
   
 
 

 
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Διαδικτυακή Εκδήλωση:  

“Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση για τη Βιωσιμότητα μιας 

Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας” 

 

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη 

Μη Βία “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” προσκαλεί εκπαιδευτικούς, γονείς, φοιτητές/-τριες παιδαγωγικών σχολών, 

εργαζόμενους στον τομέα της εκπαίδευσης, της νεολαίας και του πολιτισμού, εκπροσώπους ΜΚΟ, 

εθελοντικών οργανώσεων, ομάδων νέων κ.ά. στην εκδήλωση με θέμα “Ανθρώπινα Δικαιώματα 

και Εκπαίδευση για τη Βιωσιμότητα μιας Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας” που πραγματοποιεί 

διαδικτυακά (μέσω της πλατφόρμας Zoom) την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021, ώρα 17.30 – 19.30. 

 

Η εκδήλωση αποτελεί την τελική δράση του έργου με τίτλο “Human Rights Education for the 

Sustainability of Multicultural Communities (HRESMC)” που υλοποιήθηκε το διάστημα  

Σεπτέμβριος 2020 – Ιούνιος 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος “Faces of Migration” με τη 

χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βασική δραστηριότητα την εκπαίδευση φοιτητών/-

τριών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης στη χρήση της μεθοδολογίας της μη τυπικής εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στη σχολική τάξη και άλλες παράλληλες δράσεις, το έργο είχε ως στόχο την 

υποστήριξη της σχολικής κοινότητας προκειμένου να συμπεριλάβει στη λειτουργία της 

εναλλακτικές εκπαιδευτικές πρακτικές για ένα ειρηνικό και δημοκρατικό σχολείο, απαλλαγμένο 

από προκαταλήψεις και κοινωνικές διακρίσεις.   

 

Στην τελική εκδήλωση της 9ης Ιουνίου, μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, 

φοιτήτριες και φοιτητές που συμμετείχαν στην εκπαίδευση αναλαμβάνουν να συντονίσουν τρία 

συμμετοχικά εκπαιδευτικά εργαστήρια για το κοινό της εκδήλωσης. Ακολουθεί αναλυτικά το 

πρόγραμμα.  

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής - θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας- εδώ.   

https://www.antigone.gr/hresmc-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%af/
https://forms.gle/vUzaAUGQyunZ3Znt8


   
 
 

 
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Διαδικτυακή Εκδήλωση: 

“Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση για τη Βιωσιμότητα μιας 

Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας” 

 

17.30 – 17.35   Καλωσόρισμα – Έναρξη   

 

17.35 – 17.45   Παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου HRESMC  

    Δρ. Χρήστος Παπαλεξίου, Εκπαιδευτής Έργου & 

Αθανασία Τέλλιου, Εκπαιδεύτρια ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 

 

17.45 – 17.55   Η συμμετοχή του Τμήματος Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής του ΑΠΘ στο έργο HRESMC 

Δρ. Όλγα Παντούλη, ΕΔΙΠ ΑΠΘ    

 

17.55 – 18.00  Έναρξη συμμετοχικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων  

εκδήλωσης (πραγματοποιούνται παράλληλα) 

 

18.00 – 19.00   Εργαστήριο 1: Δικαιώματα Παιδιού 

 Μένη Λαμπροπούλου, φοιτήτρια ΑΠΘ & Αντιγόνη 

Μπουκόνι, φοιτήτρια ΑΠΘ   

Εργαστήριο 2: Πρόληψη Προκαταλήψεων και Ρατσισμού  



   
 
 

 
 

Οσία Κενανίδου, φοιτήτρια ΑΠΘ & Χρύσα Σάκκου, 

φοιτήτρια ΑΠΘ & Άρτεμις Στεργίου, φοιτήτρια ΑΠΘ   

   

 

Εργαστήριο 3: Έμφυλες Ταυτότητες  

Τζωρτζίνα Λιτσκεντάι, φοιτήτρια ΑΠΘ & Γρηγόρης 

Μοσχόπουλος, φοιτητής ΑΠΘ  

 

19.00 – 19.25 Παρουσίαση αξιολόγησης και αποτελεσμάτων των 

εργαστηρίων από τις ομάδες 

 

19.25 – 19.30  Κλείσιμο Εκδήλωσης  

 

 

*Την εκδήλωση συντονίζει η Σοφία Κυπριανίδου, εκπαιδεύτρια ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 


