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• Υπεύθυνη:Μανισσάνου Σταυρούλα 
• Συμμετείχαν 
• Οι εκπαιδευτικοί: 
• Γιαλαμά Κωνσταντία  
• Τουρσουνίδου Μαρία  
• Μέλλιος Βασίλης 

• Μαθητές και μαθήτριες από ΟΛΕΣ τις 
τάξεις του Γυμνασίου Αλωνίων 

 

 





Γυμνάσιο Αλωνίων και 
ΔιεθνήςΑμνηστία 

• Το Γυμνάσιο Αλωνίων κατέθεσε αίτηση συμμετοχής, 
κληρώθηκε και θα συμμετάσχει  κατά τη σχολική 
χρονιά 2019-2020 στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 
Διεθνούς Αμνηστίας «Εγώ κι Εσύ Μαζί: Εκπαίδευση 
στα Ανθρώπινα Δικαιώματα», που υλοποιείται 
πιλοτικά σε 70 σχολεία όλης της χώρας, με την 
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. 
Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών, 
γονέων και κηδεμόνων στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
καθώς επίσης και η επιμόρφωση των συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών στην Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα. 

•  



• Στο πλαίσιο αυτό και με τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο έχει 
δημιουργηθεί προκειμένου να αγγίξει ένα 
ευρύ φάσμα θεματικών (ανθρώπινα 
δικαιώματα, δικαιώματα του παιδιού, 
δικαιώματα προσφύγων, δικαιώματα που 
αφορούν στο φύλο και το σώμα, 
δικαιώματα ΑΜΕΑ), μαθητές και 
εκπαιδευτικοί έρχονται σε επαφή με την 
πραγματική διεκδίκηση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων στο χώρο του σχολείου, στην 
τοπική κοινωνία και στην ευρύτερη 
κοινότητα. 

• . 



   
    ΔΡΑΣΕΙΣ 





18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

•     ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ  
 



•    Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση αφιερωμένη στα δικαιώματα 
των παιδιών και στην προστασία των παιδιών ενάντια στην 
σεξουαλική κακοποίηση, την εκμετάλλευση και τη σωματική βία. 
 
•  Έγινε ενημέρωση των μαθητών για την Οικουμενική Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
   
•  Προβλήθηκαν video και σποτάκια που είχαν άμεση σχέση με 
την παραβίαση, αλλά και την προστασία των δικαιωμάτων του 
παιδιού. 
 
•   Ακολούθησε ενασχόληση των παιδιών με δραστηριότητες του 
ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, σχετικές με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, που έδωσε το έναυσμα για συζήτηση. 
 



20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
 

 

   ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ      
ΠΑΙΔΙΟΥ 



 

             ΤΑ 

     ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

      

      Ορισμός του 

         παιδιού: 
 

 

    

   

 

  

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ…… 

 

Παιδί θεωρείται ένα άτομο    
κάτω των 18 ετών. 

 

ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΌ ΑΥΤΆ…… 



Άρθρο 1 

 

  

 

  Απαγόρευση διακρίσεων 

Κάθε παιδί πρέπει να 
αντιμετωπίζεται χωρίς 
διακρίσεις λόγω χρώματος, 
φύλου, γλώσσας, θρησκείας, 
άποψης, χώρας καταγωγής, 
περιουσίας, αναπηρίας ή 
υπαγωγής του σε μια εθνική 
μειονότητα.   

  



 

      Απαγόρευση διακρίσεων 

Κάθε παιδί πρέπει να 
αντιμετωπίζεται χωρίς 
διακρίσεις λόγω χρώματος, 
φύλου, γλώσσας, θρησκείας, 
άποψης, χώρας καταγωγής, 
περιουσίας, αναπηρίας ή 
υπαγωγής του σε μια εθνική 
μειονότητα.  

 

 

 

 Άρθρο 2 

 



 

    Η ευημερία του 
παιδιού είναι 
ύψιστης σημασίας 

Σε όλους τους 
νόμους και τις 
δικαστικές 
αποφάσεις, η 
ευημερία του 
παιδιού έρχεται 
πρώτη. 

