
                                                                                                              

Schools for Change 2015 
 

Το πρόγραμμα “Schools for Change” ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2012 με βασικότερο 
στόχο την εξάλειψη των δυσμενών διακρίσεων και του ρατσισμού στα σχολεία. Ενώ ο 
αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος περιλάμβανε την υλοποίηση 18 συνολικά 
εκπαιδευτικών εργαστηρίων (10 για μαθητές και 8 για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές), λόγω 
των ιδιαίτερα σημαντικών αποτελεσμάτων που κατέγραψε, το πρόγραμμα έλαβε ευρεία 
απήχηση στην εκπαιδευτική κοινότητα με εκπαιδευτικά εργαστήρια να πραγματοποιούνται 
τελικά σχεδόν καθημερινά σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια στη Θεσσαλονίκη, στις 
γύρω περιοχές αλλά και σε άλλες πόλεις.  
 
Το Schools for Change πραγματοποιείται από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ σε συνεργασία με το Ίδρυμα 
Χάινριχ Μπελ Ελλάδας για τέταρτη συνεχόμενη σχολική χρονιά με εκπαιδευτικά 
εργαστήρια για μαθητές, εργαστήρια κατάρτισης στη χρήση της μεθοδολογίας της μη 
τυπικής μάθησης για εκπαιδευτικούς αλλά και βιωματικά εργαστήρια για γονείς στις 
παρακάτω επιμέρους θεματικές ενότητες:  
 
Στερεότυπες αντιλήψεις / προκαταλήψεις / ρατσισμός 
Σχολικός εκφοβισμός και σχολική βία 
Ισότητα φύλων 
Δικαιώματα και αναπηρία 
Ανθρώπινα δικαιώματα 
Δικαιώματα του παιδιού 
Οικολογία και κοινωνία 
 
 
Συνοπτικά, το έτος 2015 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκπαιδευτικές δράσεις:  
 
170 εκπαιδευτικά εργαστήρια με τη συμμετοχή 3.500 μαθητών/ριών σε όλες τις θεματικές 
ενότητες του προγράμματος  

15 εργαστήρια κατάρτισης με τη συμμετοχή 300 εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε 
εργαστήρια για τη βιωματική παιδαγωγική προσέγγιση και εκπαιδεύτηκαν στη χρήση της 
μεθοδολογίας της μη τυπικής εκπαίδευσης σε όλες τις θεματικές ενότητες του 
προγράμματος  

2 βιωματικά εργαστήρια με τη συμμετοχή 20 γονέων για την πρόληψη/αντιμετώπιση του 
σχολικού εκφοβισμού και την πρόληψη/αντιμετώπιση των δυσμενών διακρίσεων στο 
σχολικό περιβάλλον 
 
 
Συνεργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος “Schools for Change” 
 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε Σχολεία  
Πέρα από τα μεμονωμένα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν σε 65 σχολεία με τη 
συμμετοχή των μαθητών/ριών (1-2 εργαστήρια/ομάδα), το σχολικό έτος 2014-15, η 



                                                                                                              

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ανέλαβε να συνεργαστεί σε σταθερότερη βάση με 2 σχολεία που δήλωσαν 
ενδιαφέρον ώστε να επιτευχθεί η αρμονική συνύπαρξη των μαθητών/ριών στην τάξη αλλά 
και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικείωση των μαθητών/ριων και των εκπαιδευτικών με 
τα μεθοδολογικά εργαλεία της μη τυπικής εκπαίδευσης.    
 
Έτσι λοιπόν η ΑΝΤΙΓΟΝΗ σε συνεργασία με το 4ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 
πραγματοποίησε εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλες τις τάξεις του σχολείου. 
Συγκεκριμένα, οι Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις συμμετείχαν σε 9 δίωρα εκπαιδευτικά εργαστήρια με 
θέμα τον σχολικό εκφοβισμό ενώ οι Α’, Β’, Γ’ τάξεις σε 3 δίωρα εκπαιδευτικά εργαστήρια με 
θέμα τα δικαιώματα του παιδιού.  
Η συνεργασία με το σχολείο συνεχίστηκε και με ένα βιωματικό εργαστήριο που 
πραγματοποιήθηκε με γονείς μαθητών/ριών, με θέμα την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
των προκαταλήψεων και του ρατσισμού στο σχολικό περιβάλλον.    
 
