
 

1 
 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης 

για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Πτολεμαίων 29Α, 6ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη 

τηλ: +30-2310-285.688, φαξ: +30-2310-222.503 

info@antigone.gr       www.antigone.gr 

Skype: antigone.information.centre 

 

Υποστήριξη της σχολικής κοινότητας στην υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για τη δημοκρατία και την ειρήνη 

Σύντομος απολογισμός δράσεων για το σχολικό έτος Σεπτέμβριος 

2018 – Ιούνιος 2019   

 

Το σχολικό έτος 2018-2019 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ υποστήριξε εντατικά τη σχολική κοινότητα της 

Θεσσαλονίκης στην εφαρμογή σχολικών προγραμμάτων για την ειρηνική επίλυση 

συγκρούσεων στο σχολείο. Εργάστηκε από κοινού με εκπαιδευτικούς φορείς και σχολεία 

για τη δημιουργία και την ενεργή λειτουργία ενός σχολικού δικτύου διαμεσολάβησης 

ομηλίκων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και υλοποίησε συνεργασίες για την προώθηση 

της διαμεσολάβησης σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Παράλληλα, συνέχισε για έβδομη συνεχόμενη σχολική χρονιά την πραγματοποίηση 

παρεμβάσεων μη τυπικής εκπαίδευσης σε θεματικές ενότητες που σχετίζονται με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση των προκαταλήψεων, την ισότητα των φύλων 

κ.ά. Τέλος, διοργάνωσε, συνδιοργάνωσε και συμμετείχε σε εκπαιδεύσεις φορέων 

και οργανώσεων με κοινούς στόχους σε σχέση με την προώθηση του ειρηνικού και 

δημοκρατικού σχολείου.   

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018-2019 από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ πραγματοποιήθηκαν 167 

εκπαιδευτικά εργαστήρια στα οποία συνολικά συμμετείχαν 170 στελέχη εκπαίδευσης, 

εκπαιδευτικοί και γονείς καθώς και 2.400 μαθητές/ριες.  

 

Σχολικό δίκτυο για τη διαμεσολάβηση ομηλίκων   

Σχολεία που εφάρμοσαν ή ενδιαφέρονταν να εφαρμόσουν τον θεσμό της σχολικής 

διαμεσολάβησης ομηλίκων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, προχώρησαν στη 

σύσταση του τοπικού θεματικού δικτύου με τίτλο “Για ένα συμμετοχικό και 

δημοκρατικό σχολείο. Η σχολική διαμεσολάβηση – ένα εργαλείο ειρηνικής 

επίλυσης συγκρούσεων”. Το δίκτυο λειτούργησε με τη συμμετοχή της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ η 

οποία ανέλαβε τις εκπαιδεύσεις των σχολείων-μελών, υπό την ευθύνη και τον 

συντονισμό του Γραφείου Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.  
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Η διάρκεια λειτουργίας του δικτύου είναι διετής και έως σήμερα αποτελείται από τα 

παρακάτω σχολεία και φορείς:  

o Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γραφείο Αγωγής Υγείας Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης 

o ΑΝΤΙΓΟΝΗ   

o 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου  

o 3ο Γυμνάσιο Θέρμης  

o Ειδικό Γυμνάσιο Κωφών Θεσσαλονίκης  

o Γυμνάσιο Νέων Επιβατών 

o 2ο Γυμνάσιο Μίκρας  

o 3ο Γυμνάσιο Μίκρας  

o 1ο Γυμνάσιο Περαίας  

o Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης  

o Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης  

o 1ο Λύκειο Θερμαϊκού  

o 1ο Πειραματικό Λύκειο “Μανώλης Ανδρόνικος”  

o 7ο Λύκειο Καλαμαριάς  

 

Οι συναντήσεις του δικτύου πραγματοποιούνταν σε μηνιαία βάση με στόχο την 

ανταλλαγή πληροφόρησης ανάμεσα στα μέλη σε σχέση με την εξέλιξη των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και την πορεία της διαμεσολάβησης σε κάθε σχολείο. Επιπλέον, τα πιο 

ενεργά μέλη του δικτύου προχώρησαν σε συνεργασίες και υλοποίηση κοινών δράσεων 

στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Τα μέλη του δικτύου συμμετείχαν σε μηνιαίες 

συναντήσεις όπου αντάλλασσαν πληροφόρηση σε σχέση με την εξέλιξη της 

διαμεσολάβησης σε κάθε σχολείο και σχεδίαζαν ανεξάρτητες αλλά και κοινές 

εξωσχολικές δράσεις για τη διάδοση των θετικών αποτελεσμάτων της διαμεσολάβησης.     

