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Για τα εργαστήρια Schools for Change μπορείτε 
να επικοινωνείτε στα γραφεία της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 
καθημερινά από τις 10:00 μέχρι τις 18:00.

Το πρόγραμμα “Schools for Change” 
πραγματοποιείται από 
την ΑΝΤΙΓΟΝΗ σε συνεργασία 
με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας 

Η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για 
τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία” είναι 
μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που από το 1993 δραστηριο-
ποιείται σε τομείς που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
κοινωνική οικολογία, την ειρήνη και τη μη βίαιη επίλυση των 
συγκρούσεων με στόχο την καταπολέμηση του ρατσισμού και 
κάθε μορφής δυσμενούς διάκρισης (για παράδειγμα με βάση το 
φύλο, τη φυλή, την καταγωγή, το κοινωνικό/ οικονομικό/μορ-
φωτικό επίπεδο, την αναπηρία, την ηλικία κ.ά.).

Πτολεμαίων 29Α, 546 30 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 28 56 88, fax: 2310 22 25 03
Email: info@antigone.gr  //  www.antigone.gr

Tο γερμανικό Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ δραστηριοποιείται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα από το 2012 με γραφείο στη Θεσσα-
λονίκη. Στόχος του είναι η ανάδειξη εναλλακτικών λύσεων και 
πολιτικών που οδηγούν την Ελλάδα σε μια βιώσιμη κοινωνι-
κο-οικολογική ανάπτυξη και διασφαλίζουν την ευρωπαϊκή της 
προοπτική.

Αριστοτέλους 3, 546 24 Θεσσαλονίκη
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επικοινωνία

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

Αθανασία Τέλλιου
athanasia.telliou@antigone.gr



Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Schools for Change 
περιλαμβάνει την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 
εργαστηρίων σε σχολεία όλων των βαθμίδων με 
θεματικές που σχετίζονται με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Μέσα από τη συνεργασία με τα 
σχολεία, γίνεται μία κοινή προσπάθεια για τη 
δημιουργία ενός δημοκρατικού και ανθρώπινου 
σχολείου, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για μία κοινωνία απαλλαγμένη από διακρίσεις, 
φανατισμούς και κάθε μορφής βία. 

Η πρωτοβουλία για τη δράση ξεκίνησε το σχολικό 
έτος 2012-13 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης 
εξαιτίας της συχνής καταγραφής περιστατικών 
εκφοβισμού και εκδηλώσεων ρατσισμού σε 
σχολεία δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Μέχρι σήμερα, τα εκπαιδευτικά 
εργαστήρια του προγράμματος έχουν 
πραγματοποιηθεί σε περισσότερα από 60 σχολεία 
στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής 
Μακεδονίας. Η αποτίμηση των εργαστηρίων 
καταδεικνύει ιδιαίτερα αισιόδοξα αποτελέσματα, 
έτσι στόχος είναι πολύ σύντομα το πρόγραμμα 
Schools for Change να εξαπλωθεί και στην 
υπόλοιπη Ελλάδα.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των εργαστηρί-
ων της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ έχουν εγκριθεί ως παιδαγω-
γικά κατάλληλες από το Υπουργείο Παιδείας και 
βασίζονται σε προτεινόμενους εκπαιδευτικούς 
οδηγούς μη τυπικής εκπαίδευσης για τα ανθρώπι-
να δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 
δικτύου SALTO κ.ά.. Αν και οι δραστηριότητες 
διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικιακή 
ομάδα, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των 
μαθητών και μαθητριών, όλες έχουν ως άξονα την 
ενεργή συμμετοχή, τη συνεργασία, τη δημιουργία 
και την ελεύθερη έκφραση. Ενδεικτικά, ορισμένες 
από τις τεχνικές που εφαρμόζονται είναι η μυθο-
πλασία, η δραματοποίηση, οι ασκήσεις προσομοί-
ωσης, το παιχνίδι ρόλων κ.ά. 

Τα εργαστήρια, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών το 
καθένα, διεξάγονται χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση για τα σχολεία, ενώ υπάρχει η δυνα-
τότητα να γίνουν και στα Aγγλικά.

Στους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται, διατίθε-
ται δωρεάν οδηγός σε ηλεκτρονική μορφή (DVD) 
με τη μεθοδολογία και την περιγραφή όλων των 
δραστηριοτήτων των εργαστηρίων Schools for 
Change που πραγματοποιούνται ανά θεματική 
ενότητα.   

•  Η ανάπτυξη ατομικών, κοινωνικών και 
μαθησιακών δεξιοτήτων 

•  Η ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ισότητας και σεβασμού στη 
διαφορετικότητα

•  Η ανάπτυξη του αισθήματος της αλληλεγγύης, 
της κοινής ευθύνης και της συμμετοχής

•  Η κινητοποίηση για ανάληψη κοινωνικής 
δράσης 

•  Στερεότυπες αντιλήψεις /   
προκαταλήψεις / ρατσισμός

•  Σχολικός εκφοβισμός και σχολική βία
•  Ισότητα φύλων
•  Δικαιώματα και αναπηρία 
•  Ανθρώπινα δικαιώματα
•  Δικαιώματα του παιδιού
•  Οικολογία και κοινωνία
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