
«Σε έμαμ κόρμξ πξσ αλλάζει:  
ςξ δικαίωμα ρςημ εκπαίδεσρη 

και η εκπαίδεσρη ρςα αμθοώπιμα δικαιώμαςα» 

μικοό ποξ-ρσμέδοιξ || Τοίςη 17 Αποιλίξσ 2018 

Αοράκεια Συξλεία Θερραλξμίκηπ 

Θέαςοξ Αορακείωμ Συξλείωμ [11:40 - 13:40] Αμτιθέαςοξ Αορακείξσ Λσκείξσ [11:40 - 13:10] 

«Ο παιδαγωγόπ υώοξπ»:  
Η ρσμβξλή ςηπ ρυξλικήπ αουιςεκςξμικήπ  

ρςη διάπλαρη ςξσ Εασςξύ και ςηπ ρυέρηπ με ςξμ Άλλξ 

«Ελέμη ή ξ Καμέμαπ»: Όςαμ η εκπαίδεσρη  
(και η ςέυμη) διαρταλίζει ςημ ςασςόςηςα 

Εμρωμάςωρη ςωμ μειξμξςήςωμ ρςα εθμικά ρυξλεία: 
η εσοωπαϊκή εμπειοία 

Μαζικά Αμξικςά Διαδικςσακά μαθήμαςα (ΜΑΔΜ) / 
Massive Open Online Course (MOOCs). Μελέςη 

πεοίπςωρηπ: Mathesis (Κέμςοξ Αμξικςώμ Διαδικςσακώμ 
Μαθημάςωμ ςωμ Παμεπιρςημιακώμ Εκδόρεωμ Κοήςηπ) 

«Έμα δέμςοξ μιλάει με ςξμ Θεό»: 
Η ρυέρη Θεξλξγίαπ και Οικξλξγίαπ 

Όςαμ ςα παιδιά παύξσμ μα γελξύμ… Τξ γέλιξ ωπ όυημα 
μάθηρηπ: δικαίωμα ρςημ ανιξποέπεια μιαπ παιδικόςηςαπ 

υαμέμηπ… 

Malala Yousafzai: “Let us pick up our books and our pens, 
they are the most powerful weapons” 

Κξιμωμικά και ξικξμξμικά δικαιώμαςα ρςημ Εσοώπη: 
Σςξυεύξμςαπ ρςξσπ μέξσπ 

«Υπάουει κάςι μα δειπ˙ ρςάρξσ για λίγξ!» (K. Walker):  
Η ςέυμη μιλάει για ςα αμθοώπιμα δικαιώμαςα 

«Δάρκαλε πξσ δίδαρκεπ...» 

«Να μη υαθεί μια ακόμη γεμιά…»: Ρξμά και δικαίωμα ρςημ 
εκπαίδεσρη. Όςαμ ςξ ρυξλείξ είμαι η μόμη ελπίδα 

Τα δικαιώμαςα ςξσ παιδιξύ ρςξ ρυξλείξ  
μέρα από ςξ εσοωπαϊκό θερμικό πλαίριξ 

Τξ δικαίωμα ρςημ κιμηςικόςηςα ςωμ μέωμ: 
“Imagine … And the world will be as one” 

Fighting fake news, protecting free speech 
 

6ξ Παμαορακειακό Μαθηςικό Σσμέδοιξ || 19-20 Αποιλίξσ 2018 
Αοράκεια-Τξρίςρεια Συξλεία Δκάληπ 



Θέαςοξ Αορακείωμ Συξλείωμ [11:40 - 13:40] 
Ποξεδοεύει: Κάζαοξπ Ηεξδχοακίδηπ, δημξριξγοάτξπ, διεσθσμςήπ Δημξςικήπ Τηλεόοαρηπ Ηερραλξμίκηπ 

Ποξλξγίζει: Ηαμάρηπ Μεσοξκξπλήπ, θεξλόγξπ, διεσθσμςήπ Αορακείξσ Γσμμαρίξσ Ηερραλξμίκηπ 

 

11:45 - 12:00 
«Ο παιδαγωγόπ υώοξπ»:  

Η ρσμβξλή ςηπ ρυξλικήπ αουιςεκςξμικήπ  
ρςη διάπλαρη ςξσ Εασςξύ και ςηπ ρυέρηπ με ςξμ Άλλξ 

ειρήγηρη 
Αοράκειξ Γσμμάριξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνειπ Α΄, Β΄ και Γ΄ 

Ισοιακή Αλεναμδοή, Λάοιξπ-Γεώογιξπ Αμςχμίξσ, Λάγδα Αρλάμη, Γεώογιξπ Βεληςρκάκηπ, Χοιρςίμα Γαλή, 
Οαμαγιώςηπ Εαγξοίδηπ, Μικόλαξπ Ιξσγιαμόπ, Δλέμη Ιξσςρξύ, Αικαςεοίμη Λπεκοή, Δημξρθέμηπ Μαψρίδηπ, 
Σςαύοξπ Οαπαδόπξσλξπ, Αοιρςξμέμηπ Σαμαοάπ, Ιχμρςαμςίμξπ-Οαςάπιξπ Σεοεμέςαπ, Αμςχμία Σιδηοξπξύλξσ, 
Δέρπξιμα Σιδηοξπξύλξσ, Ηεόδχοξπ Τρξύολξπ, Άμμα-Λαοία Υταμςή 

