ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ME TΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Compass ΚΑΙ Compasito ΤΗΣ ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με το Γραφείο Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, προγραμματίζει σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
στο
πλαίσιο
του
προγράμματος
«Δράσεις
Ευαισθητοποίησης νέων στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των εκπαιδευτικών
εγχειριδίων Compass και Compasito». Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα τη Γενική
Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, τμήμα Γ’ Μαθητικής Μέριμνας και
Σχολικής Ζωής, με Αρ. Πρ. 2514/Δ2/16-02-2015.
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants.
Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του
Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η
ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δεκαπέντε εκπαιδευτικούς οι οποίοι υλοποιούν
Προγράμματα Αγωγής Υγείας και είναι ανοιχτό σε όλους τους εκπαιδευτικούς που
ενδιαφέρονται για την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης μαθητών στα Δικαιώματα
του Παιδιού και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Οι ημερομηνίες και οι ώρες του σεμιναρίου είναι οι ακόλουθες:
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου του Compass έχει ως εξής:
Πέμπτη 11/6/2015, 17:00 - 21:00
Παρασκευή 12/6/2015, 17:00 - 22:00
Σάββατο: 13/6/2015, 9:00 - 17:00
Κυριακή: 14/6/2015, 9:00 - 17:00
Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίου: ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, Πτολεμαίων 29Α, 5ος όροφος

Πρόγραμμα Σεμιναρίου:
Πέμπτη 11/6/2015:
Γνωριμία μελών ομάδας
Πληροφόρηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιστορική αναδρομή, πολιτικό και
κοινωνικό πλαίσιο, θεσμοί προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Παρασκευή 12/6/2015:
Θεωρητική προσέγγιση της βιωματικής εκπαίδευσης και των στόχων της
Εκπαίδευση στην εφαρμογή των εγχειριδίων
Σάββατο 13/6/2015:
Πρακτική εφαρμογή βιωματικών ασκήσεων του εγχειριδίου και ανασκόπηση της
εφαρμογής από την επιστημονικά υπεύθυνη του σεμιναρίου. Θεματικές ενότητες:
ανθρώπινα δικαιώματα, σχολικός εκφοβισμός, υγεία, εργασία, ειρήνη και βία, φτώχεια.
Κυριακή 14/6/2015:
Πρακτική εφαρμογή βιωματικών ασκήσεων του εγχειριδίου και ανασκόπηση της
εφαρμογής από την επιστημονικά υπεύθυνη του σεμιναρίου. Θεματικές ενότητες: Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης, φύλο, μετανάστευση, παιδική εργασία, διαδίκτυο, θρησκεία.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν φάκελο με ενημερωτικό υλικό της ΑΡΣΙΣ, και τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των δύο εγχειριδίων καθώς και βεβαίωση συμμετοχής στο
σεμινάριο.
Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο θα αναλάβουν στη συνέχεια την
εφαρμογή του εγχειριδίου στις σχολικές τους μονάδες, με στόχο την προώθηση της
εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα με την υποστήριξη της ΑΡΣΙΣ. Το πλάνο
παρεμβάσεων θα οριστεί σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό του προγράμματος
και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε κατά τη διάρκεια αυτού ή του επόμενου σχολικού
έτους.
Το πρόγραμμα στοχεύει:
 Στην άμεση εφαρμογή των εγχειριδίων στις σχολικές τάξεις κατά τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς.
 Στη δημιουργία μιας σταθερής ομάδας εθελοντών εκπαιδευτών, οι οποίοι θα
συμμετέχουν σε ένα δίκτυο διαρκούς συνεργασίας με εκπαιδευτικούς. Το δίκτυο αυτό θα
αναπτύσσει δράσεις με σκοπό την προώθηση της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα
δικαιώματα σε συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες αλλά και παρεμβαίνοντας σε
δημόσιους χώρους.
Επικοινωνία: ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
2310 526 150, info@arsisthes.gr

Υπεύθυνη: Πετρίτση Ιωάννα

