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Η παρούσα έκδοση έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό 
της είναι ευθύνη του Κέντρου Πληροφόρησης “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα έκδοση είναι μέρος του προγράμματος «Τα πρόσωπα της μετανά-
στευσης - SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens», το 
οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος για την Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση 
(DEAR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα “Faces οf Migration” (Τα Πρόσωπα της Μετανάστευσης)

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης “ΑΝΤΙΓΟΝΗ”

Το έργο “Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για τη Βιωσιμότητα 
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Το έργο “Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για τη Βιωσιμότητα μιας Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας” 
υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ παράλληλα με άλλα έργα που πραγματοποιήθηκαν 
από διάφορους φορείς σε όλη την Ελλάδα για το πρόγραμμα “Faces of Migration” (Τα πρόσωπα της μετα-
νάστευσης). Διαχειρίστρια του προγράμματος για την Ελλάδα είναι η οργάνωση ActionAidHellas. Το πρό-
γραμμα, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης (DEAR), υλο-
ποιείται από τον Μάρτιο 2019 με αναμενόμενη διάρκεια τα 3 έτη. Συνολικά, το πρόγραμμα συνδέει την 
προώθηση, υιοθέτηση και εφαρμογή των 17 Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με τη μετανάστευση. Στόχος 
του είναι να αλλάξει ο δημόσιος διάλογος και οι πολιτικές διχασμού της κοινωνίας, καθώς και να συνδέσει 
ανθρώπους που υποφέρουν από τις ανισότητες μέσα από την εφαρμογή των Στόχων της Βιώσιμης Ανά-
πτυξης, οι οποίοι αποτελούν την απάντηση για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους και για 
όλες. 

Εκτός από την Ελλάδα (ActionAid), οι δράσεις του προγράμματος “Faces of Migration” πραγματοποιούνται 
επίσης σε Τσεχία (DIAKONNIE-CCE), Βέλγιο (GCAP–Global Callto Action Against Poverty), Ιταλία (FOCSIV), 
Σλοβακία (Ambrela), Σλοβενία (Povod), Βουλγαρία (Bulgarian Platform for International Development). 
Ενδεικτικά,το πρόγραμμα “Faces of Migration” περιλαμβάνει δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα 
σχετικά με τα θέματα των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και των δικαιωμάτων των προσφύγων και των 
μεταναστών, συμμετοχικά σεμινάρια με ακτιβιστές, ενεργούς πολίτες, δημοσιογράφους και μέλη τοπικών 
οργανώσεων σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και μετανάστευσης και άλλες δράσεις.

Η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και 
τη Μη Βία” είναι μία ανεξάρτητη, κοινωνική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γρα-
φεία στην Αθήνα. Από την ίδρυσή της το 1993 δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν τον ρατσισμό 
και τις διακρίσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική οικολογία, την ειρήνη και τη μη βίαιη επίλυση 
των συγκρούσεων. 

Σκοπός της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ είναι να συμβάλει στη δημιουργία μιας πραγματικά δημοκρατικής, ανοιχτής κοι-
νωνίας, ικανής να εξασφαλίσει επαρκές βιοτικό επίπεδο και ποιότητα ζωής για όλους τους ανθρώπους. 

Οι βασικοί στόχοι της οργάνωσης συγκεντρώνονται στους εξής:

• εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης για όλους τους ανθρώπους χωρίς καμία διάκριση με 
βάση το φύλο, τη φυλή, την καταγωγή, το κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο, την αναπηρία, 
την ηλικία, το θρήσκευμα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό κ.ά.

• ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, κοινωνικής οικο-
λογίας και μη βίας, καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και κάθε μορφής δυσμενούς διάκρι-
σης των ανθρώπων.

• αλλαγή και βελτίωση του θεσμικού, του πολιτικού και του κοινωνικού πλαισίου για την ένταξη και την 
ισότιμη συμμετοχή όλων.

• ενεργός συμμετοχή ατόμων, συλλογικοτήτων και κοινωνικών ομάδων σε δραστηριότητες για την προ-
ώθηση της αλληλεγγύης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Τo Πρόγραμμα “Faces of Migration” 
(Τα πρόσωπα της μετανάστευσης)

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης 
“ΑΝΤΙΓΟΝΗ”
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Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η ΑΝΤΙΓΟΝΗ σχεδιάζει, αναπτύσσει και υλοποιεί ποικίλα εθνικά 
και διεθνή έργα καθώς και πλήθος εθελοντικών δράσεων. Συμπράττει με οργανώσεις και φορείς με κοινό 
όραμα, φιλοσοφία και στόχους τοπικά, πανελλαδικά και διεθνώς. Με την καθοριστική συμμετοχή πλήθους 
στελεχών, εθελοντριών, εθελοντών, υποστηρικτριών και υποστηρικτών, έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια 
σειρά δραστηριοτήτων, εμπνεόμενη από ένα συλλογικό και ολιστικό όραμα για τους ανθρώπους, την κοι-
νωνία και τον κόσμο.