[σπεύθσμξι καθηγηςέπ: Απξρςξλία Δεμεοςζή, Αθαμάριξπ Μεσοξκξπλήπ] 
«Σε έμαμ κόρμξ πξσ αλλάζει», ξ ρυξλικόπ υώοξπ απξςελεί μια πεοίπςχρη εςεοξςξπίαπ εμ ενελίνει, η ξπξία 
λειςξσογεί με αουέπ πξσ ρσμευώπ μεςαβάλλξμςαι. Λέρα ρε ασςόμ κιμείςαι και δοα μια ειδική ξμάδα πληθσρμξύ 
(μαθηςέπ) ρε «καςάρςαρη κοίρηπ». Ιάςχ από ασςό ςξ ποίρμα, γεμμιξύμςαι ςοία εοχςήμαςα: α. πξια είμαι η ρυέρη 
ρυξλικξύ υώοξσ και εκπαιδεσςικξύ ρσρςήμαςξπ; β. με πξιξ ςοόπξ ςξ εκπαιδεσςικό ρύρςημα ποξάγει ςα δικαιώμαςα 
ςξσ παιδιξύ; γ. πώπ εκτοάζξμςαι ασςά ςα δικαιώμαςα ρςξμ ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ μξοτξπξιείςαι ξ ρυξλικόπ υώοξπ; 
Για μα καςαλήνξσμε εμςέλει ρςξ κεμςοικό εοώςημα: πώπ μπξοεί ξ ρυξλικόπ υώοξπ μα λειςξσογήρει παιδαγχγικά, 
διαπλάθξμςαπ ςξσπ μαθηςέπ και εμπμέξμςάπ ςξσπ ςξμ ρεβαρμό για ςξμ εασςό ςξσπ και ςξμ άλλξ; 

 

12:00 - 12:15 
Εμρωμάςωρη ςωμ μειξμξςήςωμ ρςα εθμικά ρυξλεία: 

η εσοωπαϊκή εμπειοία 
ειρήγηρη 

Αοράκειξ Γσμμάριξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνη Α΄ 

Ισοιακή Αλεναμδοή, Θχάμμηπ-Οαμαγιώςηπ Δημόπξσλξπ, Δήμηςοα Ιαπίδξσ, Δλέμη Ιαοάςαγλη, Δέρπξιμα 
Ιαςριώκαλη, Χοήρςξπ Ιξλώμιαπ, Βέοα Ιξσρίδξσ, Κάζαοξπ Κιόλιξπ, Βαριλεία Ληςακίδξσ, Μικόλαξπ Οαςράλαπ, 
Ιχμρςαμςίμξπ Σεοεμέςαπ, Δέρπξιμα Σιδηοξπξύλξσ, Αμαρςαρία Τρακαλίδξσ, Διοήμη Φοαγκίδξσ 

[σπεύθσμξι καθηγηςέπ: Δσάγγελξπ Δήμξπ, Χοιρςίμα Φόορςεο, Όλγα Γιώςη] 
Ζ εογαρία ποαγμαςεύεςαι ςξμ οόλξ ςξσ κοαςικξύ μηυαμιρμξύ ρςιπ ςοειπ εσοχπαψκέπ υώοεπ (Θολαμδία, Γαλλία, 
Γεομαμία) για ςημ έμςανη ςχμ μειξμξςήςχμ και ςιπ ρυέρειπ αλληλεπίδοαρηπ πξσ αμαπςύρρξμςαι ρςιπ 
διαπξλιςιρμικέπ ρυξλικέπ ςάνειπ μεςανύ ςχμ μαθηςώμ καςά ςημ εμρχμάςχρή ςξσπ. 

 

12:15 - 12:30 
«Έμα δέμςοξ μιλάει με ςξμ Θεό»: 

Η ρυέρη Θεξλξγίαπ και Οικξλξγίαπ 
ειρήγηρη και δοαμαςξπξίηρη 

Αοράκειξ Γσμμάριξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνειπ Α’, Β’, Γ’ 

Φχςειμή Βλαυξπξύλξσ, Αλκμήμη Ιξσκξύςρη, Μικόλαξπ Ιώρςα (Β΄), Μικόλαξπ Ιώρςα (Γ΄), Ζλίαπ Λαμχλόπξσλξπ, 
Μικόλαξπ Λασοόπξσλξπ, Έκςχο-Δμμαμξσήλ Λεμςερίδηπ, Σςσλιαμή Λπξσζξπξύλξσ, Δύα-Λαοίμα Ξδσρρέχπ, 
Δσθαλία Οαπαθαμαρίξσ, Βαοβάοα-Αικαςεοίμη Οαςοελάκη, Δσαγγελία Οοάςςξσ, Μετέλη Σπσοιδχμίδξσ, Άμμα 
Τραλιγξπξύλξσ, Διοήμη Τσμπαμίδη                     

  [σπεύθσμεπ καθηγήςοιεπ: Γεχογία Σςεταμίδξσ, Δσλαμπία Τριοέλη] 
Έμα δέμςοξ, μέρα από ςέρρεοιπ εμόςηςεπ, παοξσριάζει ςξ ρύγυοξμξ ποόβλημα ςηπ ξικξλξγικήπ καςαρςοξτήπ, 
καθώπ και ςιπ βιξλξγικέπ και ηθικέπ ρσμέπειεπ ασςξύ επί ςξσ αμθοώπξσ. Τίθεςαι ξ ποξβλημαςιρμόπ ρυεςικά με ςξ 
πξια είμαι η θέρη και εσθύμη ςξσ αμθοώπξσ απέμαμςι ρςξμ πλαμήςη, μέρα από ςξ ποίρμα ςηπ Bιξλξγίαπ και ςηπ 
Ηεξλξγίαπ. Τξμίζεςαι η έμμξια ςηπ απαμθοχπιάπ, χπ ατξομή ςηπ καςαρςοξτήπ και ασςξκαςαρςοξτήπ ςξσ 
αμθοώπξσ, αλλά και η καςαπάςηρη ςξσ βαρικξύ δικαιώμαςξπ ςξσ παιδιξύ μα παοαλάβει έμα σγιέπ πεοιβάλλξμ για 
μα ζήρει. Τξ δέμςοξ απαιςεί από ςξμ άμθοχπξ έμα βαρικό ρσρςαςικό πξσ ςξσ έδχρε ξ Ηεόπ και πξσ μόμξμ ασςόπ 
μπξοεί μα παοέυει ρςη τύρη: ςημ Αγάπη. 