 

 

Άρθρο 3 



 

Άρθρο 4 
 

 

  Εφαρμογή των 
δικαιωμάτων 

Κάθε κράτος πρέπει 
να διασφαλίζει, στο 
μέγιστο των 
δυνατοτήτων του, ότι 
τα δικαιώματα των 
παιδιών 
εφαρμόζονται. 
  



 

Άρθρο 5 

Σεβασμός των γονεϊκών 

δικαιωμάτων 

Κάθε κράτος είναι υπεύθυνο να 
διασφαλίζει ότι τα καθήκοντα, τα 
δικαιώματα και οι ευθύνες των 
γονέων ασκούνται με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι τα παιδιά 
είναι ελεύθερα να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους. (Οι κυβερνήσεις 
πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις των γονέων, 
των μελών της οικογένειας, και/ή 
των νόμιμων κηδεμόνων, 
ενημερώνοντας και συμβουλεύοντας 
τα παιδιά για τα δικαιώματά τους). 



 

  Επιβίωση και ανάπτυξη του 
παιδιού 

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη 
ζωή και την επιβίωση. Το 
κράτος πρέπει να διασφαλίσει 
ότι τα παιδιά και οι νέοι 
μπορούν να αναπτυχθούν 
ικανοποιητικά. 

 

Άρθρο 6 

 



 

           Άρθρο 7 

 

 

  Όνομα και ιθαγένεια 

Κάθε παιδί έχει, από τη γέννησή 
του και μετά, το δικαίωμα σε ένα 
όνομα, στην ιδιότητα του μέλους 
ενός κράτους, και στη φροντίδα 
από τους δικούς του γονείς. 



 
     Άρθρο 8 

       

 

Προστασία της 
ταυτότητας 

   Κάθε παιδί έχει το 
δικαίωμα να 
διατηρήσει ή να 
αποκαταστήσει το 
όνομα, την ιδιότητα 
του μέλους ενός 
κράτους και τις 
οικογενειακές 
σχέσεις. 



    

Ά
ρ
θ
ρ
ο
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    Απομάκρυνση από τους γονείς 

  Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει με 
τους γονείς του, εκτός από όταν πρέπει 
να προστατευτεί από αυτούς. 

 Εάν ένα παιδί πρέπει να απομακρυνθεί 
από τον έναν ή και από τους δύο γονείς 
του, έχει το δικαίωμα σε ακρόαση. 

 Αν ένα παιδί έχει απομακρυνθεί από 
τον έναν ή και από τους δύο γονείς του, 
έχει το δικαίωμα να γνωρίζει πού 
βρίσκονται. 
 

          

        Άρθρο 9 



 

 Άρθρο 10 

 

 

Οικογενειακή  επανένωση 

Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα 
να εγκαταλείπει κάθε 
κράτος και να ταξιδεύει στην 
πατρίδα του, προκειμένου να 
επανενωθεί με την 
οικογένειά του. 



















 
 
 

 
 
 
 

       
  3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
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3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

     ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 

              ΑΤΟΜΩΝ  

           ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 









Yasaman Aryani 



ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

• Στο πλαίσιο του προγράμμματος οι 
συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες του 
Σχολείου προέβαλαν την αντίθεσή τους στην 
τιμωρία της Yasaman Aryani,  η οποία 
καταδικάστηκε στο Ιράν σε 16 χρόνια φυλάκισης 
με ασαφείς κατηγορίες. Η Yasaman ήταν 
υποχρεωμένη να φοράει μαντίλα παρά τη θέληση 
της και αντιμετωπίστηκε σαν εγκληματίας στη 
χώρα της όταν κυκλοφόρησε δημόσια χωρίς να 
φοράει τη μαντίλα. Η καταδίκη της πηγάζει 
άμεσα από την ειρηνική της διαδήλωση κατά των 
νόμων για τη μαντίλα. 
 