Ενδεικτικά, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ αναπτύσσει προγράμματα κατάρτισης για μετανάστες/-τριες και πρόσφυγες, προ-
γράμματα ενίσχυσης δεξιοτήτων για νέους Ρομά, προγράμματα επαγγελματικής και κοινωνικής ενδυνάμω-
σης καλλιτεχνών με αναπηρίες, παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης κ.ά. Υλοποιεί πλήθος βιωμα-
τικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με θέμα τη δημοκρατία, την ειρήνη και τη βιωσιμότητα για εκπαιδευ-
τικούς, μαθητές/-τριες και γονείς / κηδεμόνες σε συνεργασία με τη σχολική κοινότητα πανελλαδικά, καθώς 
και σε άλλα πλαίσια (π.χ. σε ευρωπαϊκές ανταλλαγές νέων, εκπαιδεύσεις εθελοντών/-τριών κ.ά.). Σχεδιάζει 
και πραγματοποιεί συμμετοχικά εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες με θέμα την κοινωνική οικολο-
γία, την αποανάπτυξη, την κοινωνική επιχειρηματικότητα κ.ά. Συμμετέχει σε τοπικά και διεθνή δίκτυα στο 
πλαίσιο των οποίων συνδιοργανώνει ημερίδες, εκδηλώσεις, φεστιβάλ κ.ά. Διοργανώνει σε ετήσια βάση τη 
“Στρογγυλή Τράπεζα Κατά των Διακρίσεων” όπου ενημερώνει για θέματα κοινωνικής ένταξης, πρόσβασης 
σε βασικά δικαιώματα, καταπολέμησης ρατσιστικού εγκλήματος κ.ά. Διατηρεί τις εκδόσεις “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” 
καθώς και πλούσια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Στην Ελλάδα, αποτελεί το Σημείο Εστίασης (FocalPoint) του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Fundamental Rights Agency - FRA).

Περισσότερες πληροφορίες για την ΑΝΤΙΓΟΝΗ εδώ: www.antigone.gr

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης 
“ΑΝΤΙΓΟΝΗ”

Το έργο “Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα για τη Βιωσιμότητα μιας 
Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας”

Τα τελευταία χρόνια μία νέα πραγματικότητα εξελίσσεται στο σχολείο και σε κάθε κοινωνικό περιβάλλον. 
Ο μαθητικός πληθυσμός χαρακτηρίζεται ολοένα και περισσότερο από ετερότητα (γλωσσική, πολιτισμι-
κή, θρησκευτική κ.ά.) με τις διάφορες κοινωνικές ομάδες να συνθέτουν μία νέα πολυπολιτισμική σχολική 
κοινότητα. Μαθητές και μαθήτριες με μεταναστευτικό υπόβαθρο, πρόσφυγες μαθητές/ριες, μαθητές/ριες 
Ρομά κ.ά. συχνά αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες ένταξης στις εκπαιδευτικές δομές, πολλές φορές με 
αποτέλεσμα την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και την ευρύτερη κοινωνική απομόνωσή τους.  

Ιδίως με αφορμή τις μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα από το 2015, εντάθηκαν στον δημόσιο διά-
λογο ο διχασμός, οι συγκρούσεις και η ρητορική μίσους σχετικά με την ένταξη των παιδιών προσφύγων 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με τα φαινόμενα ξενοφοβίας και ρατσισμού να σημειώνουν συνεχή 
αύξηση. Στο σχολείο, η έξαρση της βίας και του εκφοβισμού αντανακλούν τη ματαίωση, την ανισότητα και 
τον αποκλεισμό που χαρακτηρίζουν ευρύτερα την κοινωνία. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ό,τι αφορά στα φαι-
νόμενα σχολικού εκφοβισμού και βίας, στο στόχαστρο, εκτός από τη γλώσσα, την καταγωγή, το θρήσκευ-
μα, μπαίνουν και άλλα στοιχεία ταυτότητας των μαθητών/ριών όπως για παράδειγμα ορισμένα σωματικά 
χαρακτηριστικά, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η έκφραση ταυτότητας φύλου, η αναπηρία κ.ά.    