 

12:30 - 12:45 
Malala Yousafzai: “Let us pick up our books and our pens, 

 they are the most powerful weapons” 
αγγλότχμη ειρήγηρη και ποξρξμξίχρη Δπιςοξπήπ ςξσ Ξ.Ζ.Δ.   

Αοράκειξ Γσμμάριξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνη Γ΄ 

Αμδοέαπ Γιαμμιώςηπ, Αμαρςαρία-Αοιάδμη Ιαρακόγια, Αλενάμδοα Ιχμρςαμςίμξσ, Βαριλική Λπξύριξσ, Θτιγέμεια 
Οαμαγιχςίδξσ, Σξτία Οαπαξικξμόμξσ, Μετέλη Σκλαβξύμξσ, Ξσοαμία Σπσοξπξύλξσ, Δλιράβες Στήκα, Άμμα Τξλίκα 

[σπεύθσμεπ καθηγήςοιεπ: Αικαςεοίμη Ισοιακίδξσ, Βαριλική Ιχρςαοά, Άμμα Ξικξμόμξσ, Οαμαγιώςα Ξικξμόμξσ] 
Ξι μαθηςέπ θα αρυξληθξύμ με ςα ίρα δικαιώμαςα ρςημ εκπαίδεσρη για ςα παιδιά και ςιπ γσμαίκεπ, έυξμςαπ χπ 
εταλςήοιξ ςημ ποξρχπική ιρςξοία ςηπ Λαλάλαπ —ςηπ έτηβηπ μαθήςοιαπ από ςξ Οακιρςάμ  πξσ αφήτηρε ςξσπ 
Ταλιμπάμ και έθερε ςη ζχή ςηπ ρε κίμδσμξ σπεοαρπιζόμεμη ςξ δικαίχμά ςηπ ρςη μόοτχρη.  Λε εογαλείξ έοεσμαπ 
ςημ Αγγλική γλώρρα, η ποξρέγγιρη ςξσ θέμαςξπ θα ποαγμαςξπξιηθεί μέρα από έοεσμα ρςξ διαδίκςσξ, αουεία ςξσ 
ΞΖΔ, βιβλία ςηπ Λαλάλα, ρσμεμςεύνειπ, βίμςεξ, βιχμαςικά εογαρςήοια, κλπ. Τέλξπ, μαθηςέπ χπ διπλχμάςεπ και 
εκποόρχπξι ρσγκεκοιμέμχμ υχοώμ θα ξογαμώρξσμ μια ποξρξμξίχρη ςχμ εογαριώμ ςηπ Δπιςοξπήπ Αμθοχπίμχμ 
Δικαιχμάςχμ ςξσ ΞΖΔ για ςημ ιρόςηςα ρςημ εκπαίδεσρη. 

 

12:45 - 13:00 
«Υπάουει κάςι μα δειπ· ρςάρξσ για λίγξ!» (K. Walker):  

Η ςέυμη μιλάει για ςα αμθοώπιμα δικαιώμαςα 
ειρήγηρη και εικαρςικά έογα 

Αοράκειξ Γσμμάριξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνειπ Α΄, Β΄, Γ΄ 

Δαμάη-Λαοία Αγάθξσ, Δλέμη Γεχογίξσ, Λαοιάμμα Γοαςρία, Δήμηςοα Ιαπίδξσ, Χοήρςξπ  Ιξλώμιαπ, Λαοία 
Αμαρςαρία Μικξλαΐδξσ, Δσρςάθιξπ Οασλίδηπ, Ιχμρςαμςίμα Αοιάδμη Σπσοάκη, Σξτία Χαςζηρςεταμίδξσ, 
Ιχμρςαμςίμξπ Αβοαάμ, Δσάγγελξπ Ασγεοίδηπ, Οέςοξπ Θχάμμξσ, Δλέμη Οαςράλα, Βιξλέςα-Γεχογία Σιρμαμίδξσ, 
Γεώογιξπ Σςσλιάδηπ, Αλέναμδοξπ Αθαμαριάδηπ, Σξτία Οαπαξικξμόμξσ, Γεώογιξπ  Σπσοίδηπ, Ξσοαμία 
Σπσοξπξύλξσ, Δλιράβες Λαοία  Στήκα, Δλέμη Τξύλιξσ, Αλενία Τοιαμςατσλλίδξσ  

