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Λεπτομερής περιγραφή του βραβείου σχολείων που σέβονται τα δικαιώματα (RRSA) 

 

Ποιες ήταν οι συνθήκες και ποια τα βήματα που ακολουθήθηκαν που συνέβαλαν περισσότερο 

στην επιτυχία του μέτρου; 

Για να γίνεις ένα σχολείο που σέβεται τα δικαιώματα θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να επαναξιολογήσεις 

το ήθος και τις πρακτικές του σχολείου για να βεβαιωθείς ότι ενσωματώνουν τις αρχές της Σύμβασης 

των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού. Τα σχολεία που έχουν διαγράψει την πιο 

επιτυχημένη πορεία στον τομέα του σεβασμού των δικαιωμάτων είναι αυτά των οποίων το προσωπικό 

μπορεί να ακολουθήσει αποτελεσματικά την καθοδήγησή μας, να παρακολουθήσει τα μαθήματα 

κατάρτισής μας και να αξιοποιήσει τη μεγάλη ποικιλία διδακτικών πόρων μας από τη Unicef του ΗΒ.  

 

Ποια ενδιαφερόμενα μέρη συμμετείχαν στον προσδιορισμό των αναγκών και στον 

προγραμματισμό και σχεδιασμό του μέτρου; 

Για να πετύχει ένα σχολείο στο RRSA, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν και να στηρίξουν τις φιλοδοξίες 

του σχολείου ολόκληρη η σχολική κοινότητα, το προσωπικό και οι μαθητές, οι γονείς και οι αρχές.  

 

Ποιος συμμετείχε στην υλοποίηση του μέτρου; 

Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να είναι πλήρως αφοσιωμένη στη συμμετοχή του σχολείου στο 

RRSA ολόκληρη η σχολική κοινότητα, και ιδιαίτερα ο διευθυντής και η ομάδα ανώτερης ηγεσίας. 

 

Ποιος έχει τη βασική ευθύνη της υλοποίησης; 

Ο διευθυντής και η ανώτερη ηγεσία 

 Πώς παρέχεται στήριξη στα διάφορα άτομα που συμμετέχουν στην υλοποίηση (π.χ. λαμβάνουν 

ειδική κατάρτιση;) 

Περιλαμβάνεται παροχή στήριξης στον επικεφαλής του RRSA και διασφαλίζεται ότι διαθέτει και τον 

χρόνο και τους πόρους να υλοποιήσει πρακτικές που σέβονται τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης 

της παρακολούθησης κατάρτισης RRSA και της επακόλουθης παροχής αυτής της κατάρτισης σε άλλο 

προσωπικό. 

Ποια εμπόδια υπήρξαν στην εφαρμογή του μέτρου; Πώς αντιμετωπίστηκαν; 

Η διασφάλιση της οικειοποίησης του προγράμματος από έναν έμπειρο εκπαιδευτικό και ιδανικά έναν 

υπεύθυνο δραστηριοτήτων. 

 

Τι παρακολουθείται; 

Υπάρχουν τρία επίπεδα για το βραβείο: Αναγνώριση δέσμευσης (ROC) Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Η πορεία 

προς το Επίπεδο 2 και το υψηλότερο βραβείο που απονέμει η Unicef ΗΒ, μπορεί να διαρκέσουν τρία 

με πέντε χρόνια. Τα βραβεία του Επιπέδου 1 και του Επιπέδου 2 ισχύουν για τρία χρόνια, διάστημα 

μετά από το οποίο τα σχολεία πρέπει να επαναξιολογηθούν. 
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Ποιος παρακολουθεί και πώς; 

Έχουμε μια ομάδα επαγγελματιών συμβούλων που βρίσκονται σε όλο το ΗΒ και συνεργάζονται 

στενά με σχολεία παρέχοντας στήριξη, προσφέροντας κατάρτιση και πραγματοποιώντας 

αξιολογήσεις. Η ομάδα έχει τεράστια εμπειρία εργασίας στον εκπαιδευτικό τομέα, 

συμπεριλαμβανομένης της εργασίας τους ως ανώτερων επικεφαλής σε σχολεία. Συνεργαζόμαστε 

επίσης με πιστοποιημένους αξιολογητές και εκπαιδευτές για να διασφαλίσουμε ευρεία στήριξη σε όλα 

τα σχολεία μας σε όλο το ΗΒ. 

 

Έχει προγραμματιστεί περαιτέρω αξιολόγηση και πότε θα δημοσιευτούν τα αποτελέσματα; 

Το 2016 ξεκίνησε μια έκθεση επιθεώρησης για να αξιολογήσει πού υπήρξε σημαντικός αντίκτυπος. 

Τα αποτελέσματα αναμένονται σύντομα. 

 

Ποιος ήταν ο αντίκτυπος του μέτρου; 

Ανεξάρτητη έρευνα και ανατροφοδότηση από τα σχολεία δείχνουν ότι το βραβείο έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στα παιδιά και τους νέους, αλλά και στο σχολείο ως σύνολο. Όταν εφαρμόζονται και 

ενισχύονται σε όλο το σχολικό βίο οι αρχές και οι αξίες της Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα του 

παιδιού (CRC), επωφελούνται τα παιδιά και η ευρύτερη σχολική κοινότητα. Αποτιμήθηκαν μια 

αξιολόγηση 31 σχολείων RRS στην Αγγλία και ο αντίκτυπός τους στην ευημερία και τα 

αποτελέσματα των παιδιών (Sebba and Robinson, 2010). Η αξιολόγηση διαπίστωσε στοιχεία 