Προκειμένου το εκπαιδευτικό σύστημα να κατανοεί και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες όλων 
των μελών του, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα όλων και απαλλαγμένο από προκαταλήψεις και 
έμμεσες ή άμεσες διακρίσεις, είναι αναγκαίο να καλλιεργηθεί στο σχολείο ένα κλίμα ειρηνικής συνύπαρξης 
και επικοινωνίας, αλληλοσεβασμού, αλληλοκατανόησης και αμοιβαίας συνεργασίας. Η εκπαίδευση είναι το 
σημαντικότερο πεδίο όπου μπορούν να προαχθούν αξίες όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η αναγνώριση 
και η αποδοχή όλων, η θετική αλληλεπίδραση, η κατανόηση, η αλληλεγγύη. Στη δημιουργία αυτού του 
σχολείου συνέβαλε το έργο “Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για τη Βιωσιμότητα μιας Πολυπολιτι-
σμικής Κοινωνίας” μέσα από τις δράσεις του.

Το Ζήτημα 
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Το έργο “Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα για τη Βιωσιμότητα μιας 
Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας”

Το έργο “Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα για τη Βιωσιμότητα μιας 
Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας”

Το έργο “Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για τη Βιωσιμότητα μιας Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας” 
– “Human Rights Education for Sustainability of Multicultural Communities” πραγματοποιήθηκε από την 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 – Ιουνίου 2021, με στόχο να συμβάλει στη δημιουργία ενός 
συμπεριληπτικού σχολείου, ικανού να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοι-
νωνίας που συνεχώς διαμορφώνεται. Μέσα από ένα σύνολο δράσεων για την προώθηση εναλλακτικών 
εκπαιδευτικών πρακτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην επίσημη εκπαίδευση, το έργο εστίασε στην 
ενδυνάμωση των μελών της σχολικής κοινότητας ώστε να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται με όρους 
αμοιβαίου σεβασμού, κατανόησης και αποδοχής. 

Με βασικές δράσεις τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικού – επιμορφωτικού προγράμματος 
φοιτητών και φοιτητριών παιδαγωγικών σχολών με θέμα τη χρήση της μεθοδολογίας της μη τυπικής εκ-
παίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη σχολική τάξη, καθώς και την πρακτική εξάσκηση των φοι-
τητών/-τριών σε πιλοτικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα που συντόνισαν για 
ομάδες παιδιών και εφήβων στη Θεσσαλονίκη, το έργο εστίασε στους παρακάτω στόχους: 

• Να προσφέρει σε φοιτητές, φοιτήτριες παιδαγωγικών σχολών το κίνητρο και τα εκπαιδευτικά εργαλεία 
να δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και συνεργασίας για όλα τα μέλη της σχολικής κοινό-
τητας ανεξάρτητα από τα στοιχεία της ταυτότητάς τους όπως η καταγωγή, η γλώσσα, ο πολιτισμός, η 
θρησκεία, το φύλο κ.ά.

• Να καθιερώσει τη χρήση της μεθοδολογίας της μη τυπικής εκπαίδευσης στη σχολική τάξη.

• Να ενδυναμώσει τους μαθητές, τις μαθήτριες να κινητοποιηθούν προς την υπεράσπιση των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων αναγνωρίζοντάς τα ως τη ζωτική προϋπόθεση για μία υγιή, συμμετοχική κοινωνία.

Στόχοι, Ομάδες Στόχου, Διάρκεια

Οι βασικές ομάδες στόχου στις οποίες απευθύνθηκε το έργο: 

• Φοιτητές και φοιτήτριες παιδαγωγικών σχολών 

• Μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

• Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, εκπαιδευτές/-τριες νέων και άλλους επαγγελματίες όπως για πα-
ράδειγμα ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ά. 

• Επίσημους φορείς εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, φορείς κοινωνίας των πολιτών, τοπι-
κούς και κρατικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της νεολαίας, της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού, του αθλητισμού κ.ά. 

Διάρκεια 

Το έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2020 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2021.

08 09



Το έργο “Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα για τη Βιωσιμότητα μιας 
Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας”

Το έργο “Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα για τη Βιωσιμότητα μιας 
Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας”

• Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 39 ωρών για φοιτητές/ριες παιδαγωγικών σχολών με θέμα τη χρήση 
της μεθοδολογίας της μη τυπικής εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη σχολική τάξη 
(2 κύκλοι)

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και την υπεύθυνη της ομάδας των φοιτητών/ριών που συμ-
μετείχαν, δρ. Όλγα Παντούλη (ΕΔΙΠ, ΑΠΘ). Πραγματοποιήθηκαν 2 κύκλοι εκπαίδευσης, διάρκειας 39 ωρών 
ο καθένας με τη συμμετοχή συνολικά 30 φοιτητριών και φοιτητών. Ο πρώτος κύκλος υλοποιήθηκε την πε-
ρίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020 και ο δεύτερος την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2021. Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του διαδικτυακά, χωρίς να χάσει τον συμμετοχικό του 
χαρακτήρα. Τρία εργαστήρια της πρώτης ομάδας φοιτητών/ριών πραγματοποιήθηκαν στο πανεπιστήμιο 
με φυσική παρουσία. 