[σπεύθσμξι καθηγηςέπ: Σχρράμα Ιαοαμάριξσ, Ηεόδχοξπ Σπαμόπ, Λαοία Φχςίξσ] 
Ζ ςέυμη δεμ τιλξδξνεί μα αλλάνει ςξμ κόρμξ, η ςέυμη διαςσπώμει εοχςήμαςα. Σσμδσάζει ςημ ξμξοτιά με ςη 
διαμαοςσοία, ςημ ελεσθεοία ρςημ έκτοαρη με ςη δσμαμική ςηπ κξιμχμίαπ, ςημ ποξρχπική μαςιά με ςημ απξςύπχρη 
ρσλλξγικώμ παθώμ και αμαγκώμ. Ηεμελιώδεπ μέρα ρςα άλλα, ςα αμθοώπιμα δικαιώμαςα. Λπξοεί η ςέυμη μα 
μιλήρει για ασςά; Δίμαι θεμιςόπ ξ πεοιξοιρμόπ ρςημ ελεσθεοία ςηπ έκτοαρηπ; Λε ςη ρσγκεκοιμέμη ειρήγηρη, ξι 
μαθηςέπ θα ποξρπαθήρξσμ μα καςαδείνξσμ πώπ η ςέυμη έουεςαι αμςιμέςχπη με κάθε απόπειοα αμτιρβήςηρηπ, 
πεοιρςξλήπ ή και καςαπάςηρηπ ςχμ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ. Ηα αμαδείνξσμ ςξ ασςξμόηςξ δικαίχμά ςηπ μα κάμει 
ρυόλια, μα αρκεί κοιςική, μα ποξβλημαςίζει, μα εσαιρθηςξπξιεί αλλά και μα διδάρκει.   

 

13:00 - 13:15 
«Να μη υαθεί μια ακόμη γεμιά…»: Ρξμά και δικαίωμα  

ρςημ εκπαίδεσρη. Όςαμ ςξ ρυξλείξ είμαι η μόμη ελπίδα 
ειρήγηρη 

Αοράκειξ Γσμμάριξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνειπ: Β΄- Γ΄ 

Γεχογία Ακοιςξπξύλξσ, Ιξοαλία Αλμπάμη, Απόρςξλξπ Βεκόπξσλξπ, Αγάπη Βλάυξσ, Διοήμη Ζλιάδξσ, Ιοίρςα 
Θεοξπξύλξσ, Ιχμρςαμςίμξπ Ιαοαθάμξπ, Βαριλική Ιξλςράκη, Δημήςοιξπ Ιξμςξγιάμμηπ, Χοήρςξπ Ιξσδοόγλξσ, 
Αλενάμδοα Μςξύλμπεογκ, Μικόλαξπ Όφιμξπ, Σςεταμία Οεςοίδξσ, Γεώογιξπ Σαοοήπ, Δημήςοιξπ Τεοζήπ, Μικήςαπ 
Τριοιγκάκηπ                                                             [σπεύθσμξι καθηγηςέπ: Αλέναμδοξπ Αλενίξσ, Δλέμη Ιόμςα] 

Ξι Πξμά απξςελξύμ έμα άγμχρςξ κόρμξ για όλξσπ μαπ- και για ςημ ελλημική πξλιςεία- τξοςχμέμξ με 
ποξκαςαλήφειπ και ενξρςοακιρμέμξ ρςξ κξιμχμικό πεοιθώοιξ. Ισοιόςεοη, και βαούςεοη, ποξκαςάληφη πξσ 
επικοαςεί: ξι ίδιξι ξι Πξμά, δήθεμ, δεμ επιθσμξύμ μα εμςαυθξύμ ρςημ κξιμχμία- για ασςό και απξτεύγξσμ ςημ 
εκπαίδεσρη, χπ κύοια ξδό κξιμχμικήπ εμρχμάςχρηπ. Δοεσμώμςαπ ςξσπ μόμξσπ ςξσ ελλημικξύ κοάςξσπ και ςιπ 
εγκσκλίξσπ ςξσ Υπξσογείξσ Οαιδείαπ αμιυμεύξσμε ςξ θερμικό πλαίριξ πξσ άπςεςαι ςηπ εκπαίδεσρηπ ςχμ Πξμά. Κίγα 
θεχοηςικά κείμεμα και πεοιρρόςεοεπ μαοςσοίεπ μάπ πείθξσμ πχπ η πλειξμόςηςα ςχμ Πξμά διφά για εκπαίδεσρη και 
ποξρβλέπει ρε ασςήμ χπ ςη μόμη ελπίδα- ύφιρςη, αλλά παοάλληλα και έρυαςη- για έμα καλύςεοξ μέλλξμ.     



 

13:15 - 13:30 
Τξ δικαίωμα ρςημ κιμηςικόςηςα ςωμ μέωμ: 
“Imagine … And the world will be as one” 

ειρήγηρη και μξσρικό δοώμεμξ 
Αοράκειξ Γσμμάριξ (Α΄, Β΄) και Κύκειξ (Α΄, Β΄) Ηερραλξμίκηπ  

Αμαρςαρία Αγοατιώςη, Άμμα Αλενίξσ, Άοςεμιπ Αλενίξσ, Δλεσθεοία Γεχογιάδξσ, Λσοςώ Δημόκα, Μικξλέςςα 
Δημόκα, Αμαρςαρία Δξύοξσ, Αικαςεοίμη  Kαλλιρςοίδξσ, Αθαμαρία Ιαμςαλάτς, Ατοξδίςη Ιαριμάςη, Σμαοάγδα 
Ιαςράμξσ, Χοήρςξπ Ιξσςρξκώρςαπ, Χοιρςιάμα Κάκκα, Εαυαοέμια  Λξλδξβάμη, Οαμαγιώςα Λπαμπαλή, Γεχογία 
Λπαοκαμπά, Δσαγγελία Λπξγιάοη, Λαοία Μαθαμαηλίδξσ, Οαμαγιώςα  Μίκξσ, Θχάμμα Ξδσρρέχπ, Κίλιαμ 
Οαμαγιχςξπξύλξσ, Δσοιπίδηπ Σαμαοάπ 

