
 
 

 

 

Εγώ κι Εσύ Μαζί: Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Παραδοτέα Εκπαιδευτικών  

Έγγραφη βεβαίωση διεύθυνσης της σχολικής 
μονάδας για τη συμμετοχή μαθητών και 
εκπαιδευτικών στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
«Εγώ κι Εσύ Μαζί: Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα». 

Συμπλήρωση της Βεβαίωσης Συμμετοχής και 
Υλοποίησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος και 
αποστολή στο education@amnesty.org.gr σε 
σκαναρισμένη μορφή. 

10/11/2020 

Καθοδήγηση των μαθητών που συμμετέχουν 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη 
συμπλήρωση των ηλεκτρονικών 
ερωτηματολογίων μέτρησης γνώσεων, 
δεξιοτήτων, στάσεων και απόψεων των 
μαθητών σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. 

Συμπλήρωση του ανώνυμου online 
ερωτηματολογίου εκ μέρους των μαθητών 
ευθύνης του/της κάθε εκπαιδευτικού που θα 
αποσταλεί στο email του σχολείου.  

Α’ Φάση:30/11/20 
Β’ Φάση: 30/11/21 
Γ’ Φάση: 31/05/22 

Συμπλήρωση και Κατάθεση Εκπαιδευτικού 
Πλάνου Σχεδιασμού και Υλοποίησης  

Συντονισμός του δικτύου εκπαιδευτικών που 
υλοποιούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη 
σχολική μονάδα και συμπλήρωση από κοινού του 
Πλάνου Σχεδιασμού και Υλοποίησης του 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος που θα δοθεί στο 

A Έτος: 31/12/2020 
Β  Έτος: 31/12/2021 



 
 

 
email του σχολείου σε ειδική ψηφιακή φόρμα 
online. 

Συμπλήρωση και Κατάθεση Εκπαιδευτικού 
Εργαλείου Αποτίμησης Δράσεων 

Συντονισμός του δικτύου εκπαιδευτικών που 
υλοποιούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη 
σχολική μονάδα και συμπλήρωση από κοινού του 
Εκπαιδευτικού Εργαλείου Αποτίμησης Δράσεων 
που θα δοθεί στο email του σχολείου σε ειδική 
ψηφιακή φόρμα online. 

Α Έτος: 31/05/2021 
Β Έτος: 31/05/2022 

Υποβολή Επικοινωνιακού Υλικού 
(φωτογραφικό υλικό, βίντεο, αφίσες) των 
δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος  

Υποβολή του Υλικού στην εξ αποστάσεως 
πλατφόρμα εκπαίδευσης moodle καθώς και σε 
mail με μορφή we transfer στο email 
education@amnesty.org.gr 

Όλο το υλικό θα πρέπει να αποστέλλεται 
κατόπιν της πραγματοποίησης των δράσεων 

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος εκ μέρους των 
εκπαιδευτικών 

Υποβολή απαντήσεων σε online ατομικό 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εκπαιδευτικού 
προγράμματος  

Α Έτος: 31/05/2021 
Β Έτος: 31/05/2022 

Πραγματοποίηση δράσης για την Παγκόσμια 
Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού 

Οργάνωση και υλοποίηση δράσεων είτε 
συμμετοχή σε πανελλαδική δράση που θα έχει 
οριστεί από το πρόγραμμα 

20/11/2020 
20/11/2021 

Πραγματοποίηση δράσης για την Παγκόσμια 
Ημέρα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

Οργάνωση και υλοποίηση δράσεων είτε 
συμμετοχή σε πανελλαδική δράση που θα έχει 
οριστεί από το πρόγραμμα 

10/12/2020 
10/12/2021 

Συμμετοχή στον Παγκόσμιο Μαραθώνιο 
Γραμμάτων της Διεθνούς Αμνηστίας 

Συμμετοχή στην εκπαιδευτική δράση του 
Παγκόσμιου Μαραθωνίου Γραμμάτων της 
Διεθνούς Αμνηστίας με τη συγγραφή γραμμάτων 
εκ μέρους των μαθητών και τη στήριξη των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο 

31/01/2021 
31/01/2022 

 


