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Θέματα που κοινοποιούνται: 

1. Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα εκπαίδευσης στα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα «Εγώ κι Εσύ Μαζί» της Διεθνούς Αμνηστίας  

2. Βεβαιώσεις προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020 
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Πάτρα, 15 Σεπτεμβρίου 2020 

Αρ. Πρωτ.: 10584 

 

 

ΠΡΟΣ:    
 Τους κ.κ. Δ/ντές /ντριες,  

Προϊσταμένους/ες 
των Σχολικών μονάδων Π.Ε. Αχαΐας 
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Θέμα 1
ο
: «Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα εκπαίδευσης 

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

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι κατά το τρέχον 

σχολικό έτος 2020-2021 πρόκειται να εφαρμοστεί στο νομό Αχαΐας το εκπαιδευτικό 

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

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη βαθύτερη κατανόηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 

ενώ παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη της κουλτούρας του σεβασμού στη 

διαφορετικότητα, την κατανόηση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ελευθερίας 

των επιλογών, της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης, καλλιεργώντας στους μαθητές 

και στις μαθήτριες τα εργαλεία υπεράσπισης και την αξία της διασφάλισης των 

δικαιωμάτων για τους/τις ίδιους/ες και τους/τις γύρω τους και υλοποιήθηκε πιλοτικά για το 

2019- 2020 σε 70 σχολεία πανελλαδικά. Για το 2020-2022 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

χρηματοδοτείται με την ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

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 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, ενώ για την επιβεβαίωση των παραπάνω θα εκδοθεί σχετική απόφαση από 

το ΙΕΠ. 

Το εκπαιδευτικό υλικό «Εγώ κι Εσύ Μαζί» υλικό αποτελείται συνολικά από: 

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

 Β) Εγώ κι Εσύ Μαζί: Οδηγός για την/τον Εκπαιδευτικό 

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

 Δ) Ψηφιακή Πλατφόρμα Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης moodle 

Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται δωρεάν μέσω e-book στους παραπάνω ενεργούς 

συνδέσμους, ενώ για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 το εκπαιδευτικό υλικό θα 

τυπωθεί και θα σταλεί στα σχολεία ενδιαφέροντος προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες, 

καθώς και οι εκπαιδευτικοί να λάβουν και σε έντυπη μορφή το εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα 

με τις ανάγκες που προκύπτουν. 
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Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα: 

Οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να πραγματοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εγώ κι 

Εσύ Μαζί», υλοποιούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο σχολείο τους με την αρωγή που 

τους παρέχεται από το εκπαιδευτικό υλικό, την Επιστημονική Ομάδα του Έργου και κυρίως 

με 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 μία σχολική μονάδα. 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα ξεκινήσει από 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 την 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. 

 

Προκειμένου μια σχολική μονάδα να συμμετέχει στο πρόγραμμα, θα πρέπει να δηλώνουν 

συμμετοχή κατ’ ελάχιστον 2 εκπαιδευτικοί του σχολείου και ο πληθυσμός των μαθητών θα 

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

πραγμάτων- μικρότερο πληθυσμό). 

 

1. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ΜΕΧΡΙ 4/10/2020 στον παρακάτω σύνδεσμο: 

Ηλεκτρονική Αίτηση Σχολείων 

 

Εκτός της ηλεκτρονικής αίτησης, οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετέχουν θα 

ΠΡΕΠΕΙ: 

https://forms.gle/8mVyXnWhJLE1Q7AG7


  

 

 

2. να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο Τμήμα Αγωγής Υγείας και στο e-mail: 

healthpromotiondipeach@gmail.com .  

3. Στο ίδιο email μπορείτε να στείλετε και τυχόν ερωτήματα και απορίες. 

  

Επισυνάπτεται η περιγραφή του προγράμματος και τα παραδοτέα των εκπαιδευτικών που θα 

θελήσουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και το πρώτο μέρος του εκπαιδευτικού 

υλικού. 

 

Συν.: Εγώ κι Εσύ Μαζί_Περιγραφή Προγράμματος 

          Εγώ κι Εσύ Μαζί Οδηγός - Πρωτοβάθμια – 1 

          Εγώ κι Εσύ Μαζί Οδηγός - Πρωτοβάθμια - TEACHERS – 1 

          Παραδοτέα Εκπαιδευτικών 

          Εγώ κι Εσύ Μαζί_signed 

 

 

Θέμα 2ο: «Βεβαιώσεις προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020» 

 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι οι βεβαιώσεις 

υλοποίησης των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 

σχολικού έτους 2019-2020 θα σταλούν στις σχολικές μο0νάδες που υλοποίησαν τα 

αντίστοιχα προγράμματα. 

Παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί να στείλουν email στο 

healthpromotiondipeach@gmail.com στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο 

λάθος/παράλειψη, ώστε να διορθωθεί άμεσα. 

Για τους εκπαιδευτικούς που είχαν δηλώσει ότι θα συνεχίσουν το περσινό τους πρόγραμμα 

μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο 

αποστολής του τελικού παραδοτέου.  
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                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

 

                                                                  ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 
Παρακαλούμε, της ενημέρωσης να λάβουν γνώση με προώθηση στα προσωπικά τους emails όλοι 
οι  εκπαιδευτικοί του σχολείου. 

 