[σπεύθσμξι καθηγηςέπ: Χοσράμθη Αλενάμδοξσ, Αμαρςαρία Γκίμη, Βαριλική Ιχρςαοά, Βαρίλειξπ Λσλχμάπ] 
Ζ κιμηςικόςηςα ςχμ μέχμ ποξπ ςξ ενχςεοικό απξςελεί έμα θέμα επίκαιοξ και ρσμδέεςαι με ςημ εκπαίδεσρη, ςξμ 
εθελξμςιρμό, ςημ εογαρία, ςημ έοεσμα. Ζ ειρήγηρη, πλαιριχμέμη από μξσρικό δοώμεμξ («Imagine», «On écrit sur 
les murs»), ενεςάζει ςξσπ ςοόπξσπ με ςξσπ ξπξίξσπ ςξ εκπαιδεσςικό ρύρςημα ποξχθεί ςημ ιδέα ςξσ εσοχπαίξσ πξλίςη 
και ποξεςξιμάζει ςξσπ μέξσπ μα ζήρξσμ ρε έμα μέξ, πξλλέπ τξοέπ πξλσπξλιςιρμικό, πεοιβάλλξμ. Ιαθώπ ςα όοια 
και ξι δσμαςόςηςεπ σλξπξίηρηπ ςχμ αμθοώπιμχμ δικαιχμάςχμ (όπχπ ςξ δικαίχμα ρςημ εογαρία και ςημ ελεύθεοη 
μεςακίμηρη) ρσμευώπ διεσούμξμςαι, διαπιρςώμεςαι όςι μέρα από ςημ εκπαίδεσρη ρςα αμθοώπιμα δικαιώμαςα μπξοεί 
μα δξθεί η δσμαςόςηςα ρςξσπ μέξσπ μαπ μα ποαγμαςξπξιήρξσμ ςα όμειοά ςξσπ και μα ρσμδιαμξοτώρξσμ έμα μέξ 
κόρμξ, αομξμικήπ ρσμύπαονηπ και ξσριαρςικήπ εμόςηςαπ, σπεοβαίμξμςαπ ςιπ ςευμηςέπ πξλώρειπ ή ιδεξληφίεπ και 
μεςαςοέπξμςαπ ςα ποξβλήμαςα ρε δσμαςόςηςεπ, ςη ρσμύπαονη με ςξ διατξοεςικό ρε εσκαιοία για μέεπ ρσμθέρειπ. 

 

Αμτιθέαςοξ Αορακείξσ Λσκείξσ [11:40 - 13:10] 
Ποξεδοεύει: Θχάμμα Μςέοη, τιλόλξγξπ-φσυξλόγξπ, σπεύθσμη Γοατείξσ Αγχγήπ Υγείαπ Αμ. Ηερραλξμίκηπ 
Ποξλξγίζει: Άμμα Σγξσοξύ, τιλόλξγξπ, διεσθύμςοια Αορακείξσ Κσκείξσ Ηερραλξμίκηπ 

 

11:45 - 12:00 
 «Ελέμη ή ξ Καμέμαπ»: Όςαμ η εκπαίδεσρη  
(και η ςέυμη) διαρταλίζει ςημ ςασςόςηςα 

ειρήγηρη 
Αοράκειξ Κύκειξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνη Α΄ 

Αλίκη Οάμςξσ, Λαοία-Κξσκία Οοαςρίδξσ, Μικξλέςα Χαμπίμπ  
[Υπεύθσμη Ιαθηγήςοια: Άμμα Σγξσοξύ] 

Ζ Δλέμη Λπξύκξσοη, γεμμημέμη ςξ 1821 ρςιπ Σπέςρεπ, διεκδίκηρε με πάθξπ ςξ δικαίχμά ςηπ μα ρπξσδάρει 
ζχγοατική κι έςρι μα απξκςήρει ςημ ςασςόςηςα πξσ ςηπ άνιζε, ςημ ςασςόςηςα μιαπ ζχγοάτξσ. Ζ ςόλμη ςηπ δεμ ήςαμ 
υχοίπ ποξρχπικό κόρςξπ, ατξύ αμαγκάρςηκε μ’ απξκούφει ςη γσμαικεία ςηπ ςασςόςηςα, ποξκειμέμξσ μα γίμει δεκςή 
ρςιπ ρυξλέπ ζχγοατικήπ ςηπ Θςαλίαπ. Ξ υώοξπ ςηπ εκπαίδεσρηπ, έμαπ υώοξπ δεκςικόπ κι απελεσθεοχςικόπ, πόρξ 
πεοιθώοιξ ελεσθεοίαπ άτημε όμχπ ςξμ 19ξ αιώμα ρε μια μέα ςαλαμςξύυξ γσμαίκα μα αμαπςύνει ςημ 
ποξρχπικόςηςά ςηπ; Ζ μαυηςικόςηςα, ςξ πείρμα και ςξ ςαλέμςξ ςηπ Δλέμηπ ρβήμξσμ ρε μια ςαοαγμέμη πξοεία ζχήπ, 
ατήμξμςαπ πίρχ ςξσπ ρπαοακςικό ςξ ποόρχπξ ςηπ Απελπισίας, εμόπ από ςξσπ ελάυιρςξσπ ρχζόμεμξσπ πίμακέπ ςηπ. 

