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� Εστιάζει από την Α΄ ∆ηµοτικού στην 
Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
στη «Μελέτη του Περιβάλλοντος»

� Ο στόχευση αυτή συνεχίζεται αρχής 
γενοµένης από την Ε΄ τάξη στο µάθηµα 
«Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή».

Το Πρόγραµµα Σπουδών: Το Πρόγραµµα Σπουδών: 
∆ιαθεµατικό∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραµµάτων Σπουδών Προγραµµάτων Σπουδών 



Τα νέα βιβλία ΜελέτηςΤα νέα βιβλία Μελέτης

ευαισθητοποιούν τους ευαισθητοποιούν τους 
µαθητές στις βασικές µαθητές στις βασικές 
ανάγκες όλων των ανάγκες όλων των 
ανθρώπων. Το δικαίωµα ανθρώπων. Το δικαίωµα 
στη ζωή.στη ζωή.

Α΄  τάξη

Πλακίτση, Κοντογιάννη, 
Σπυράτου, Μανώλη



Β΄∆ηµοτικού

∆ηµοπούλου, κ.ά



Παιχνίδια για άτοµα µε 
αναπηρίες

Το δικαίωµα στη 
διαφορετικότητα

Γ΄  τάξη
Κόκκοτας 
κ.ά.



Τα δικαιώµατα των παιδιών ∆ικαίωµα για την προσωπική 
ανάπτυξη

Γ΄  τάξη Α΄  τάξη



Κοινωνική και Πολιτική Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή Ε΄ ∆ηµοτικούΑγωγή Ε΄ ∆ηµοτικούΑγωγή Ε΄ ∆ηµοτικούΑγωγή Ε΄ ∆ηµοτικού

Φλώρου, ∆., Στεφανόπουλος, Ν. , 
Χριστοπούλου Ε.



Ανάδειξη της 

αναγκαιότητας των αναγκαιότητας των 

δικαιωμάτων



Σωµατική τιµωρία
Ενδοοικογενειακή βία



Η ενδοοικογενειακή βία 

δεν νομιμοποιείταιδεν νομιμοποιείται

Ανίχνευση βιωμάτων



•Δημοκρατική διαδικασία 

λήψης αποφάσεων

• Κοινωνικό Συμβόλαιο  για • Κοινωνικό Συμβόλαιο  για 

συλλογικούς κανόνες



� Οι στόχοι του Προγράµµατος Σπουδών 
στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 
εναρµονίζονται µε τους στόχους, τις αξίες 
και τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις του 
Προγράµµατος του Συµβουλίου της 
Ευρώπης Pestalozzi, που προορίζεται για 
την εκπαίδευση και την επαγγελµατική 

Πρόγραµµα Σπουδών και Πρόγραµµα Σπουδών και 
Πρόγραµµα Πρόγραµµα PestalozziPestalozzi

την εκπαίδευση και την επαγγελµατική 
αναβάθµιση των εκπαιδευτικών.



Η ιστοσελίδα  του Προγράμματος Pestalozzi

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/



Οι Δραστηριότητες / Activities

1. Τα εργαστήρια / Workshops

2. Τα σεμινάρια / Seminars2. Τα σεμινάρια / Seminars

3. Τα σπονδυλωτά σεμινάρια εργαστηριακής 

μορφής / Modules



1. Τα εργαστήρια (workshops)

• Τα εργαστήρια υλοποιούνται σε ολιγοήμερες 

συναντήσεις (3-5 ημέρες), όπου 

εκπαιδευτικοί από πολλές χώρες-μέλη του 

Συμβουλίου της Ευρώπης μετέχουν σε ομαδο-Συμβουλίου της Ευρώπης μετέχουν σε ομαδο-

συνεργατικά εργαστήρια μελέτης ενός 

θέματος. Τα θέματα συνήθως αντλούνται από 

την  Παιδαγωγική της Ειρήνης και την 

Πολιτειακή Παιδεία (citizenship). Ακολουθεί 

παράδειγμα.



Παράδειγμα Εργαστηρίου



2. Τα σεμινάρια στη Γερμανία και τη 

Νορβηγία

• Τα σεμινάρια έχουν ως στόχο να παρέχουν σε 
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές εκπαιδευτικών 
βασικές γνώσεις και δεξιότητες επί θεμάτων που 
σχετίζονται με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

• Για παράδειγμα,• Για παράδειγμα,

• 11/05/2010 – 14/05/2010
3rd European Seminar :
„Preparing future teachers for intercultural 
understanding“, Oslo, Norway
Language : English, CoE 2010 0511–0514 
Wergeland Center.



