Μαρούσι, 08-10-21
Αρ. Πρωτ.: 127155/Η1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣ:
1.Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
2. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
(για να διαβιβαστεί στα σχολεία
αρμοδιότητας τους)
ΚΟΙΝ:
Γενική Δ/νση Σπουδών Πρωτ/θμιας και
Δευτ/θμιας

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι
Πληροφορίες: Ειρήνη Γυφτάκη
Τηλέφωνο: 2103442469
E-mail: egyftaki@minedu.gov.gr

ΚΟΙΝ:
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
με τίτλο “Human Rights for
Beginners”
Σας ενημερώνουμε ότι για δεύτερη χρονιά η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία New
Wrinkle σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Γραφείο
Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων οργανώνουν στο
πλαίσιο του εκπαιδευτικού εγχειρήματος “Free to Speak - Safe to learn” Democratic Schools
for All, εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Human Rights for Beginners”.
Στην πρώτη φάση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν δύο επιμορφωτικά
διήμερα σεμινάρια. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε μία
μόνο διημερίδα ανάλογα με τη γεωγραφική εγγύτητα του σχολείου στο οποίο υπηρετούν.
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε 80 εκπαιδευτικούς (40 για κάθε διημερίδα) της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από όλη τη χώρα (μόνιμους και αναπληρωτές από δημόσια
και ιδιωτικά σχολεία), οι οποίοι αφού επιλεγούν με τις διαδικασίες που περιγράφονται
παρακάτω, παρακαλούνται να τα παρακολουθήσουν ανελλιπώς.
Ειδικότερα:
● Το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2021 στο 8ο
ΓΕΛ Τρικάλων (Ιθάκης 58, Τρίκαλα 42 100).
● Το δεύτερο επιμορφωτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2021 στο
Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας (Γεωργίου Καρέλια & Σίμωνος Καρά, Καλαμάτα 41 100).
Οι ώρες διεξαγωγής των σεμιναρίων θα είναι 09:00-19:00 (Σάββατο) και 09:3019:00 (Κυριακή).
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Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει:
● Εισηγήσεις από ειδικούς του Συμβουλίου της Ευρώπης.
● Θεματικά εργαστήρια.
● Ομάδες εργασίας που θα παράγουν πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό.
● Ανάδειξη της ομάδας εργασίας με το πιο αξιόλογο σχετικό εκπαιδευτικό υλικό. Τα
εργαστήρια που θα παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες βασίζονται στους έξι θεματικούς
άξονες του project “Free to Speak - Safe to learn” Democratic Schools for All του
Συμβουλίου της Ευρώπης και είναι τα ακόλουθα:
 Εξετάζουμε αμφιλεγόμενα ζητήματα
 Αντιμετωπίζουμε τις κοινωνικές διακρίσεις.
 Δίνουμε φωνή στα παιδιά.
 Διαχειριζόμαστε την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση.
 Προλαμβάνουμε τη βία και τον εκφοβισμό.
 Βελτιώνουμε το ευ-ζην στο σχολείο.
Κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος, η οποία θα ξεκινήσει με το πέρας της κάθε
διημερίδας, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στα σεμινάρια καλούνται να εφαρμόσουν
στη σχολική τάξη, σε συνεργασία με τη New Wrinkle, γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη
διάρκεια των σεμιναρίων.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι αιτήσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου υποβάλλονται έως και τις 30
Οκτωβρίου 2021 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.humanrightsforbeginners.gr
Στην αίτηση συμμετοχής επισυνάπτεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι εκπαιδευτικοί να εργάζονται
την τρέχουσα σχολική χρονιά σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία της χώρας καθώς και η θετική
βούλησή τους –εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες- να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση
του προγράμματος που αφορά σε στάδιο εφαρμογής.
Η επιλογή των 80 συμμετεχόντων στο σεμινάριο θα γίνει σε δύο φάσεις (από τους
διοργανωτές):
● Προεπιλογή με βάση τα τυπικά κριτήρια της αίτησης συμμετοχής.
● Επιλογή με βάση το βιογραφικό σημείωμα και τις απαντήσεις στην αίτηση συμμετοχής.
Επισημαίνεται ότι το 30% κατ’ελάχιστο των επιλεγέντων θα είναι γυναίκες.
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επιλεγέντες/επιλεχθείσες εκπαιδευτικοί θα ειδοποιηθούν για τη συμμετοχή τους στο
σεμινάριο μέσω email στο διάστημα 2-3 Νοεμβρίου 2021.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Στόχοι του σεμιναρίου είναι:
● H εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το υλικό του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη
διάδοση παιδαγωγικών πρακτικών που προωθούν στο σχολικό περιβάλλον τον
δημοκρατικό πολιτισμό και τις σχετικές με αυτόν αντιλήψεις.
● Η έμπνευση και παρακίνηση των εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν σημαντικά ζητήματα
που αναδύονται στο σχολικό περιβάλλον, όπως ο διαπολιτισμικός διάλογος, η βία και ο
σχολικός εκφοβισμός, η ισότιμη συμπερίληψη του εθνοπολιτισμικά «άλλου» στη σχολική
«οικογένεια» και η ορθή χρήση του διαδικτύου.
● Η επαφή των εκπαιδευτικών με αξίες, δεξιότητες, συμπεριφορές και γνώση επί τη βάσει
των οποίων συγκροτείται η κοινωνική διάδραση στις δημοκρατικές πολιτείες.
● Η δικτύωση των εκπαιδευτικών με συναδέλφους που μοιράζονται κοινές ανησυχίες, με
προοπτική οικοδόμησης σταθερών σχέσεων συνεργασίας σε υπερτοπικό επίπεδο στο
πλαίσιο της παιδαγωγικής λογικής του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Για ενημέρωση σχετικά με τις λεπτομέρειες του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί
παρακαλούνται να επισκεφθούν την σχετική ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.humanrightsforbeginners.gr
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο του προγράμματος της New Wrinkle κύριο Πάνο
Παπαδημητρόπουλο ή τον υπεύθυνο επικοινωνίας κύριο Χρήστο Παϊκόπουλο στα
τηλέφωνα:

213-0886365,

216-9002631,

ή

μέσω

humanrightsforbeginners.nw@gmail.com

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ
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e-mail:

