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Υποστήριξη της σχολικής κοινότητας στην υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για τη δημοκρατία και την ειρήνη

Σύντομος απολογισμός δράσεων σχολικού έτους 2019 – 2020

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ εξακολούθησε τις δράσεις της για την προώθηση ενός περισσότερο
δημοκρατικού και συμμετοχικού σχολείου, αλλά και τη βελτίωση του ενδοσχολικού
κλίματος μέσω της προώθησης του προγράμματος της Σχολικής Διαμεσολάβησης και
εργαστηρίων SFC για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρηνική διαχείριση συγκρούσεων, τον
σχολικό εκφοβισμό, τις έμφυλες διακρίσεις και την οικολογία. Ο προγραμματισμός των
δράσεων ανακόπηκε σε σημαντικό βαθμό λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που
επικράτησαν το διάστημα 11/3 – 10/4, με το κλείσιμο του συνόλου των σχολικών μονάδων
και το πάγωμα κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Ωστόσο, από την αρχή της σχολικής
χρονιάς και μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου η ομάδα εκπαιδευτικών της
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ξεδίπλωσε μια σειρά δράσεων, οι οποίες ενέπλεξαν συνολικά πληθώρα
εκπαιδευτικών και μαθητών.
Πιο συγκεκριμένα, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνέχισε να παρεμβαίνει στη λειτουργία για δεύτερο
συναπτό έτος του Δικτύου Σχολικής Διαμεσολάβησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το οποίο
είχε συσταθεί την περασμένη χρονιά υπό την αιγίδα του Γραφείου Αγωγής Υγείας της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Επιπλέον παρείχε
υποστήριξη σε επιμορφωτικά εργαστήρια στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών, που
έλαβαν χώρα με τη συνεργασία του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
(ΠΕΚΕΣ) Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα πραγματοποίησε βιωματικά εργαστήρια μη
τυπικής εκπαίδευσης σε διάφορες σχολικές μονάδες, με τις οποίες είχε συνεργαστεί στο
παρελθόν, αλλά και με επέκταση των συμπράξεων με νέες μονάδες. Τέλος, συμμετείχε σε
δράσεις με τη συνέργεια διαφόρων φορέων και της Κοινωνίας των πολιτών, που είχαν ως
αντικείμενο την προώθηση ευρύτερα μιας δημοκρατικής κουλτούρας.
Στα εργαστήρια της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ συμμετείχαν συνολικά περίπου 300 εκπαιδευτικοί, 90
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γονείς και κηδεμόνες και 2100 μαθητές και μαθήτριες, ενώ έγιναν 196 εργαστήρια.
Δίκτυο Σχολικής Διαμεσολάβησης – επιμορφώσεις εκπαιδευτικών
Το Δίκτυο που συγκροτήθηκε πέρσι υπό την ευθύνη και τον γενικό συντονισμό του
Γραφείου Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Θεσσαλονίκης, εξακολούθησε τη λειτουργία του θέτοντας ως γενική στόχευση την
επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη Σχολική Διαμεσολάβηση από τα μέλη του Δικτύου και τη
διοργάνωση μιας ημερίδας για την προώθηση του θεσμού την άνοιξη, η οποία ανεστάλη
εξαιτίας της παύσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Πρόκειται για τοπικό θεματικό
δίκτυο, που συστάθηκε υπό τον τίτλο «Για ένα συμμετοχικό και δημοκρατικό σχολείο. Η
Σχολική Διαμεσολάβηση ως εργαλείο ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων». Οι μηνιαίες
συναντήσεις του Δικτύου καθόριζαν τον προγραμματισμό των δράσεων, με την ΑΝΙΓΟΝΗ
να αναλαμβάνει συμβουλευτικό ρόλο και να συμμετέχει στην επιμορφωτική διαδικασία. Η
συμμετοχή στις συναντήσεις ήταν ικανοποιητική (εκπρόσωποι 11 σχολείων), υπήρξαν
ωστόσο σχολεία που είχαν δηλώσει συμμετοχή, αλλά απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους ή σε κάποιες συναντήσεις. Η διακοπή λειτουργίας των σχολείων επηρεάζει εκ των
πραγμάτων τη λειτουργία του δικτύου, το οποίο θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί κατά τη νέα
σχολική χρονιά. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ανέλαβε την περαιτέρω επιμόρφωση και υποστήριξη των
συμμετεχόντων σχολείων με τη διενέργεια νέων εργαστηρίων και μηνιαίων συναντήσεων
με τις ομάδες Διαμεσολάβησης κάθε σχολείου, ενώ ενθάρρυνε ευρύτερες συμπράξεις.
Παράλληλα με τη συμμετοχή στο Δίκτυο, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ανέλαβε επιμορφωτικό ρόλο σε
σεμινάρια που διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα του Περιφερειακού Κέντρου
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Κεντρικής Μακεδονίας. Στα σεμινάρια συμμετείχαν
στελέχη εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ο στόχος των σεμιναρίων ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το εργαλείο της
Σχολικής Διαμεσολάβησης και η περαιτέρω στήριξή του από την εκπαιδευτική κοινότητα.
Υπήρξαν εκπρόσωποι σχολείων, οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για την εφαρμογή του
προγράμματος, ενώ η ΑΝΤΙΓΟΝΗ κλήθηκε στη συνέχεια από αρκετά σχολεία και ανέλαβε
την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών.
Συνολικά στα επιμορφωτικά εργαστήρια (18 εν συνόλω), που έγιναν υπό τον συντονισμό
των παραπάνω φορέων συμμετείχαν 45 στελέχη εκπαίδευσης και 138 εκπαιδευτικοί
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πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Εκπαίδευση σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα της Διαμεσολάβησης
Η ομάδα εκπαιδευτικών της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ανέλαβε την επιμόρφωση σχολείων της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την περιοχή της Θεσσαλονίκης
αξιοποιώντας τις παραπάνω συνέργειες και το ευρύτερο δίκτυο επαφών της. Η
επιμόρφωση στην πλειονότητα των περιπτώσεων αποτελούνταν από προκαταρκτικά
εργαστήρια με εκπαιδευτικούς και γονείς, με στόχο την εξοικείωση της σχολικής
κοινότητας με τη δράση και εν συνεχεία από τα δομημένα εργαστήρια, όπως αυτά
περιλαμβάνονται στον οδηγό της Σχολικής Διαμεσολάβησης, με τις κατάλληλες
προσαρμογές. Στα περισσότερα σχολεία δημιουργήθηκαν ομάδες διαμεσολάβησης
(αποτελούμενες από 8 έως 21 άτομα), οι οποίες εκπαιδεύτηκαν είτε εξ ολοκλήρου από την
ΑΝΤΙΓΟΝΗ, είτε εν μέρει (δύο πρώτα εργαστήρια), ανάλογα με την επιθυμία κάθε
σχολείου. Σε ορισμένα σχολεία (κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) επιλέχθηκε από
το σύλλογο διδασκόντων τους η εκπαίδευση ολόκληρων τμημάτων στη Διαμεσολάβηση,
οπότε επιμορφώθηκαν περισσότερα παιδιά (από 30 έως 70 ανά περίπτωση). Στα
περισσότερα σχολεία η επιμόρφωση των παιδιών είχε ολοκληρωθεί πριν το κλείσιμο των
σχολείων, ωστόσο οι ομάδες διαμεσολάβησης δεν πρόλαβαν εκ των πραγμάτων να
αναπτύξουν τη δράση τους.
Αναλυτικότερα οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που
επιμορφώθηκαν στη Σχολική Διαμεσολάβηση και ο αντίστοιχος αριθμός μαθητριών και
μαθητών που συμμετείχαν σε αυτή, ήταν οι εξής:
1ο ΓΕΛ Σταυρούπολης (32 άτομα)
2ο ΓΕΛ Θέρμης (21 άτομα)