 





ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΔΡΑΣΗ  
• Η υπόθεση της Yasaman σχετίζεται με το 

δικαίωμα που έχουν οι Ιρανές γυναίκες να 
φοράνε ότι επιθυμούν. Είναι σημαντικό να 
σημειωθεί πως κάποιες γυναίκες που 
επιλέγουν να φοράνε τη μαντίλα συμμετέχουν 
στην εκστρατεία κατάργησης της επιβολής της 
μαντίλας στο Ιράν. Το ειρηνικό κίνημα των 
γυναικών στο Ιράν δεν είναι μια εκστρατεία 
κατά του να φοράνε οι γυναίκες τη χιτζάμπ. 
Αντιθέτως είναι μια εκστρατεία κατά των 
υποχρεωτικών νόμων που θέλουν τις γυναίκες 
και τα κορίτσια να φοράνε τη μαντίλα ενάντια 
στη θέληση τους, παραβιάζοντας έτσι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.  



ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
   Οι μαθητές/τριες,την Παρασκευή 17-01-2020,με 

την καθοδήγηση των καθηγητριών τους  (η 
Α΄τάξη με την κ. Μαρία Τουρσουνίδου ,η 
Β΄τάξη με την κ. Ρούλα Μανισσάνου και η 
Γ΄τάξη με την διευθύντρια κ.Κωνσταντία 
Γιαλαμά) έγραψαν επιστολές (στα ελληνικά 
και στα αγγλικά) προς τις ιρανικές αρχές 
ζητώντας μέσω αυτών να διασφαλιστεί: 
 



ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝ  ΝΑ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ 

• Η άμεση απελευθέρωση της Yasaman 
Aryani και της μητέρας της Monireh 
Arabshahi από τη φυλακή, χωρίς όρους, 
καθώς είναι φυλακισμένες συνείδησης και 
φυλακίστηκαν αποκλειστικά για την 
εκστρατεία τους για διεκδίκηση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων. 



ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝ  ΝΑ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ 

• Η αναίρεση της ποινικής καταδίκης τους. 
• Η άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση όλων των 

γυναικών κρατουμένων που υπερασπίζονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και κάνουν ειρηνικές 
εκστρατείες κατά της επιβολής της μαντίλας. 

• Το τέλος στην ποινικοποίηση των γυναικών που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η 
διασφάλιση ότι θα μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο 
τους, συμπεριλαμβανομένης της εκστρατείας κατά 
της επιβολής της μαντίλας. 

• Η κατάργηση των νόμων που επιβάλλουν την 
μαντίλα. 
 



 
LETTERS FOR THE 

LIBERATION OF YASAMAN 
ARYANI 

 
 
 

       Address (to the Authorities): Chief Officials of the Iranian Authorities, 
Principal Representatives of the Iranian State Administration, Chief Judges 
of Iran, Mr. Head of the Judiciary of Iran …… 

• Προσφώνηση (στις Αρχές):  Κύριοι Υπεύθυνοι των Ιρανικών Αρχών, Κύριοι 
Εκπρόσωποι της κρατικής διοίκησης του Ιράν, Κύριοι Δικαστές του Ιράν, Κύριε 
επικεφαλής της Δικαστικής εξουσίας του Ιράν…… 

• Address (to the incarcerated Yasaman):                                                 
My Brave Yasaman,……. My Dear Yasaman,…… 

•  My Good Yasaman ……… 
• Προσφώνηση (στην έγκλειστη Yasaman): 
•  Γενναία μουYasaman, Αγαπητή μουYasaman, Καλή μου Yasaman……… 
• Introduction: 
• On the occasion of my school's participation in the Amnesty International 

program, I learned about the case of Iran's Yasaman and her imprisonment 
in Iran's prisons ……… 

• Eισαγωγή: 
• Με αφορμή τη συμμετοχή του σχολείου μου στο πρόγραμμα της Διεθνούς Αμνηστίας, 

πληροφορήθηκα για την περίπτωση της Ιρανής Yasaman και τον άδικο εγκλεισμό της 
στις φυλακές του Ιράν……… 

  
 



 
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΣΤΙΣ 

ΙΡΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ  

 

• Οι επιστολές στάλθηκαν με το 
ταχυδρομείο στα γραφεία της Διεθνούς 
Αμνηστίας στην Αθήνα. 
 



