ θαη ηνπο εζεινληέο παηδαγσγνχο  

γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο πξψηεο  επηκνξθσηηθήο ζπλάληεζεο, ηελ παξνρή δσξεάλ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηα ζπκκεηέρνληα ηκήκαηα θαη ηελ ππνζηήξημε, φπνπ 

δεηήζεθε. 

 Σελ Action Aid γηα ην δαλεηζκφ εθπαηδεπηηθήο βαιίηζαο. 

 Σνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο ΠΔ Αλ. Θεζζαινλίθεο Γεκήηξην ηδεξφπνπιν θαη 

Δπαγγειία Σχκπα, ην Γηεπζπληή ηνπ 7
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Καιακαξηάο 

Κσλζηαληίλν Καςνθαβάδε, ηελ Τπεχζπλε ηεο Παηδαγσγηθήο Καιιηηερληθήο 

Οκάδαο «ρεδία ζηελ πφιε» Αξγπξψ θίηζα, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο – 

ζεαηξνπαηδαγσγνχο Γηάλλε Πνπηαρίδε θαη Δχε Καπιάλε,  ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε 

θαη ηδηαίηεξα ην Βνεζφ πλήγνξν ζε ζέκαηα Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ Γεψξγην 

Μφζρν θαη ηελ Αληηεηζαγγειέα Αλειίθσλ Λεπθνζέα Σεξδεηάλνπ, γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο σο εηζεγεηέο θαη εκςπρσηέο ζηηο επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ Γηθηχνπ.  

 Σνπο εθπαηδεπηηθνχο Μαξία Γθίθα θαη ηέθαλν Πνχιην θαη ην δηνηθεηηθφ ππάιιειν 

ηεο Γηεχζπλζεο ΠΔ Αλ. Θεζζαινλίθεο Νηθφιαν Υαηδάθε, γηα ηε γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε, πνπ πξνζέθεξαλ. 
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