 

Τα σχολεία που συνεργάστηκαν σε κοινές δράσεις ήταν αυτά που είχαν ήδη εξοικειωθεί 

με τον θεσμό της διαμεσολάβησης τα προηγούμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, το 1ο 

Γυμνάσιο Περαίας και το 3ο Γυμνάσιο Θέρμης αντάλλαξαν επισκέψεις μαθητών/ριών 

διαμεσολαβητών/ριών με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα στις ομάδες 
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των σχολείων. Επιπλέον, τα δύο σχολεία διοργάνωσαν εργαστήριο γνωριμίας με τη 

διαμεσολάβηση για ομάδα μαθητών/ριών του Ειδικού Γυμνασίου Κωφών Θεσσαλονίκης 

ώστε το Γυμνάσιο να ξεκινήσει την εκπαίδευση.  

 

Το 3ο Γυμνάσιο Θέρμης με την υποστήριξη της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ παρουσίασε προσομοίωση 

της διαμεσολάβησης ανοιχτή στην τοπική σχολική κοινότητα, στο πλαίσιο εκδήλωσης που 

πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου στο Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ομοίως, το 2ο 

Γυμνάσιο Χαριλάου δημιούργησε και δημοσίευσε βίντεο όπου παρουσιάζονταν οι βασικές 

τεχνικές της διαμεσολάβησης http://2gym-

charil.thess.sch.gr/programmata/diamesolavisi.html .    

Η παρουσίαση του συνόλου των δράσεων του δικτύου έγινε στις 23 Μαΐου σε τελική 

εκδήλωση όπου τα μέλη δήλωσαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν την ενεργή δράση τη 

νέα σχολική χρονιά. Ενδιαφέρον εκδηλώθηκε επίσης και από νέα σχολεία να γίνουν μέλη 

και να εκπαιδευτούν από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ το σχολικό έτος 2019-2020.  

 

 

Εκπαίδευση της σχολικής κοινότητας στη διαμεσολάβηση / Διαχείριση της 

αντιπαράθεσης μέσα από την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα  

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνέχισε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την εκπαίδευση σχολείων και 

επίσημων εκπαιδευτικών φορέων στη σχολική διαμεσολάβηση. Ο βαθμός στον 

οποίο η οργάνωση συνεργάστηκε με τα συμμετέχοντα σχολεία οριζόταν από κοινού 

σύμφωνα με τις ανάγκες και τον χρόνο που μπορούσε να διαθέσει κάθε σχολείο. 

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι τη σχολική χρονιά 2018-2019 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ κατάφερε να 

πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά εργαστήρια γνωριμίας με τη διαμεσολάβηση για 

εκπαιδευτικούς σχολείων σε Ιωάννινα, Χίο, Πάτρα, Μυτιλήνη και Ηράκλειο. Οι 

εκπαιδεύσεις έγιναν με αφορμή το έργο “MICRON!: Διαχείριση της αντιπαράθεσης 

μέσα από την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα” που υλοποιήθηκε στις 

παραπάνω περιοχές.  

Στο πλαίσιο του ίδιου έργου επίσης πραγματοποιήθηκαν και βιωματικά εργαστήρια με 

θέμα τη διαχείριση της αντιπαράθεσης μέσα από την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Τα εργαστήρια σχεδιάστηκαν με βάση σχετικό οδηγό για εκπαιδευτικούς 

του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο “Διαχείριση της αντιπαράθεσης: 
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Καταρτίζοντας μία στρατηγική για τη διαχείριση και τη διδασκαλία αμφιλεγόμενων 

ζητημάτων στα σχολεία” ο οποίος μεταφράστηκε στα ελληνικά, εκδόθηκε και διανέμεται 

δωρεάν από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που εκδήλωσαν οι 

συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί για ανάλογες δράσεις στην περιφέρεια, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

αναζητά τρόπους να συνεχίσει τη συνεργασία της με την εκεί σχολική κοινότητα αλλά και 

να διοργανώσει δράσεις σε νέες περιοχές.   

 

Εν συντομία, οι εκπαιδευτικοί φορείς και τα σχολεία στα οποία η ΑΝΤΙΓΟΝΗ υλοποίησε 

εκπαιδευτικά εργαστήρια για τη διαμεσολάβηση με στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, 

μαθητές/ριες ή / και γονείς ήταν τα παρακάτω:   

o 2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Κεντρικής 

Μακεδονίας  

o Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γραφείο Αγωγής Υγείας Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 

o Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γραφείο Αγωγής Υγείας Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης  

o Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής  

o 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Παύλου  

o 1ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου  

o 4ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας  

o 5ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας  

o 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς  

o 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς  

o 11ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης  

o 1ο Γυμνάσιο Περαίας 

o 3ο Γυμνάσιο Θέρμης 

o 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου 

o 1ο Γυμνάσιο Χαλκηδόνας 

o Γυμνάσιο Νέων Επιβατών  

o 5ο Γυμνάσιο Ευόσμου  

o 1ο Γυμνάσιο Πεύκων  

o 3ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς  
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o Γυμνάσιο Ασσήρου  

o 8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς  

Αριθμός εκπαιδευτικών εργαστηρίων για ενήλικες: 18  

Αριθμός συμμετεχόντων/ουσών: 170 

Αριθμός εκπαιδευτικών εργαστηρίων για μαθητές/ριες: 65  

Αριθμός συμμετεχόντων/ουσών: 400  

 