Κάθε κύκλος εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε σε 10 εκπαιδευτικά εργαστήρια στις παρακάτω θεματικές ενό-
τητες: 

Εργαστήριο 1 | Γνωριμία Ομάδας – Εισαγωγή στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Εργαστήριο 2 | Δικαιώματα Παιδιού 

Εργαστήριο 3 | Ισότητα Φύλων – Έμφυλες Ταυτότητες 

Εργαστήριο 4 | Στερεότυπα, Προκαταλήψεις, Ρατσισμός 

Εργαστήριο 5 |  Ειρηνική Επίλυση Συγκρούσεων – Σχολική Διαμεσολάβηση Ι  

Κύριες Δράσεις

Εργαστήριο 6 | Ειρηνική Επίλυση Συγκρούσεων – Σχολική Διαμεσολάβηση ΙΙ

Εργαστήριο 7 |  Διαχείριση Συγκρουσιακών / Αμφιλεγόμενων Ζητημάτων 

Εργαστήριο 8 | Σχεδιασμός πιλοτικών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα    
   από τα μέλη της ομάδας 

Εργαστήριο 9 | Συντονισμός πιλοτικών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης στην ομάδα

Εργαστήριο 10 |  Αυτοαξιολόγηση και Αξιολόγηση Προγράμματος 

• Πιλοτικά εκπαιδευτικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα που πραγμα-
τοποιήθηκαν σε σχολεία και εκπαιδευτικούς φορείς υπό τον συντονισμό των φοιτητών/ριών που 
επιμορφώθηκαν (6 πιλοτικά εργαστήρια)

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, φοιτητές και φοιτήτριες είχαν την ευκαιρία να εξασκήσουν 
τις νεοαποκτηθείσες δεξιότητές τους συντονίζοντας οι ίδιοι/ες πιλοτικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα που πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία αλλά και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς 
στη Θεσσαλονίκη και την Ημαθία. 

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/ριες συντόνισαν τα πιλοτικά εργαστήρια του έργου με ομάδες μαθητών/ριών-
στο Γυμνάσιο Τρικάλων του Νομού Ημαθίας καθώς και με ομάδες νέων που συμμετέχουν στις Ομάδες 
Νέων του Δήμου Θέρμης. Τα τελευταία, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά. Συνολικά, στα εργαστήρια συμ-
μετείχαν περίπου 100 παιδιά, έφηβοι και νέοι. 
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• Τελική Εκδήλωση Έργου 

Η Τελική Εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου πραγματοποιή-
θηκε διαδικτυακά στις 9 Ιουνίου 2021 με τη συμμετοχή στελεχών εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών και εκπαι-
δευτών, νέων αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας συμμετεχόντων/ουσών από τη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα, 
από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η εκδήλωση με τίτλο “Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση για 
τη Βιωσιμότητα μιας Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας” η οποία διοργανώθηκε με την καθοριστική συμβολή 
των φοιτητών/ριών του έργου, περιλάμβανε εκτός από το ενημερωτικό και ένα συμμετοχικό – βιωματικό 
μέρος.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες/ουσες, στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες 
και έλαβαν μέρος σε διαδραστικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα που συντό-
νισαν οι εκπαιδευμένοι/ες φοιτητές/ριες. Τα ωριαία εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν παράλληλα, στις πα-
ρακάτω επιμέρους ενότητες:

• Δικαιώματα Παιδιού 

• Προκαταλήψεις & Ρατσισμός 

• Έμφυλες Ταυτότητες 

• Έκθεση Αποτελεσμάτων Έργου 

Πρόκειται για την παρούσα έκθεση η οποία θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης των ΑΝΤΙΓΟΝΗ και ActionAid Hellas και θα διαχυθεί ευρέως σε Υπουργείο Παιδείας και Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, επίσημους εκπαιδευτικούς φορείς και στελέχη εκπαίδευσης, συνεργαζόμενα με 
την ΑΝΤΙΓΟΝΗ σχολεία, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές/ριες νέων και συναφείς επαγγελματίες π.χ. ψυχολό-
γους, κοινωνικούς λειτουργούς, φοιτητές/ριες παιδαγωγικών σχολών, τοπικούς φορείς που δραστηριοποι-
ούνται στους τομείς της νεολαίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. 
Στόχος της ευρείας διάχυσης της παρούσας έκθεσης, που παρουσιάζει τις κύριες δράσεις και αποτελέσμα-
τα του έργου, είναι να κινητοποιήσει προς την εφαρμογή εναλλακτικών εκπαιδευτικών πρακτικών στην 
εκπαίδευση ως προϋπόθεση για την ειρηνική συνύπαρξη και επικοινωνία σε ομάδες που χαρακτηρίζονται 
από ετερότητα στο σχολείο, αλλά και σε κάθε κοινωνική ομάδα.

Το έργο “Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα για τη Βιωσιμότητα μιας 
Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας”

Το έργο “Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα για τη Βιωσιμότητα μιας 
Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας”

12 13



Η Καινοτόμα Μεθοδολογία Η Καινοτόμα Μεθοδολογία

Τόσο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους φοιτητές/ριες όσο και τα εργαστήρια ευαισθητοποίησης στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου σε σχολεία, φορείς εκπαίδευσης 
και νεολαίας αλλά και σε εκδηλώσεις, ημερίδες κλπ. κάθε φορά με διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων/
ουσών, σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τη μεθοδολογία της μη τυπικής εκπαίδευσης. 

Όλες οι δραστηριότητες βασίζονται στη διάδραση, την επικοινωνία και την ενεργή συμμετοχή των συμ-
μετεχόντων/ουσών. Η παιδαγωγική που προτείνει η ΑΝΤΙΓΟΝΗ περιλαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες 
που εμπλέκουν προηγούμενες εμπειρίες των συμμετεχόντων/ουσών στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
προωθούν τη μεταξύ τους συνεργασία και ανταλλαγή. Ο συμμετοχικός τους χαρακτήρας ενθαρρύνει τη 
συλλογική προσπάθεια των μελών της ομάδας να αποσαφηνίσουν έννοιες και να αναλύσουν κοινωνικά 
ζητήματα. Οι συμμετέχοντες/ουσες ενθαρρύνονται να συγκρίνουν τις γνώσεις τους και να σκεφτούν τις 
αιτίες και τα αποτελέσματα κάθε κοινωνικής κατάστασης που εξετάζουν. Μέσα από τη διαδικασία, η ομάδα 
προσανατολίζεται στην αναζήτηση δημοκρατικών λύσεων σύμφωνα με τις ιδέες και τις προσωπικές αξίες 
των μελών της. 

Κάθε δραστηριότητα αποτελείται αρχικά από ένα διαδραστικό, διασκεδαστικό μέρος (ασκήσεις προσο-
μοίωσης, παιχνίδια ρόλων, ομαδικές δραστηριότητες με κάρτες/εικόνες, ασκήσεις δημιουργικής γραφής, 
ομαδικά κουίζ κ.ά.) ενώ στη συνέχεια, τα μέλη της ομάδας, με την ενθάρρυνση και την καθοδήγηση των 
εκπαιδευτών/-ριών, συζητούν σε κύκλο για το βίωμά τους στην άσκηση φέρνοντας στην ομάδα απόψεις 
και ιδέες για σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας που άπτονται των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων. Ξεκινώντας από προσωπικές εμπειρίες που θέλουν να μοιραστούν, τα παιδιά αντιλαμβάνονται 
τη σημασία των ζητημάτων που συζητούνται, την ατομική τους ευθύνη καθώς και τη δυνατότητά τους να 
αναλάβουν κοινωνική δράση. Οι εκπαιδευτές/-ριες εμπλουτίζουν τη συζήτηση με τη θεωρία των δικαιω-
μάτων, την αλληλένδετη σημασία τους και τη σύνδεσή τους με τη δημοκρατία και την ειρήνη.  

Δομημένα με τον παραπάνω τρόπο, τα εργαστήρια στοχεύουν στην κατανόηση της έννοιας και της ση-
μασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ομάδα αλλά και ευρύτερα για κάθε κοινωνικό σύνολο, στη 
συνειδητοποίηση της αξίας της δημοκρατικής και ειρηνικής επικοινωνίας σε κάθε κοινωνική ομάδα, στην 
ενίσχυση της κριτικής και αναλυτικής σκέψης σε θέματα κοινωνικής ανισότητας, στην κινητοποίηση για 
ανάληψη ατομικής και κοινωνικής δράσης, στη συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες για αναζήτηση 
λύσεων και στην ενίσχυση γενικότερα της ενεργούς πολιτειότητας σε κάθε πτυχή της κοινωνικής, οικονο-
μικής, πολιτιστικής ζωής.  

Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα επιμόρφωσης των φοιτητών/ριών, οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδεύτηκαν 
ως εκπαιδευτές/-ριες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απέκτησαν τις δεξιότητες να συντονίζουν συμμετοχικά 
εργαστήρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα με ομάδες εφήβων, νέων και ενηλίκων. Η εξάσκηση των φοι-
τητών/ριών ως εκπαιδευτές/ριες τούς βοήθησε να αποκτήσουν μία πρώτη εμπειρία καθώς και να εξα-
σκήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν συμπεριληπτικά στο μαθησιακό περιβάλλον, παρατηρώντας 
τους/τις εκπαιδευόμενους/ες και ενισχύοντάς τους να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία 
στον βαθμό που καθένας, καθεμιά αισθάνεται ασφάλεια. Συνειδητοποίησαν τη σημασία του να χρησιμο-
ποιούν απλή και εύκολα κατανοητή γλώσσα, καθώς επίσης και τη σημασία της ειρηνικής επικοινωνίας και 
της συνεργασίας στην ομάδα πριν από την ατομική γνώση.  

Με δεδομένα τα παραπάνω είναι φυσικό κάθε εργαστήριο να εξελίσσεται διαφορετικά αφού διαμορφώνε-
ται κυρίως από τον ζωντανό πυρήνα του, τις προσωπικότητες των ανθρώπων που συμμετέχουν. Οι εκπαι-
δευτές/-ριες προσαρμόζουν το στυλ τους αλλά και το περιεχόμενο της συζήτησης στον κύκλο, σύμφωνα 
με την εκάστοτε ομάδα ώστε όλοι/-ες οι συμμετέχοντες/ουσες να χαίρουν ίσης αποδοχής και σεβασμού, 
να αισθάνονται ενεργό μέρος του συνόλου και να αντιλαμβάνονται κάθε βήμα της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας στην οποία συμμετέχουν.
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Τα Αποτελέσματα Τα Αποτελέσματα

Μέσα από τις δράσεις του έργου οι συμμετέχοντες/ουσες, μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, αρχικά ευαισθητο-
ποιήθηκαν και εμπλούτισαν τις γνώσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολυπο-
λιτισμικότητας στην εκπαίδευση. Αναγνώρισαν αποτελεσματικούς τρόπους ώστε τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας να λειτουργούν σε ένα ειρηνικό περιβάλλον όπου σέβονται, κατανοούν και συνυπάρχουν αρ-
μονικά με την ετερότητα. Απέκτησαν και εξάσκησαν δεξιότητες στην ενδυνάμωση σχέσεων, την ειρηνική 
επικοινωνία και τη διαχείριση συγκρούσεων στην ομάδα μέσα από τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθοδο-
λογίες, εργαλεία και πρακτικές. Το έργο αποτέλεσε το εφαλτήριο οι συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/ριεςνα 
προσεγγίσουν την εκπαίδευση ως μία διαδραστική διαδικασία ανταλλαγής, καθώς και να αντιληφθούν τη 
σημασία της συμπερίληψης ως ζήτημα πρωταρχικό σε ένα δημοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Το έργο σημείωσε θετικά αποτελέσματα και σε ό,τι αφορά στους συμμετέχοντες/ουσες των πιλοτικών 
εργαστηρίων ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Παιδιά, έφηβοι, νέοι αλλά και μεγαλύτερης 
ηλικίας συμμετέχοντες/ουσες διαφορετικών προφίλ συμμετείχαν ενεργά σε μία διαδικασία ανταλλαγής 
εμπειριών και απόψεων για σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα όπως για παράδειγμα οι προκατειλημμένες 
συμπεριφορές, ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι διάφορες μορφές βίας κ.ο.κ. Ενημερώθηκαν και ευαισθη-
τοποιήθηκαν σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλλιέργησαν την κριτική τους σκέψη και συνει-
δητοποίησαν τις έννοιες του σεβασμού, της αξιοπρέπειας και της ισότητας. Για τους/τις περισσότερους/
ες συμμετέχοντες/ουσες στα πιλοτικά εργαστήρια του έργου που σχετίζονται με την εκπαίδευση όπως 
για παράδειγμα δασκάλους/ες, καθηγητές/ριες εν ενεργεία, στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτές/ριες νέων, 
προπονητές/ριες, εκπροσώπους τοπικών φορέων για την εκπαίδευση, τη νεολαία, τον πολιτισμό κ.ά. το 
έργο αποτέλεσε έμπνευση να κινητοποιηθούν προς συμπεριληπτικές εκπαιδευτικές πρακτικές. 

