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TRYAR – Το έργο και το ευρύτερο πλαίσιό του 
 
 

Το έργο TRYAR αποτελεί την κοινή πρωτοβουλία δύο ομάδων νέων της Θεσσαλονίκης να εργαστούν για 

την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, 

την Ειρήνη και τη Μη Βία” μαζί με τον “Φάρο του Κόσμου”, που βρίσκεται στον 
Δενδροπόταμο, σχεδίασαν και πραγματοποίησαν μαζί τις δράσεις του έργου. 

Η ενεργός πολιτική και κοινωνική συμμετοχή των νέων Ρομά καταστέλλεται λόγω των διακρίσεων που 

αντιμετωπίζουν σε διάφορες πτυχές της ζωής τους. Ενδεικτικά, οι Ρομά ηλικίας 18-24 ετών έχουν έως 
και τρεις φορές λιγότερες πιθανότητες να έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους ή 

επαγγελματική εκπαίδευση σε σύγκριση με τους μη Ρομά συνομηλίκους τους (EU FRA και ΟΗΕ 
Πρόγραμμα ανάπτυξης, 2013. EU-MIDIS II, 2016). 

Μόνο το 14% των ανθρώπων Ρομά στην αμειβόμενη εργασία και στην ηλικία εργασίας στην Ελλάδα 
εργάζονται πλήρως απασχολούμενοι, σε σύγκριση με το 71% των μη Ρομά (Fra, 2014: 16). Υπάρχει 

επιπλέον μια διάσταση φύλου στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, καθώς πάνω από το 40% των 

γυναικών Ρομά στην Ελλάδα χαρακτηρίστηκαν ως πλήρους απασχόλησης 
νοικοκυρές (Fra, 2014: 24). 

Παρά το εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά (του 2011), οι 
συνθήκες διαβίωσής τους είναι πολύ χαμηλής ποιότητας, ενώ η πρόσβασή τους σε κοινωνικές υπηρεσίες 

είναι ακόμα χαμηλή. 

 
Το έργο επικεντρώνεται στην ακύρωση και την αντιστροφή της ρητορικής και των 

πρακτικών αντιτσιγγανισμού και ειδικότερα στην ενεργοποίηση και συμμετοχή των νέων 
Ρομά στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα. 

 
Οι στόχοι επιδιώκεται να επιτευχθούν μέσω της εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης μιας ομάδας 10 νέων 

Ρομά ως εκπαιδευτών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι εκπαιδευτές Ρομά θα πραγματοποιήσουν 10 

εργαστήρια μη τυπικής εκπαίδευσης (NFE) σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, για ομάδες που 
αποτελούνται από ντόπιους νέους Ρομά και μη Ρομά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. 
 



 
 

 

 

  
 

Στόχοι του έργου   
Η καταπολέμηση των αντι-Ρομά 

στερεοτύπων και του ρατσισμού μεταξύ 

εφήβων και νέων. 

Η προσέγγιση των νέων Ρομά και μη-Ρομά, 

μέσα από την επικοινωνία και τη 

συναναστροφή  των εργαστηρίων. 

Γνωριμία και εξοικείωση των νέων Ρομά 

εκπαιδευτών με τη μεθοδολογία, τις 

τεχνικές και τα εργαλεία της μη τυπικής 

εκπαίδευσης. 

 

Βασικές δράσεις:  
Μία ομάδα 10 νέων Ρομά, ηλικίας 17-25 ετών, 

εκπαιδεύεται σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, ισότητας και καταπολέμησης των 

διακρίσεων και των Αντι-Ρομά στερεοτύπων.  

Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

δημιουργείται ένας διαδικτυακός 

εκπαιδευτικός οδηγός για νέους/ες 

εκπαιδευτές/ριες. 

Οι νέοι/ες εκπαιδευτές/ριες συντονίζουν 

10 πιλοτικά εργαστήρια 

ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, απευθυνόμενοι/ες σε 

συνομηλίκους τους, ομάδες μαθητών, 

εφήβων και νέων. 

 

Στόχος της εκπαίδευσης είναι η 

δημιουργία μίας ομάδας από 

εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες 

που θα δοκιμάσουν τις 

νεοαποκτηθείσες γνώσεις και 

δυνατότητές τους 

συντονίζοντας οι ίδιοι/ες 

εργαστήρια για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα σε άλλες ομάδες 

νέων της πόλης. 