βελτιωμένης μάθησης στα δύο τρίτα των σχολείων που εξετάστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 

βελτιώσεων στη φοίτηση και τις επιδόσεις και άρα μειωμένων ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου. Τα ευρήματα βασίστηκαν σε ετήσιες επισκέψεις σε 12 σχολεία σε πέντε τοπικά 

διαμερίσματα (LA) από το 2007 έως το 2010 και σε μία επίσκεψη σε 19 ακόμα σχολεία σε 10 

επιπλέον LA στις αρχές του 2010. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν μέσω ερωτηματολογίων, συζητήσεων 

με μαθητές, σχολίων επισκεπτών, εργασιών μαθητών, συζητήσεων με προσωπικό, παρατηρήσεων και 

αξιολογήσεων. Η αξιολόγηση διαπίστωσε ότι στην πλειονότητα των σχολείων RRS υπήρχε 

σημαντικός αντίκτυπος στη μάθηση και την ευημερία, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω βασικών 

στοιχείων: 

 • Από το 2007 έως το 2010, 8 από τα 14 σχολεία που είχαν πάνω από 20 τοις εκατό επιλέξιμα παιδιά 

για δωρεάν σχολικά γεύματα (FSM) είχαν βελτιωμένες επιδόσεις· 7 είχαν βελτιωμένη φοίτηση και 6 

μειωμένο αριθμό αποβολών. Τρία από τα τέσσερα σχολεία με πάνω από 50 τοις εκατό FSM είχαν 

αυξημένη φοίτηση και επιδόσεις και είχαν μειωμένες αποβολές για συγκεκριμένη περίοδο.  

• Υπάρχουν στοιχεία βελτιωμένης φοίτησης και επιδόσεων στα δύο τρίτα των σχολείων που 

αξιολογήθηκαν. Αυτά αποδίδονται στο σχολικό κλίμα που «ευνοεί τη μάθηση».  

• Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά, το προσωπικό, η διοίκηση του σχολείου και ορισμένοι γονείς είχαν 

κατανοήσει σε βάθος την UNCRC, καθώς σημειώθηκε «σημαντική μεταβολή σε στάσεις και 

συμπεριφορές» απέναντι στη συμπεριληπτικότητα και τη διαφορετικότητα μέσα στην κοινωνία.  

• Οι σχέσεις μεταξύ μαθητών και προσωπικού και μεταξύ όλων ήταν πολύ θετικές. Διαπιστώθηκε 

εμφανής προσοχή, σεβασμός και ενσυναίσθηση, ενώ, αντίθετα, διαπιστώθηκε ελάχιστος ή καθόλου 

σχολικός εκφοβισμός ή φωνές.  
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• Τα παιδιά ανέφεραν ότι αισθάνονταν ενδυναμωμένα και σέβονταν το περιβάλλον και τα δικαιώματα 

των άλλων. 

 • Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στη λήψη αποφάσεων στο σχολείο.  

• Ενήλικες και νέοι συμφώνησαν ότι οι θετικές σχέσεις σεβασμού των δικαιωμάτων στην τάξη 

δημιούργησαν ένα κλίμα που ευνοεί τη μάθηση.  

• Σχεδόν τα δύο τρίτα των 31 σχολείων είχαν καλύτερες επιδόσεις την περίοδο 2007−2010 και 

ελάχιστα λιγότερα από τα μισά σχολεία είχαν αυξημένες επιδόσεις σε παράγοντες πρόσθετης αξίας 

σχετικά με το σχολικό περιβάλλον, παρόλο που οι τυπικές διακυμάνσεις σε αυτές τις επιδόσεις χρόνο 

με το χρόνο καθιστούν δύσκολες τις ερμηνείες. 

 • Οι αποβολές συγκεκριμένης περιόδου μειώθηκαν σε 13 σχολεία και σταθεροποιήθηκαν σε ακόμα 

τρία από τα 26 σχολεία για τα οποία διατέθηκαν δεδομένα. Πέντε σχολεία δεν είχαν καθόλου 

αποβολές συγκεκριμένης περιόδου καθ’ όλη την περίοδο.  

• Οι διευθυντές του σχολείου χρησιμοποίησαν το πλαίσιο για να εξασφαλίσουν συνοχή σε 

υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως η αγωγή του πολίτη, η πρωτοβουλία κοινωνικής και 

συναισθηματικής μάθησης (SEAL), τα υγιή σχολεία (Healthy Schools) και τα οικολογικά σχολεία 

(Eco Schools). 

 

Περισσότερες πληροφορίες (ιστότοπος, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπεύθυνου 

επικοινωνίας, λεπτομέρειες για την οργάνωση) 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κεντρική ομάδα RRSA μέσω του rrsa@unicef.co.uk  

Σχετικά έγγραφα, φωτογραφίες ή βίντεο 

Τελική έκθεση αξιολόγησης του RRSA ΗΒ: https://www.unicef.org.uk/rights-respectingschools/wp-

content/uploads/sites/4/2014/12/RRSA_Evaluation_Report.pdf   

Έκθεση WISE: Μάθηση και ευημερία: Ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή: http://www.wise-

qatar.org/sites/default/files/asset/document/wiseresearch-5-eispptu-11_17.pdf Ιστότοπος του RRSA 

ΗΒ Περιγραφή του βραβείου, των υλικών και του δικτύου GLP: https://www.unicef.org.uk/rights-

respecting-schools/about-the-award/the-rrsa/ 

Έκθεση αντίκτυπου 2016 - Βραβείο σχολείων που σέβονται τα δικαιώματα (RRSA ΗΒ) 

https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Impact-

Report.pdf  
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