Η προώθηση της εκπαίδευσης για την ειρήνη και τη δημοκρατία συνεχίστηκε και μέσα 

από την υλοποίηση των δίωρων εκπαιδευτικών εργαστηρίων της οργάνωσης σε 

θεματικές σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα συνεχίζει για 7η συνεχόμενη σχολική χρονιά. 

Τα σχολεία που συνεργάστηκαν με την ΑΝΤΙΓΟΝΗ σε αυτό το πλαίσιο ήταν τα παρακάτω:  

o 101ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης  

o Δημοτικό Σχολείο Αιγινίου Πιερίας  

o 1ο Γυμνάσιο Συκεών  

o 5ο Γυμνάσιο Νεάπολης  

o 1ο Γυμνάσιο Χαλκηδόνας 

o 3ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς  

o Γυμνάσιο Μελίκης Ημαθίας  

o 2ο Γυμνάσιο Άνω Τούμπας  

o 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου  

o 3ο Γυμνάσιο Χαριλάου 

o 1ο Γυμνάσιο Πεύκων  

o 3ο Γυμνάσιο Μενεμένης (Δενδροπόταμος) 

o 1ο Γυμνάσιο Εχεδώρου  

o Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης  

o 2ο Γυμνάσιο Κορδελιού  

o Γυμνάσιο Χορτιάτη / Ασβεστοχωρίου  

o 6ο Γυμνάσιο Ευόσμου  

o Γυμνάσιο Πλατέως Ημαθίας  

o Γυμνάσιο Δελασάλ  

o Αρσάκειο Γυμνάσιο  
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o Γυμνάσιο Καλαμαρί  

o Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας  

o 3ο Λύκειο Βέροιας  

o 4ο Λύκειο Σταυρούπολης 

o 1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων  

o 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου  

Αριθμός εργαστηρίων: 84  

Αριθμός συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/ριών: 2.000  

 

 

Άλλες εκπαιδεύσεις / συνεργασίες με οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών  

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η ΑΝΤΙΓΟΝΗ εργάστηκε για την προώθηση της μη 

τυπικής εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από νέες συνεργασίες με 

άλλους φορείς της τοπικής κοινωνίας που εργάζονται για τον ίδιο σκοπό.  

Οι φορείς με τους οποίους η οργάνωση συνεργάστηκε προς αυτή την κατεύθυνση μέσα 

από την κοινή διοργάνωση 4 εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς με θέμα τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τις έμφυλες ταυτότητες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ήταν το Κέντρο 

Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη και η οργάνωση “Η συμμαχία των φύλων G-All 

- Gender Alliance Initiative”. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ επίσης συμμετείχε σε ημερήσια βιωματική 

εκπαίδευση με θέμα τις έμφυλες διακρίσεις που πραγματοποιήθηκε από το Ίδρυμα 

Χάινριχ Μπελ αλλά και σε βιωματικό εργαστήριο με θέμα την πρόληψη του σχολικού 

εκφοβισμού που πραγματοποίησε το Κέντρο Πρόληψης ΕΛΠΙΔΑ.  

 

Η ομάδα εκπαιδευτικών δράσεων της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, πέρα από τις εσωτερικές της 

συναντήσεις που πραγματοποιούνται δις μηνιαίως, βρίσκεται σε σταθερή επικοινωνία με 

σχολεία και εκπαιδευτικούς φορείς για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ουσιαστικών 

δράσεων με αντίκτυπο στην καθημερινότητα όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας.  

 

Την επόμενη σχολική χρονιά (Σεπτέμβριος 2019 – Ιούνιος 2020), η προσπάθεια για 

την προώθηση της ειρήνης και της δημοκρατίας στο σχολείο πρόκειται να εμπλουτιστεί με 

νέες δράσεις στην υλοποίηση των οποίων πρόκειται να συμβάλουν τόσο τα μέλη 
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Πτολεμαίων 29Α, 6ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη 

τηλ: +30-2310-285.688, φαξ: +30-2310-222.503 

info@antigone.gr       www.antigone.gr 

Skype: antigone.information.centre 

του σχολικού δικτύου που ήδη συνεργάζονται με την ΑΝΤΙΓΟΝΗ όσο και νέα 

σχολεία και φορείς.  