 

12:00 - 12:15 
Μαζικά Αμξικςά Διαδικςσακά μαθήμαςα (ΜΑΔΜ)  

/ Massive Open Online Course (MOOCs).  
Μελέςη πεοίπςωρηπ: Mathesis (Κέμςοξ Αμξικςώμ 
Διαδικςσακώμ Μαθημάςωμ ςωμ Παμεπιρςημιακώμ 

Εκδόρεωμ Κοήςηπ) ειρήγηρη  
Αοράκειξ Γσμμάριξ (Γ΄) και Κύκειξ (Α΄) Ηερραλξμίκηπ 

Γεώογιξπ Δημξύδηπ, Δσρςοάςιξπ Ιαοξύληπ, Εήρηπ Ιξλσμπιώςηπ, Αμαρςάριξπ-Φξίβξπ Ιξμμημόπ, Λάοκξπ 
Ιξρμίδηπ, Μικήςαπ Οαπαδόπξσλξπ, Ιχμρςαμςίμξπ Οασλίδηπ, Δλεσθεοία Τριοαμίδξσ, Ιχμρςαμςίμα Χοιρςξδξσλίδξσ, 
Οαμαγιώςηπ-Οαύλξπ Σιμυά, Αγγελική Τοαςρέλα, Χοιρςίμα-Αλενάμδοα Τριτόοη, Αμδοέαπ Φαςερίδηπ 

[σπεύθσμξι καθηγηςέπ: Μικόλαξπ Ιαβαοδίμαπ, Βαρίλειξπ Τεμπεοεκίδηπ, Ιχμρςαμςίμξπ Χοσρξβέογηπ] 



Ξι επαμαρςαςικέπ αλλαγέπ πξσ έυει επιτέοει ςα ςελεσςαία υοόμια ςξ Διαδίκςσξ ρςη ζχή μαπ,  δε θα μπξοξύραμ μα 
μημ επηοεάρξσμ και ςξμ υώοξ ςηπ εκπαίδεσρηπ. Τα Λαζικά Αμξικςά Διαδικςσακά Λαθήμαςα (MOOCs) 
διαμξοτώμξσμ μια μέα εκπαιδεσςική ποαγμαςικόςηςα και ποξρτέοξσμ, δχοεάμ ή με υαμηλό κόρςξπ, εκπαίδεσρη ρε 
όλξσπ, αμεναοςήςξσ ηλικίαπ και υχοίπ γεχγοατικξύπ, υοξμικξύπ και κξιμχμικξξικξμξμικξύπ τοαγμξύπ. Ζ Δλλάδα 
ακξλξσθώμςαπ ςιπ ενελίνειπ πξσ ρσμςελξύμςαι ςξμ 21ξ αιώμα ρςξμ υώοξ ςηπ φητιακήπ και διαδικςσακήπ 
εκπαίδεσρηπ, έυει ςη δικήπ ςηπ, σφηλήπ πξιόςηςαπ, ποόςαρη ρςξμ υώοξ ςχμ MOOC: ςξ Λathesis ςχμ 
Οαμεπιρςημιακώμ Δκδόρεχμ Ιοήςηπ. 

 

12:15 - 12:30 
 Όςαμ ςα παιδιά παύξσμ μα γελξύμ… Τξ γέλιξ ωπ όυημα 
μάθηρηπ: δικαίωμα ρςημ ανιξποέπεια μιαπ παιδικόςηςαπ 

υαμέμηπ ειρήγηρη 
Αοράκειξ Κύκειξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνη Α΄ 

Βαρίλειξπ Αλεναμδοήπ, Θχάμμηπ Αμςχμιάδηπ, Μικόλαξπ Βάμβξσοαπ, Μικόλαξπ Βιξλίδηπ, Ιχμρςαμςίμξπ Γαλήπ, 
Ιχμρςαμςίμξπ Ηάμξγλξσ, Σςέταμξπ Θχαμμίδηπ, Ηεμιρςξκλήπ Ιαγκέληπ, Δήμηςοα Ιαμάοη, Βαρίλειξπ 
Ιαοαγιάμμηπ, Φαμή Λάμξσ, Λελπξμέμη Σςασοξπξύλξσ 

[Υπεύθσμξι καθηγηςέπ: Βίκςχο Βαβαοξύςρξπ, Οαμαγιώςα Ολαςρή] 
Σε έμα κόρμξ πξσ «βξμβαοδίζεςαι» καθημεοιμά από ςξ άγυξπ και ςημ αβεβαιόςηςα, ρε έμα κόρμξ πξσ έυει πάφει 
μα γελά, ςξ γέλιξ μπξοεί μα λειςξσογήρει χπ αμςίρςινη και αμςίρςαρη. Ιαι ρςημ Δκπαίδεσρη; Διδικά εκεί, όπξσ 
μεγαλώμξσμ παιδιά, με πηγαίξ υιξύμξο, με διάθερη για ζχή και με ςξμ ασθξομηςιρμό μιαπ μεόςηςαπ πξσ 
αιρθάμεςαι όςι μεγαλώμει ποόχοα. Ζ διαοκήπ ρςέοηρη και καςαπάςηρη ςχμ δικαιχμάςχμ ςχμ παιδιώμ πξσ 
μεγαλώμξσμ ρε ρσμθήκεπ πείμαπ, πξλέμξσ, ρκληοήπ εογαρίαπ ή και ρςξ πλαίριξ μιαπ απάμθοχπηπ ςελικά 
αμάπςσνηπ μαπ χθεί μα διεκδικήρξσμε για υάοη ςξσπ ςξ δικαίχμα ρςη ζχή και ςημ αμέμελη παιδικόςηςα. Τελικά, ςξ 
πηγαίξ και αθώξ γέλιξ μέρα ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία είμαι δικαίχμα ςχμ παιδιώμ, για μα έυξσμ σγεία, 
διάθερη για γμώρη και μια ετηβεία ιρξοοξπημέμη και -όρξ γίμεςαι πεοιρρόςεοξ- τσριξλξγική. Ξι μαθηςέπ μαπ 
και εμείπ ελπίζξσμε όςι με ςημ εογαρία μαπ ασςή θα δώρξσμε κάπξια ατξομή για ποξβλημαςιρμό, πάμςα με 
υαμόγελξ… 