 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ «ΕΓΩ ΚΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ • » 
 

   Την Τετάρτη, 05/02/2020 οι μαθητές/τριες, στο πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού προγράμματος της Διεθνούς Αμνηστίας «Εγώ κι Εσύ 
Μαζί: Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα» που υλοποιείται 
στο Σχολείο, συμπλήρωσαν ανώνυμο ερωτηματολόγιο καταγραφής 
γνώσεων/στάσεων των μαθητών/τριών,  το οποίο θα βοηθήσει τον 
Οργανισμό να καταγράψει τις ανάγκες που εντοπίζονται στην 
Ελλάδα. Το ερωτηματολόγιο έχει εγκριθεί από το ΙΕΠ και το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα αποτελέσματα του 
θα αναλυθούν και θα αποσταλούν στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων εκ μέρους της Διεθνούς Αμνηστίας. 

• Τα παιδιά συμμετείχαν στη δράση με μεγάλο ενδιαφέρον και 
συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο με υπευθυνότητα. 

• Την δράση επιμελήθηκε και συντόνισε ο κ.Βασίλης  Μέλιος 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΕΣΤΑΛΗΣΑΝ  

 



 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ Σίνα 30 
Αθήνα 

• Στις 3-4-2020 στα πλαίσια της 
εκπαιδευτικής εκδρομής του σχολείου μας 
στην Αθήνα  

• Είχαμε οργανώσει επίσκεψη των μαθητών 
μας στα γραφεία της διεθνούς αμνηστίας 
για να παρακολουθήσουν ένα τρίωρο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘εγώ και σύ 
μαζί-για την ισότητα των φύλων’ 



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΥ"Το χαμόγελο των αγγέλων" Της ΣΤΕΛΛΑΣ 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΗΝ 
17Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

7-10 Μαΐου 2020 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΩΝΙΑ – ΓΩΝΙΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΓΩΝΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

  
 

             ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ       ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΩΝΙΩΝ  
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΑΛΩΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ  
• ΠΟΛΗ, ΝΟΜΟΣ ΑΛΩΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ  
• ΤΗΛΕΦΩΝΟ  2351071490  
• FAX 2351071650  
• E-MAIL          mail@gym-alonion.pie.sch.gr  
• ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ  A΄, Β΄ ,Γ΄  
• ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 49  
• ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
• ΜΑΝΙΣΣΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ          6948525508  
• ΓΙΑΛΑΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ     6936163403  
•     ΜΕΛΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           6977258851 
•   
• ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ  
• ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2020  V     
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2020  
• ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΪΟΥ 2020   
• ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2020  
•   
• Αιτήσεις για οργανωμένες επισκέψεις μαθητών μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως τις 6 Μαρτίου 2020 και θα καλυφθούν με σειρά προτεραιότητας.  
•   
• Οι επισκέψεις των οργανωμένων ομάδων θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 7 και την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 09:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι. Η επίσκεψη 

περιλαμβάνει συμμετοχή σε κάποια από τις εκδηλώσεις για παιδιά ή εφήβους. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα περιήγησης οργανωμένων ομάδων στο χώρο της Έκθεσης 
ανεξάρτητα από τις εκδηλώσεις, με την ευθύνη των συνοδών εκπαιδευτικών. Υπάρχει τέλος δυνατότητα επίσκεψης οργανωμένων ομάδων και τα απογεύματα, καθώς επίσης στη 
διάρκεια του σαββατοκύριακου, με συμμετοχή στις αντίστοιχες εκδηλώσεις.  

•   
• Η κατανομή των σχολείων, η ημέρα και η ώρα επίσκεψης θα καθοριστούν σύμφωνα με το διαμορφωμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων.  
•   
• Εφόσον η αίτησή σας γίνει δεκτή, θα ενημερωθείτε για την ημέρα και ώρα επίσκεψης καθώς και για την εκδήλωση την οποία θα παρακολουθήσουν οι μαθητές. 
• Πληροφορίες:  
• ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
• Παιδική Γωνιά-Γωνιά Εφήβων-Γωνιά Εκπαιδευτικών 
• Εύη Γεροκώστα 
• Τηλ.: 210-6776540 (εσωτ. 402) 
• E-mail: egerokosta@hfc.gr 
• www.thessalonikibookfair.com 

mailto:egerokosta@hfc.gr


ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ 
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 



Επιμόρφωση  













 
 

Σας ευχαριστούμε 