Συνολικά, τα αποτελέσματα του έργου για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στις δράσεις του, συγκεντρώνο-
νται στα εξής:

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνειδητοποίηση της 
σημασίας των εννοιών σεβασμού, ισότητας και αξιοπρέπειας

• Κατάρτιση σε εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, πρακτικές και εργαλεία για την εισαγωγή της εκπαίδευσης 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εκπαίδευση 

• Κατανόηση προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης, καλλιέργεια δυνατοτήτων προάσπισης των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων σε κάθε πλαίσιο 

• Διαμόρφωση δημοκρατικών αξιών και στάσεων μέσα από την ενίσχυση της κριτικής σκέψης για κοι-
νωνικά ζητήματα, ζητήματα κοινωνικής ανισότητας και προκατάληψης  

• Ενθάρρυνση ομαδικότητας, συνεργασίας, δημιουργικότητας, επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ανάπτυξη 
δεξιοτήτων κοινωνικής συμμετοχής 

• Αναγνώριση και σεβασμός στη διαφορετικότητα, αναζήτηση τρόπων συμπερίληψης, επίλυση κοινω-
νικών προβλημάτων 

• Ενίσχυση αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων/ουσών, ενεργοποίηση θετικών 
αντιλήψεων για τον εαυτό τους, ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας
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Τα Αποτελέσματα Τα Αποτελέσματα

Οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου αποδεικνύουν τη βιωσιμότητα και τα πολλαπλασιαστικά τους 
αποτελέσματα, αφού παρεμβαίνουν στην εκπαίδευση και ευρύτερα στην κοινωνία με τους εξής τρόπους: 

• Εκπαιδευτικοί που σύντομα θα βρίσκονται στα σχολεία επιμορφώνονται και εφαρμόζουν συμπεριλη-
πτικές εκπαιδευτικές πρακτικές που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα 

• Παιδιά και έφηβοι μαθαίνουν να επικοινωνούν ειρηνικά, να συνεργάζονται, να κατανοούν και να συνυ-
πάρχουν με την ετερότητα 

• Νέοι που σχετίζονται με εκπαίδευση παιδιών και εφήβων (π.χ. στον τομέα του πολιτισμού, του αθλη-
τισμού, του εθελοντισμού κ.α.) αποκτούν βασικές δεξιότητες στη συμπεριληπτική διαχείριση ομάδων 

• Εκπαιδευτικοί εν ενεργεία, στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί φορείς, φορείς της κοινωνίας των πο-
λιτών κ.ά. συνειδητοποιούν τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση και κινητοποι-
ούνται προς εναλλακτικές εκπαιδευτικές πρακτικές 

• Μέλη της ευρύτερης κοινωνίας ενημερώνονταικαι ευαισθητοποιούνται σε ζητήματα ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων 

Ενδεικτικό των βιώσιμων αποτελεσμάτων του έργου είναι το γεγονός ότι πολλοί/ες από τους/τις συμμετέ-
χοντες/ουσες φοιτητές/ριες του εκπαιδευτικού προγράμματος μαζί με ενδιαφερόμενους/ες κάθε ηλικίας 
που συμμετείχαν στα εργαστήρια ευαισθητοποίησης του έργου, συνέθεσαν μία ομάδα εθελοντών/ριών 
της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ που συνδιαμορφώνουν και πραγματοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα σε εκδηλώσεις, φεστιβάλ και ποικίλες άλλες δράσεις στη Θεσσαλονίκη αλλά και διαδικτυακά, σε 
όλη την Ελλάδα. Η ομάδα αυτή αποτελεί έναν πυρήνα ανθρώπων που λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές 
των θετικών αποτελεσμάτων του έργου, αφού εμπνέουν και καταρτίζουν όλο και περισσότερους/ες εκπαι-
δευτικούς και εκπαιδευτές/ριες να εφαρμόσουν εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης για την επίτευξη μιας 
υγιούς, ειρηνικής και δημοκρατικής κοινωνίας. 
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Συμπεράσματα Περισσότερες Πληροφορίες για το Έργο