 

12:30 - 12:45 
Κξιμωμικά και ξικξμξμικά δικαιώμαςα ρςημ Εσοώπη:  

Σςξυεύξμςαπ ρςξσπ μέξσπ  
ειρήγηρη 

Αοράκειξ Κύκειξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνειπ Α’ και Β’ 

Άμμα Αθαμαρίξσ, Λάοκξπ Βοάιλαπ, Ιξκςρίδξσ Γαοσταλλιά, Θχάμμηπ –Λαοίμξπ Ιξσςξύλαπ, Θχρήτ Μαψρίδηπ, 
Λιυαήλ Μικξλιόπ, Οξλσνέμη Μςίμξσ, Μικόλαξπ Σαοοήπ 

[Υπεύθσμη καθηγήςοια: Λαοία-Αμαλία Βέογξσλα] 
Σςη ρσγκεκοιμέμη εογαρία ξι μαθηςέπ αμαζηςξύμ ρςξιυεία πξσ ατξοξύμ ςξμ ςξμέα ςχμ κξιμχμικώμ και 
ξικξμξμικώμ δικαιχμάςχμ ρςξμ υώοξ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. Σσγκεκοιμέμα θα ποξρπαθήρξσμ μα δώρξσμ 
απάμςηρη ρςξ εοώςημα πξια δικαιώμαςα ατξοξύμ ςξσπ μέξσπ ρςημ Δσοώπη αλλά και μα διεοεσμήρξσμ ςι 
γμχοίζξσμ ξι ίδξι για ασςά. Ξι ίδιξι ξι μέξι ρσμμεςέυξσμ ρςιπ διαδικαρίεπ πξσ ατξοξύμ ςα δικαιώμαςά ςξσπ και αμ 
μαι, με πξιξ ςοόπξ; Τέλξπ, πξιεπ πξλιςικέπ πξσ ατξοξύμ ςα κξιμχμικά και ξικξμξμικά ςξσπ δικαιώμαςα 
υαοάρρξμςαι από ςα θερμικά όογαμα ςηπ Δ.Δ.; 

 

12:45 - 13:10 
«Δάρκαλε πξσ δίδαρκεπ...»  

δοαμαςξπξίηρη 
Αοράκειξ Κύκειξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνειπ Α’ και Β’ 

Βαγιάςηπ Γεώογιξπ, Βαλςξπξύλξσ Αμαρςαρία, Βξγιαςζόγλξσ Λαοία, Γεχογιάδηπ Οαύλξπ, Γκαβέζξσ Ξσοαμία, 
Γξσλή Χοσραλίμα, Ιάππα Αρπαρία-Λαοία, Ιαοάςαγλη Ατοξδίςη, Λασοίδξσ Λαοίμα, Λξσρμξσλίδηπ Σχκοάςηπ, 
Λσλχμάπ Δημξρθέμηπ, Μαζλίδηπ Σχκοάςηπ, Οαμαγιχςξπξύλξσ Αγγελική-Διοήμη, Οάπξσςρα Μετέλη, Σκαλίμη – 
Οαλλίδξσ Έλεμα, Τξύλιξπ Χοήρςξπ-Φώςηπ, Τρεκλίδξσ Δστοξρύμη, Τρεμικίδηπ Μικόλαξπ, Τριςριλιάμξσ Σςασοξύλα,  
Φιλαδαολή Αμμελόοε 

[σπεύθσμεπ καθηγήςοιεπ: Θτιγέμεια Αμαγμώρςξσ, Σξτία Χαοιςίδξσ] 



Τξ δικαίχμα ρςημ εκπαίδεσρη απξςελεί έμα από ςα κσοιόςεοα κξιμχμικά δικαιώμαςα και είμαι ρσμςαγμαςικά 
καςξυσοχμέμξ. Ζ άρκηρή ςξσ, όμχπ, ποέπει μα διέπεςαι από ςξσπ καμόμεπ ςηπ Διεθμξύπ Σύμβαρηπ για ςα  
Δικαιώμαςα ςξσ Οαιδιξύ, όπχπ ςημ ελεσθεοία γμώμηπ και έκτοαρηπ, ςημ απαγόοεσρη κάθε μξοτήπ διακοίρεχμ, 
ςημ ποξρςαρία από παμςόπ είδξσπ ποξρβξλή, βία και κακξπξίηρη, αλλά και ςξ δικαίχμα ρςξμ ελεύθεοξ υοόμξ και 
ςημ φσυαγχγία. Ξομώμεμξι από ςη διαπίρςχρη όςι ςα δικαιώμαςα ασςά έυξσμ παοαβιαρςεί πξλλάκιπ  ρςημ 
ποόρταςη αλλά και ρύγυοξμη εκπαιδεσςική ποάνη, επιυειοξύμε μία δοαμαςξπξίηρη ςηπ ιρςξοίαπ ςηπ εκπαίδεσρηπ 
ρςη μεόςεοη Δλλάδα μέρα από κείμεμα Μεξελλήμχμ Κξγξςευμώμ. Νεκιμώμςαπ από ταιμόμεμα πξσ ςαλάμιζαμ για 
υοόμια ςη μεξελλημική εκπαίδεσρη, όπχπ η εμμξμή ρςημ αουαιξμάθεια και η ρχμαςική ςιμχοία, καςαλήγξσμε ρςιπ 
δσρςξκίεπ και ςα εσςοάπελα ςξσ ρύγυοξμξσ εκπαιδεσςικξύ ρσρςήμαςξπ. 