30ό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης (11 άτομα)
1ο Γυμνάσιο Πανοράματος (9 άτομα)
1ο Γυμνάσιο Περαίας (23 άτομα)
3ο Γυμνάσιο Θέρμης (12 άτομα)
2ο Γυμνάσιο Χαριλάου ( 10 άτομα)
8ο Γυμνάσιο Καλαμαρίας (9 άτομα)
2ο Γυμνάσιο Χαλκηδόνας (10 άτομα)
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6ο Γυμνάσιο Ευόσμου (8 άτομα)
Το τελευταίο γυμνάσιο (6ο Γυμνάσιο Ευόσμου) δεν ακολούθησε την προτεινόμενη από την
ΑΝΤΙΓΟΝΗ διαδικασία της αρχικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των γονέων, ενώ
στα υπόλοιπα σχολεία 64 εκπαιδευτικοί και 43 γονείς και κηδεμόνες παρακολούθησαν τα
εργαστήρια της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ. Ο συνολικός αριθμός των μαθητριών και μαθητών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που παρακολούθησαν τα εργαστήρια ανέρχεται στα 145
άτομα. Τα εργαστήρια που έλαβαν χώρα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν συνολικά
42 (12 για ενήλικες και 30 για μαθητές και μαθήτριες).
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν
οι εξής (εντός παρενθέσεως ο αριθμός των παιδιών που παρακολούθησαν τα
επιμορφωτικά εργαστήρια):
1ο ΔΣ Θεσσαλονίκης (34 παιδιά)
1ο ΔΣ Αγίου Παύλου (32 παιδιά)
1ο ΔΣ Φιλύρου (30 παιδιά)
1ο ΔΣ Τριλόφου (70 παιδιά)
5ο ΔΣ Πυλαίας (ολοκληρώθηκε η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων)
5ο ΔΣ Θεσσαλονίκης (39 παιδιά)
11ο ΔΣ Θεσσαλονίκης (65 παιδιά)
15ο ΔΣ Καλαμαριάς (ολοκληρώθηκε η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων)
3ο ΔΣ Μουδανιών (ενημερωτικά εργαστήρια σε όλα τα τμήματα)
8ο ΔΣ Θεσσαλονίκης (ενημερωτικά εργαστήρια σε όλα τα τμήματα)
Στα δύο τελευταία σχολεία δηλώθηκε πως την επιμόρφωση των παιδιών θα την αναλάβουν
αυτόνομα οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, ενώ στο 5ο ΔΣ Πυλαίας αναβλήθηκαν τα πρώτα
εργαστήρια λόγω της υποχρεωτικής διακοπής λειτουργίας όλων των σχολείων. Το 1ο ΔΣ
Αγίου Παύλου και το 11ο ΔΣ Θεσσαλονίκης εφαρμόζουν το πρόγραμμα για δεύτερη χρονιά,
οπότε στα συγκεκριμένα σχολεία έγιναν τα δύο πρώτα εργαστήρια, ενώ τα επιμορφωτικά
εργαστήρια γονέων και εκπαιδευτικών είχαν γίνει πέρσι. Συνολικά λοιπόν στα
επιμορφωτικά εργαστήρια της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ συμμετείχαν 48 γονείς και κηδεμόνες, 56
εκπαιδευτικοί και 270 παιδιά (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα επιπλέον
παιδιά που παρακολούθησαν τα ενημερωτικά εργαστήρια), ενώ συνολικά έγιναν 49
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εργαστήρια (13 για ενήλικες και 36 για παιδιά) .
Η ομάδα της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ απέστειλε και παρέδωσε παράλληλα ερωτηματολόγια σε όλα τα
σχολεία, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης, να εντοπιστούν
προβλήματα κατά την εφαρμογή της και να συζητηθούν οι τρόποι υπέρβασής τους. Η
συλλογή των στοιχείων επηρεάστηκε, όπως είναι φυσικό, από το κλείσιμο των σχολείων,
ωστόσο έχουν ήδη κατατεθεί τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από 9 σχολικές μονάδες
τον Δεκέμβριο, συνοδευόμενα από σχετική έκθεση. Όπως προέκυπτε από τις περισσότερες
απαντήσεις η αξιολόγηση ήταν προβληματική, διότι στα περισσότερα σχολεία το
πρόγραμμα εφαρμοζόταν για πρώτη χρονιά και, σε αρκετές περιπτώσεις, κατά τον χρόνο
απάντησης των ερωτηματολογίων δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί η επιμόρφωση της ομάδας
διαμεσολάβησης.