To έργο “Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για τη Βιωσιμότητα μιας Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας” 
στους δέκα μήνες υλοποίησής του κατάφερε να ενδυναμώσει και να ευαισθητοποιήσει την εκπαιδευτική 
κοινότητα της Θεσσαλονίκης και πανελλαδικά προς την επίτευξη των απαραίτητων κοινωνικών αλλαγών 
που μπορούν να οδηγήσουν σε μία βιώσιμη και δημοκρατική κοινωνία. Μέσα από τις δράσεις του έργου, 
εκπαιδευτικοί που πρόκειται άμεσα να ξεκινήσουν το έργο τους στα αυριανά σχολεία, έχουν ήδη συνειδη-
τοποιήσει τον ενεργό τους ρόλο αλλά και ευθύνη στην καθιέρωση μίας ανθρωποκεντρικής και κοινωνικής 
εκπαίδευσης και μάθησης. Με αφορμή το έργο, ξεκίνησαν και πρόκειται να συνεχίσουν να καταρτίζονται 
σε μορφές μη τυπικής και άτυπης μάθησης με τις οποίες μπορούν να εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική τους 
πρακτική στο επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης ώστε να απευθύνονται ισότιμα σε όλα τα μέλη της σχο-
λικής κοινότητας (μαθητές/ριες, συναδέλφους εκπαιδευτικούς, γονείς / κηδεμόνες, σχολικό προσωπικό, 
στελέχη εκπαίδευσης κ.ά.) ως φορείς πολιτικής και πολιτιστικής αλλαγής για τη βελτίωση του κοινωνικού 
συνόλου. Το έργο λοιπόν συνέβαλε ουσιαστικά στη δόμηση του εκπαιδευτικού έργου με βάση τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα,τη δικαιοσύνη, τη συνεργασία και την αρμονική συνύπαρξη, έννοιες που αποτελούν τις 
προϋποθέσεις μίας βιώσιμης και δημοκρατικής κοινωνίας. 

Οι δράσεις του έργου κατάφεραν να μεταδώσουν το μήνυμα για επαναπροσδιορισμό των υπαρχουσών 
κυρίαρχων πεποιθήσεων σχετικά με τον ρόλο της εκπαίδευσης καθώς και να τονίσουν τη σημασία της 
συνεργασίας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανάμεσα στους μαθητές/ριες, αλλά 
και ανάμεσα σε όλους όσοι διατηρούν μερίδιο στην επιρροή της εκπαίδευσης συνολικά: μαθητές/ριες, 
εκπαιδευτικούς, σχολικούς διευθυντές/ριες, γονείς / κηδεμόνες, υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πο-
λιτικής, στελέχη εκπαίδευσης, φορείς κοινωνίας των πολιτών που σχετίζονται με την εκπαίδευση, εκπρο-
σώπους τοπικής κοινωνίας κ.ά. Το έργο κατάφερε να εγείρει προβληματισμούς, να προτείνει εναλλακτικές 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τελικά να κινητοποιήσει προς τον επαναπροσανατολισμό της φιλοσοφίας 
της εκπαίδευσης στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στην ιστοσελίδα της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ: 

https://www.antigone.gr/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%c
e%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b8%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce
%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ: 

https://www.facebook.com/antigone.organisation/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ενδεικτικό υλικό από τις δράσεις του έργου 
“Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
για τη Βιωσιμότητα μιας Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας”

Ενδεικτικό υλικό από τις δράσεις του έργου 
“Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
για τη Βιωσιμότητα μιας Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας”

Βίντεο με τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις των φοιτητών/ριών που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του έργου:

Ομάδα Α: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ga4euRe0Wlg

  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZMzw7mdLl2E&t=2s

Ομάδα Β: https://www.youtube.com/watch?v=vYHTYoAp0AY

Σχόλια αξιολόγησης των πιλοτικών εργαστηρίων του έργου από παιδιά και εφήβους που  
συμμετείχαν:

• Χάρηκα γιατί είπα τη γνώμη μου και παίξαμε παιχνίδια. Γενικά, πέρασα τέλεια!

• Μου άρεσαν όσα κάναμε και είχαν πολύ ενδιαφέρον! Έμαθα και ένιωσα όπως κάποιο άλλο παιδί.

• Μου άρεσε που μιλήσαμε για τα στερεότυπα και που μάθαμε ότι πού και πού κάνουμε λάθος με την 
πρώτη ματιά.

• Ήταν τόσο ωραία που δεν κατάλαβα πώς πέρασαν δύο ώρες. Όλη η προσοχή μου ήταν στη συζήτηση 
που κάναμε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, ήταν πολύ ουσιαστικό αυτό που κάναμε.

• Η συζήτηση μάς βοήθησε πολύ. Ξεκαθάρισα πολλά πράγματα που ήθελα, έλυσα πολλές απορίες μου 
και διεύρυνα τους ορίζοντές μου.

• Ήταν pro.

Φωτογραφίες από την Τελική Εκδήλωση του Έργου
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