 

Τα δικαιώμαςα ςξσ παιδιξύ ρςξ ρυξλείξ 
μέρα από ςξ εσοωπαϊκό θερμικό πλαίριξ 

πόρςεο 
Αοράκειξ Κύκειξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνη Α΄ 

Χοιρςίμα Ιαςρικέα, Δλέμη-Λαοία Ιαςραοξύ, Δλέμη Όφιμξσ 
[Υπεύθσμεπ Ιαθηγήςοιεπ: Αμαρςαρία Οιλχμά, Ξλσμπία Στσοίδξσ] 

Σύμτχμα με ςξμ Χάοςη Ηεμελιχδώμ Δικαιχμάςχμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ςα παιδιά είμαι κάςξυξι δικαιχμάςχμ 
και όυι απλώπ αμςικείμεμα ποξρςαρίαπ. Τξ ρυξλείξ χπ τξοέαπ κξιμχμικξπξίηρηπ ποέπει  μα βξηθήρει ςξσπ 
μαθηςέπ μα απξκςήρξσμ καλύςεοη ασςξγμχρία, μα εμτσρήρει ηθικέπ ανίεπ και μα καλλιεογήρει κοιςικό πμεύμα. 
Λεγαλώμξμςαπ ρε έμα πεοιβάλλξμ πξσ διαρταλίζει ςα δικαιώμαςά ςξσπ, ςξ ρυξλείξ, ξι μαθηςέπ θα μπξοξύμ μα 
αμςιλαμβάμξμςαι ςιπ σγιείπ ρσμήθειεπ και ρσμπεοιτξοέπ, μα διακοίμξσμ ςξ ρχρςό από ςξ λάθξπ,  ώρςε μα 
διαμξοτώρξσμ ςα απαοαίςηςα υαοακςηοιρςικά για ςξμ εμεογό πξλίςη ςξσ αύοιξ. Έςρι, θα είμαι ρε θέρη μα 
καςαμξξύμ όςι ςα δικαιώμαςα ρσμξδεύξμςαι από ςιπ σπξυοεώρειπ κξιμχμικήπ εσθύμηπ και αλληλεγγύηπ. 
 

Fighting fake news,  
protecting free speech 

πόρςεο 
Αοράκειξ Κύκειξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνειπ Α΄- Β΄ 

Γεώογιξπ  Ιξσδοόγλξσ, Ιοίρςιαμ Ισοιάκξπ, Αοιρςξςέληπ Μικξλαΐδηπ 
[Υπεύθσμη Ιαθηγήςοια: Ξλσμπία Στσοίδξσ] 

Σύμτχμα με ςξμ Χάοςη ςχμ Ηεμελιχδώμ Δικαιχμάςχμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ, κάθε ποόρχπξ έυει ςξ δικαίχμα 
ρςημ ελεσθεοία έκτοαρηπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ ελεσθεοίαπ λήφηπ ή μεςάδξρηπ ιδεώμ. Σςη ρύγυοξμη επξυή 
όπξσ ςξ διαδίκςσξ απξςελεί ςξ κύοιξ μέρξ πληοξτόοηρηπ είμαι πξλύ δύρκξλξ πλέξμ μα τιλςοάοει καμείπ ςημ 
αλήθεια και ςημ ποαγμαςική είδηρη. Ξι έμμξιεπ «ελεσθεοία ςξσ λόγξσ», αμαγκαία για ςη διαμόοτχρη επιλξγώμ 
αλλά και για ςημ ίδια ςη ρσμμεςξυή ςξσ πξλίςη, και «διαρπξοά φεσδώμ ειδήρεχμ», έμα ταιμόμεμξ ςξσ καιοξύ μαπ, 
ρσγκοξύξμςαι  καθημεοιμά. Οξιεπ γμώρειπ, ρςοαςηγικέπ, δενιόςηςεπ και ρςάρειπ είμαι απαοαίςηςεπ, ώρςε ςξ άςξμξ 
μα μπξοεί μα εμςξπίζει, μα ανιξλξγεί, μα ξογαμώμει και μα ανιξπξιεί ςημ πληοξτξοία; 
 

«Τξ δικαίωμα ρςημ εκπαίδεσρη και η εκπαίδεσρη ρςα 
αμθοώπιμα δικαιώμαςα»: ξι μαθηςέπ εμπμέξμςαι και 

δημιξσογξύμ 
έμςσπξ, δημιξσογική γοατή και εικαρςικά  
Αοράκειξ Κύκειξ Ηερραλξμίκηπ, Τάνη Α΄ 

Οαπαδξπξύλξσ Δλιράβες, Σαπαμίδξσ Αικαςεοίμη, Σςαμπξλίεβ Βάρκξ, Τοαςρέλα Αγγελική  
[Υπεύθσμεπ Ιαθηγήςοιεπ: Αμαγμώρςξσ Iτιγέμεια, Μάμξσ Γεχογία, Ολαςρή Οαμαγιώςα] 

Δμπμεόμεμξι από ςξ θέμα ςξσ 6ξσ Οαμαορακειακξύ Σσμεδοίξσ, ξι μαθηςέπ γοάτξσμ λξγξςευμικά κείμεμα 
(διηγήμαςα, πξιήμαςα) και παοάγξσμ καλλιςευμικά έογα (ζχγοατική, τχςξγοατία, κξλάζ κ.λπ.). Τξ έμςσπξ πεοιέυει 
ςα απξςελέρμαςα ςηπ δημιξσογικήπ ςξσπ ταμςαρίαπ. 