Στο ίδιο πλαίσιο, σταθερή συνεργασία για το 2014-15 υπήρξε και με το 9ο Δημοτικό Σχολείο 
Έδεσσας όπου η ΑΝΤΙΓΟΝΗ πραγματοποίησε εργαστήρια με τους μαθητές/ριες (θέμα: 
σχολικός εκφοβισμός), εργαστήρια με εκπαιδευτικούς (θέμα: μη τυπική εκπαίδευση στα 
ανθρώπινα δικαιώματα) αλλά και ένα βιωματικό εργαστήριο με γονείς (θέμα: σχολικός 
εκφοβισμός).   
 
 
Συνεργασία με Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  
 
Ενδεικτικό του θετικού αντίκτυπου του προγράμματος όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι 
υπεύθυνοι της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για σχολικά 
προγράμματα σε θεματικές σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα, τη μη 
διάκριση κλπ. όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από άλλες πόλεις, συνεργάζονται με 
την ΑΝΤΙΓΟΝΗ για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για μαθητές καθώς και για 
την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη χρήση της μεθοδολογίας της μη τυπικής 
εκπαίδευσης, τα αποτελέσματα της οποίας επιθυμούν και αναγνωρίζουν. Από το συνολικό 
εκπαιδευτικό έργο της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ προκύπτει επίσης η περίληψη της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ και σε 
άλλες εκπαιδευτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται ανά σχολικό έτος (ημερίδες, 
συνέδρια, εκπαιδευτικές συναντήσεις μαθητικούς διαγωνισμούς κ.ά.).  

 
Το 2015 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνεργάστηκε στενά με τα Γραφεία Αγωγής Υγείας Ανατολικής και 
Δυτικής Θεσσαλονίκης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) καθώς επίσης 
και με τα αντίστοιχα Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη (Δημοτικά 
Σχολεία).  
 
Το 2015 (σχολικά έτη 2014-15 και 2015-16), η ΑΝΤΙΓΟΝΗ πραγματοποίησε σειρά 
εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε εκπαιδευτικούς Β’βάθμιας με θέμα την εκπαίδευση στα 
ανθρώπινα δικαιώματα με χρήση της μεθοδολογίας της μη τυπικής εκπαίδευσης. Επίσης, 
ανέλαβε τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε γυμνάσια και λύκεια με ομάδες 
μαθητών που συμμετείχαν σε Προγράμματα Αγωγής Υγείας σε θεματικές που σχετίζονται με 
το πεδίο δράσης της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ.   



                                                                                                              

 
Αντίστοιχα, συνεργάστηκε με Γραφεία Αγωγής Υγείας, Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων, 
Σχολικούς Συμβούλους και Διευθυντές Σχολείων της Α’βάθμιας Εκπαίδευσης για την 
πραγματοποίηση εργαστηρίων κατάρτισης με θέμα τη μη τυπική εκπαίδευση στα 
ανθρώπινα δικαιώματα  
 
 
Εκδηλώσεις - Συναντήσεις  
 
Τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2015, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε σε 20ήμερο 
εκπαιδευτικών δράσεων για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε Γυμνάσια και Λύκεια που 
διοργάνωσε το Γραφείο Αγωγής Υγείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Θεσσαλονίκης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού της 11ης Δεκεμβρίου. Οι 
δράσεις πραγματοποιήθηκαν με ομάδες μαθητών/ριών στον χώρο του σχολείου.    
 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 10 Δεκεμβρίου 2015, η 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε με την εισήγησή της “Το προσφυγικό ζήτημα και ο αντίκτυπός του 
στην ελληνική κοινωνία” σε Ημερίδα με τίτλο “Πρόσφυγες. Δεν είναι μόνοι” που 
πραγματοποιήθηκε με Πρωτοβουλία του Γραφείου Αγωγής Υγείας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο.   