3. Σπονδυλωτά εργαστήρια 

εκπαιδευτικών

• Modules/ Σπονδυλωτά εργαστήρια 
εκπαιδευτικών: συνήθως σε δύο χρονικές 
φάσεις , τα οποία είναι εργαστηριακής 
μορφής και οδηγούν στην παραγωγή 
εκπαιδευτικού υλικού. Αυτό το υλικό είτε εκπαιδευτικού υλικού. Αυτό το υλικό είτε 
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΣτΕ
είτε  μπορεί να αποκτηθεί με ηλεκτρονική 
παραγγελία.

Παράδειγμα ακολουθεί στη συνέχεια.



Σπονδυλωτό εργαστήριο με τίτλο «Η Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτών στην Πολιτειακή Παιδεία και την 

Παιδεία  για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα»

• Α΄ φάση: 3-6 /11/ 2009, Στρασβούργο

• Β΄ φάση: 23-25/06/2010, Αθήνα καθημερινά 
8/ωρα ομαδοσυνεργατικά εργαστήρια με 
συμμετοχή 34 χωρών .συμμετοχή 34 χωρών .

• Η εργασία αφορούσε εξοικείωση με το Πλαίσιο 
για την Πολιτειακή Παιδεία και την Παιδεία για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα  (EDC /HRE core 
knowledge and skills), Έκδοση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, στον οποίο στηρίχθηκε η 
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.



Για τις εκδόσεις του ΣτΕ

http://book.coe.int/EN/



Σχέδιο Δράσης  - Αρχικός Σχεδιασμός 

Στρασβούργο Νοέμβριος 2009



Συγγραφή Επιμορφωτικού Υλικού

Ιανουάριος 2010



Παράδειγμα δραστηριοτήτων

• Με την εποπτεία και καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών:

• Ημέρα υποδοχής γονέων οργανωμένη από τους 

μαθητές.

• Οργάνωση σχολικών συζητήσεων – Κοινοτικής ζωής 

από τους μαθητές.

• Πρόγραμμα των φίλων : Οι μαθητές αναλαμβάνουν 

ανά ζεύγη  ο ένας το άλλον σε κάποια συγκεκριμένη 

δραστηριότητα, για παράδειγμα επίβλεψη σε 

κάποιο μάθημα ή ανάγνωση ενός κειμένου 

(φιλαναγνωσία).



Εφαρμογή και Αναθεώρηση

• Πιλοτική Εφαρμογή του Προγράμματος

• Αναθεώρηση

• Αξιολόγηση από συν- επιμορφούμενο

• Συνάντηση  της Αθήνας. Εφαρμογή μέρους • Συνάντηση  της Αθήνας. Εφαρμογή μέρους 

του προγράμματος σε επιμορφούμενους.

• Τελικές διορθώσεις

• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ



Αποτίμηση
Από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

• Μοιραστήκαμε εκπαιδευτικές εμπειρίες 

• Δουλέψαμε για την παραγωγή κοινού έργου 

• Μάθαμε από λάθη και παρανοήσεις μας

• Ανταλλάξαμε τεχνογνωσία. • Ανταλλάξαμε τεχνογνωσία. 

• Πλουτίσαμε το ρεπερτόριό μας και την τεχνογνωσία 

μας

• Μάθαμε να ρισκάρουμε

• Νιώσαμε περήφανοι για την διοργάνωση της χώρας 

μας Συγχαρητήρια στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του 

Υπουργείου Παιδείας.



Εθνικός εκπρόσωπος στο 

Υπουργείο Παιδείας

• Τμήμα Γ' Διεθνών Οργανισμών 

• Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 210 344 2474

Fax: 210 344 2471Fax: 210 344 2471

Email: des-c@ypepth.gr

Γραφεία: 2157, 2159 

• Αρμοδιότητες

• Το Τμήμα είναι αρμόδιο για τις σχέσεις του ΥΠΔΒΜΘ 

με τους Διεθνείς Οργανισμούς (UNESCO, UNECE, 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΟΟΣΑ).


