
Γιατί; 
o Για ένα σχολείο απαλλαγμένο από προκαταλήψεις σε μία 
πολυπολιτισμική κοινωνία που συνεχώς διαμορφώνεται 

o Για μια σχολική κουλτούρα συνύπαρξης, κατανόησης, 
επικοινωνίας και συνεργασίας   

Πώς;
Εκπαιδευτικοί στα σχολεία του αύριο, φοιτήτριες και φοιτητές 
του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

o Επιμορφώνονται στη συμπεριληπτική εκπαίδευση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 

o Εξασκούν τις δεξιότητές τους σε σχολεία και εκπαιδευτικούς 
φορείς νεολαίας (πιλοτικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα) 

o Πραγματοποιούν ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ως εθελοντές/-τριες της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για τη 
Βιωσιμότητα μιας Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας 
Human Rights Education for Sustainability of 
Multicultural Communities (HRESMC)

Ένα έργο της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 
“Faces of Migration” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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100 παιδιά 

και έφηβοι 

μαθητές/-τριες

ενημερώνονται και 

ευαισθητοποιούνται σε 

θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων 

30 φοιτητές/-τριες, 

μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, 

καταρτίζονται στην 

εκπαίδευση για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα 

στο σχολείο 

Οι εκπαιδευμένοι φοιτητές
συντονίζουν πιλοτικά εργαστήρια 
ευαισθητοποίησης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα σε 
σχολεία και οργανώσεις νέων

Ενδιαφερόμενοι/-ες από όλες τις παραπάνω 
ομάδες εμπλουτίζουν την ομάδα εθελοντών/-
τριών της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, συνδιαμορφώνουν και 
πραγματοποιούν δράσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης σε 
εκδηλώσεις, φεστιβάλ κ.α. 
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Είπαν για το έργο: 

Από τις ομάδες φοιτητών/-τριών: 

• Έχω απολαύσει το χαλαρό και ελεύθερο κλίμα που επικρατεί, τη διαδραστικότητα, την 
απόκτηση γνώσεων μέσα από το παιχνίδι και με ευχάριστο τρόπο.
•  Στην αρχή του προγράμματος ήμουν λίγο επιφυλακτική με τον τρόπο, αλλά όσο 
περνούσε ο καιρός διαπίστωνα ότι αφενός έφερνε πιο κοντά τα μέλη της ομάδας και 
αφετέρου  γινόταν και πιο αποτελεσματική δουλειά όσον αφορά τον γνωστικό τομέα.
• Ανακάλυψα πολλά δικά μου στερεότυπα που δεν ήξερα ότι έχω. Μένει να ανακαλύψω 
πολλά ακόμα. 
•  Εξέφρασα την άποψή μου χωρίς να νιώθω την καρδιά μου να πάει να σπάσει από το 
άγχος. Γίναμε μία παρέα και με βοήθησε πολύ αυτό. 
• Δεν είχε ξανά τύχει να είμαι σε μια ομάδα που να συζητάμε για αυτά τα θέματα. Είναι 
κάτι ιδιαίτερο και πολύ ωραίο και πραγματικά θέλω πολύ να το ζήσω από κοντά και όλα 
αυτά που κάνουμε και λέμε να γίνουν υπό κανονικές συνθήκες.
• Αν εξηγούσα τι είναι για μένα το πρόγραμμα στον τρίχρονο ανιψιό μου, θα του έλεγα 
ότι ανήκω σε μία ομάδα όπου μιλάμε για το πώς μπορούμε όλοι οι άνθρωποι να 
φροντίζουμε ο ένας για τον άλλον, να είμαστε δίκαιοι και να μην κοροϊδεύουμε. 

Από τις ομάδες παιδιών και νέων:

•  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. Σας ευχαριστούμε, 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. 



www.antigone.gr

www.facebook.com/antigone.organisation
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