   
Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε επίσης σε 4ωρη συνάντηση εργασίας που διοργανώθηκε στις 13 
Νοεμβρίου από το Παρατηρητήριο Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ήρθε σε 
επαφή με Υπεύθυνους/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων, Υπεύθυνους/ες Αγωγής Υγείας και 
Σχολικούς Συμβούλους της Κεντρικής Μακεδονίας με τους οποίους και προχώρησε σε 
σχεδιασμό κοινών εκπαιδευτικών δράσεων το σχολικό έτος 2015-16.    
 
Το σχολικό έτος 2014-15, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ -ως μέλος της κριτικής επιτροπής- συμμετείχεσε όλες 
τις εκδηλώσεις του μαθητικού καλλιτεχνικού διαγωνισμού με τίτλο “Εμπειρίες από την τάξη 
και το διάλειμμα”. Στον διαγωνισμό, που διοργανώθηκε από το Γραφείο Αγωγής Υγείας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμμετείχαν Γυμνάσια και Λύκεια της Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης.     
 
  
Συμμετοχή σε πλατοφόρμες και δίκτυα με θέμα τη δημοκρατική εκπαίδευση   
 
Το 2015 έγιναν τα πρώτα βήματα για την προετοιμασία λειτουργίας της εκπαιδευτικής 
πλατοφόρμας δικτύωσης “Select Respect” στην οποία συμμετέχει η ΑΝΤΙΓΟΝΗ καθώς και 
οι φορείς που δημιούργησαν την ομώνυμη καμπάνια κατά των διακρίσεων (Χάινριχ Μπελ, 
PRAKSIS, Συμβίωσις, Σύμπραξη για το Κοινωνικό Φύλο, Ελληνικό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες). Ανοιχτή σε όσους φορείς ασχολούνται ή θα ήθελαν να ασχοληθούν με 
εκπαιδευτικές δράσεις, εργαστήρια και ενημερώσεις σε θέματα που αφορούν στη 
Δημοκρατική Παιδεία στα σχολεία, η πλατφόρμα πρόκειται να συγκεντρώσει φορείς για 
την ανταλλαγή γνώσης, εμπειρίας και καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών μέσα από την 



                                                                                                              

οποία οι συμμετέχουσες οργανώσεις θα εμπλουτίσουν και θα εξελίξουν/βελτιώσουν την 
τεχνογνωσία τους. Επίσης, η λειτουργία της πλατφόρμας θα επιτρέπει τη στενότερη 
δικτύωση ανάμεσα στα μέλη της και έτσι οργανώσεις, σχολεία, εκπαιδευτικοί φορείς και 
επαγγελματίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση θα έχουν όχι μόνο πρόσβαση σε 
πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό αλλά και δυνατότητα να επικοινωνούν και να 
συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων.     
 
Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ πρόκειται να συμμετέχει στο Δίκτυο “Στα ξένα, προσφυγιά, μετανάστευση” 
τη δημιουργία του οποίου έχει αναλάβει το Γραφείο Αγωγής Υγείας Β’βάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Κύριο ενδιαφέρον του Δικτύου είναι τα δικαιώματα των 
προσφύγων καθώς και η πρόληψη / αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας ενώ 
στο δίκτυο αυτό πρόκειται να ενταχθούν οι εκπαιδευτικές δράσεις της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ σε 
συναφή ζητήματα.  

 
 

 
O απολογισμός του έτους δε σημαίνει το τέλος του προγράμματος Schools for Change. H 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνεχίζει να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τους παραπάνω φορείς αλλά 
και με όσα νέα σχολεία επιθυμούν να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές της δράσεις. Έτσι, το 
πρόγραμμα Schools for Change φαίνεται να καθιερώνει την παρουσία του στην 
εκπαιδευτική πραγματικότητα με τα θετικά του αποτελέσματα χρόνο με τον χρόνο να 
πολλαπλασιάζονται. 
 

 