 

«Τελικά η μη τυπική εκπαίδευση μπορεί να σου 
προσφέρει περισσότερα από όσο νομίζεις» 



 
 

 

 

  
 

Βασικά εργαλεία 
Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του έργου βασίζονται στη σύγχρονη μεθοδολογία της μη 

τυπικής εκπαίδευσης. Περιλαμβάνουν βιωματικές δραστηριότητες που εμπλέκουν προηγούμενες 

εμπειρίες των συμμετεχόντων/ουσών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο συμμετοχικός τους 

χαρακτήρας ενθαρρύνει τη συλλογική προσπάθεια των νέων να αποσαφηνίσουν έννοιες και να 

αναλύσουν κοινωνικά ζητήματα στην ομάδα. Οι συμμετέχοντες/ουσες συγκρίνουν τις γνώσεις τους 

και σκέφτονται τις αιτίες και τα αποτελέσματα κάθε κοινωνικής κατάστασης που εξετάζουν. Τα μέλη 

της ομάδας προσανατολίζονται στην αναζήτηση δημοκρατικών λύσεων σύμφωνα με τις ιδέες και τις 

προσωπικές τους αξίες και συζητούν και συνεργάζονται με ίσους όρους. Οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες αποτελούν εφαλτήριο για τον σχεδιασμό και τη διοργάνωση περεταίρω δράσεων της 

ενημερωτικές καμπάνιες, θεματικές δράσεις σχετικές με τα δικαιώματα, την αποδοχή της 

διαφορετικότητας κ.ά. 

Βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση είναι το εγχειρίδιο CoE 

«Mirrors» και πολλά άλλα εργαλεία του Συμβουλίου της Ευρώπης (CoE). 

 

Τι έγινε αυτή την 
περίοδο 

 
Δημιουργήθηκε μία ομάδα νέων 

εκπαιδευτών/ριών από τη Ρομά 

κοινότητα του Δενδροποτάμου. 
 

Η ομάδα εκπαιδεύτηκε στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την καταπολέμηση του 

αντι-τσιγγανισμού, μέσω διαδικτυακών και 
ζωντανών συναντήσεων, συνολικά 30 ωρών 

 

Από τους εκπαιδευτές και τις εκπαιδεύτριες 
της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, αλλά και με το feedback των 

νέων εκπαιδευτών δημιουργήθηκε ο 
διαδικτυακός εκπαιδευτικός οδηγός του 

έργου. 

 
Ο εκπαιδευτικός οδηγός αποτελεί ένα εργαλείο 

μη τυπικής εκπαίδευσης και διατίθεται 
ελεύθερα μέσω του www.antigone.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antigone.gr/


 
 

 

 

  
 

TRYAR Εκπαιδευτικό υλικό 

Training of Roma Youth on Antigypsyism 

and human Rights 

Νέοι και νέες Ρομά εκπαιδεύονται στον 

Αντιτσιγγανισμό και τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα 

 
 

 

   
 

Χρηματοδότηση 
Το έργο TRYAR υλοποιείται με την 

Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 

Νεολαίας (European Youth Foundation) του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of 

Europe). Το Ίδρυμα δημιουργήθηκε το 1972 

με σκοπό την παροχή οικονομικής ενίσχυσης 

για τη διοργάνωση δράσεων νεολαίας σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελεί ανεξάρτητο 

τμήμα του Τμήματος Νεολαίας (Youth 

Department) της Διεύθυνσης Δημοκρατικής 

Συμμετοχής (Directorate of Democratic 

Participation) του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Διάρκεια έργου 
Το έργο υλοποιείται τους μήνες Μάρτιο έως και 

Οκτώβριο του 2020 (8 μήνες). Οι νέοι εκπαιδευτές θα 

είναι διαθέσιμοι να συντονίσουν περαιτέρω εργαστήρια 

σε νέους της πόλης ακόμα και μετά το τέλος του έργου, 

κατόπιν συνεννόησης. 

Περαιτέρω εργαλεία για εκπαίδευση με νέους 

θα βρείτε: 

http://antigone.gr/el/library/educational-material  

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/coe-

publications  

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/publications   

http://www.coe.int/en/web/youth/manuals-and-handbooks  
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