Εργαστήρια του προγράμματος SFC
Η ομάδα εκπαιδευτικών της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ συνέχισε την πραγματοποίηση εργαστηρίων του
προγράμματος SFC και κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020. Συγκεκριμένα, έλαβαν χώρα
εργαστήρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων, τον
σχολικό εκφοβισμό και τα έμφυλα στερεότυπα στα εξής σχολεία και ιδρύματα ( ο πρώτος
αριθμός εντός παρενθέσεως δηλώνει τον αριθμό των εργαστηρίων και ο δεύτερος των
ατόμων, που τα παρακολούθησαν κατά προσέγγιση):
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ΑΠΘ (2/45)
3ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων (2/50)
12ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης (4/75)
5ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης (12/ 160)
2ο ΓΕΛ Θέρμης (11/ 200)
4ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων (2/45)
Γυμνάσιο Νεοχωρούδας (6/120)
Γυμνάσιο Φιλύρου (8/150)
Γυμνάσιο Καλοχωρίου (3ο Γυμνάσιο Εχεδώρου) (8/160)
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αμπελοκήπων (8/150)
1ο Γυμνάσιο Ασσήρου (2/40)



ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης
για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Πτολεμαίων 29Α, 6ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη
τηλ: +30-2310-285.688, φαξ: +30-2310-222.503

info@antigone.gr www.antigone.gr
Skype: antigone.information.centre

ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης
για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Πτολεμαίων 29Α, 6ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη
τηλ: +30-2310-285.688, φαξ: +30-2310-222.503

info@antigone.gr www.antigone.gr
Skype: antigone.information.centre

2ο Γυμνάσιο Χαλκηδόνας (2/50)
1ο ΔΣ Έδεσσας (2/45)
1ο ΔΣ Αγ. Παύλου (1/15)
Αρσάκειο ΔΣ (1/15)
Κολέγιο Δελασάλ ΔΣ(4/95)
18ο ΔΣ Θεσσαλονίκης (6/120)
8ο ΔΣ Θεσσαλονίκης (8/150)
Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των εργαστηρίων SFC είναι 87, ενώ των μαθητών και
μαθητριών που παρακολούθησαν αυτά κατά προσέγγιση 1685. Σε αρκετά από τα
παραπάνω σχολεία εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για περαιτέρω συνεργασία, ενώ υλικό από τις
δράσεις της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες τους.

Άλλες δράσεις – συνέργειες με άλλους φορείς
Η ομάδα εκπαιδευτικών της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ συμμετείχε σε δύο καινούρια προγράμματα, το
«BRIDGES» και «Σχολεία και κλίμα», τα πεπραγμένα των οποίων θα περιληφθούν σε άλλες
εκθέσεις. Εδώ αναφέρουμε συνοπτικά ότι το πρόγραμμα «BRIDGES» αφορά τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το 12ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
περιλαμβάνοντας διάφορες δράσεις που είχαν ως στόχο την ενίσχυση της διαπολιτισμικής
διάχυσης, καθώς στο σχολείο φοιτούν παιδιά διαφόρων εθνοτήτων. Το πρόγραμμα «Κλίμα
και σχολεία» έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την
προώθηση πράσινων πολιτικών στα σχολεία. Αμφότερα τα προγράμματα ωστόσο
επηρεάστηκαν εκ των πραγμάτων από τη διακοπή λειτουργίας των σχολείων. Παράλληλα η
ομάδα λειτούργησε υποστηρικτικά σε άλλες δράσεις της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ενώ εξακολούθησε
την πραγματοποίηση εσωτερικών συναντήσεων δις τον μήνα, προκειμένου να υπάρξει
ανατροφοδότηση και διάλογος για τα ζητήματα που προέκυπταν κατά την εφαρμογή των
προγραμμάτων.
Άλλοι φορείς με τους οποίους συνεργάστηκε η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ήταν η ΕΛ.ΑΣ, οι Δήμοι
Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς και οι διάφοροι φορείς που συμμετείχαν στο Select Respect.
Έτσι έγιναν εργαστήρια με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ για τη διαχείριση της έμφυλης βίας, ενώ
στα πλαίσια του Select Respect εκτυλίχθηκαν διάφορες δράσεις. Παράλληλα η ομάδα
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εκπαιδευτικών παρουσίασε τα προγράμματά της στα πλαίσια του προγράμματος
ERASMUS+ σε εκπαιδευτικούς χωρών της ΕΕ. Η ομάδα εκπαιδευτικών τέλος, διερευνά τις
δυνατότητες για μελλοντικές συνεργασίες με άλλους φορείς, ενώ καταθέτει τις προτάσεις
της για συμμετοχή σε μελλοντικά προγράμματα.


