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Σύνηομος απολογιζμός εκπαιδεσηικών δράζεων ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ καηά ηο ζτολικό έηος 2017-2018
Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ζπλέρηζε θαη θέηνο, γηα έθηε ζρνιηθή ρξνληά, ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ
πξνγξακκάηωλ θαη δξάζεωλ γηα ηε δεκνθξαηία, ηελ εηξήλε θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ζε
ζπλεξγαζία κε ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα (καζεηέο/ξηεο, εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο).
Σην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο “Schools for Change”, πνπ από ηελ έλαξμή ηνπ ην 2012
πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ηωλ εθπαηδεπηηθώλ δξάζεωλ ηεο νξγάλωζεο ζε δεκνηηθά ζρνιεία, γπκλάζηα
θαη ιύθεηα, έρνπλ κέρξη ζήκεξα πξαγκαηνπνηεζεί 950 επγαζηήπια με πάνυ από 21.000 μαθηηέρ/πιερ
ενώ πεπιζζόηεποι από 1.100 εκπαιδεςηικοί και γονείρ έσοςν πάπει μέπορ ζηα βιυμαηικά επγαζηήπια
ηηρ οπγάνυζηρ. Τν πξόγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Ιδξύκαηνο Φάηλξηρ Μπει
Ειιάδαο.
Φέηνο, βαζηθή πξνηεξαηόηεηα ηεο νξγάλωζεο απνηέιεζε ε εκπαίδεσζη ηης ζτολικής κοινόηηηας
ζηη ζτολική διαμεζολάβηζη ομηλίκων, κία κέζνδν εηξεληθήο επίιπζεο ζπγθξνύζεωλ αλάκεζα ζε
καζεηέο/ηξηεο κε ηε κεζνιάβεζε εθπαηδεπκέλωλ ζπκκαζεηώλ/ξηώλ ηνπο. Τν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
πνπ πξόηεηλε ε ΑΝΤΙΓΟΝΗ γηα θάζε ζρνιείν πεξηιάκβαλε υπιαίερ διαδπαζηικέρ παποςζιάζειρ ηηρ
μεθόδος ηηρ διαμεζολάβηζηρ ομηλίκυν ζε κάθε ημήμα ηος ζσολείος, εξάυπη επιμόπθυζη ηυν
εκπαιδεςηικών, ηπίυπο ζεμινάπιο ενημέπυζηρ γονέυν καθώρ και δυδεκάυπη εκπαίδεςζη ηυν
ομάδυν μαθηηών/πιών πος ενδιαθέπονηαν να γίνοςν διαμεζολαβηηέρ/πιερ ζηο ζσολείο ηοςρ. Σε
ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, θάζε ζρνιείν κπνξνύζε, εάλ ην επηζπκνύζε, λα πξνζαξκόζεη ην
πξόγξακκα ζύκθωλα κε ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη πξνηεξαηόηεηεο. Η δωδεθάωξε εθπαίδεπζε ηωλ
καζεηώλ/ξηώλ δηακεζνιαβεηώλ/ξηώλ βαζίζηεθε ζηνλ εγθεθξηκέλν από ην Υπνπξγείν Παηδείαο
εκπαιδεσηικό οδηγό “Στολική Διαμεζολάβηζη. Ένας Οδηγός για ηην Επίλσζη Σσγκρούζεων
ζηο Στολείο από Ομηλίκοσς” πνπ εμέδωζε ε ΑΝΤΙΓΟΝΗ ην ζρνιηθό έηνο 2016-2017.
Σην πξόγξακκα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 10 ζτολεία ηης Θεζζαλονίκης:
o 1ο Γσμνάζιο Επανομής
o 3ο Γσμνάζιο Θέρμης
o 1ο Γσμνάζιο Περαίας
o 1ο Γσμνάζιο Πσλαίας
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o 30ο Γσμνάζιο Θεζζαλονίκης
o Πειραμαηικό Γσμνάζιο – Λύκειο Αριζηοηελείοσ Πανεπιζηημίοσ Θεζζαλονίκης
o 2ο Γσμνάζιο Φαλκηδόνας
o ΕΠΑΛ Καλαμαριάς
o 4ο Δημοηικό Στολείο Πσλαίας
o Δημοηικό Στολείο Πλαγιαρίοσ
Οη αμηνινγήζεηο ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζρνιείωλ ζην πξόγξακκα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο, κε ηα
πεξηζζόηεξα ζρνιεία λα εθαξκόδνπλ ήδε ηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο νκειίθωλ γηα ηελ
επίιπζε ζπγθξνύζεωλ πνπ πξνθύπηνπλ αλάκεζα ζε καζεηέο/ξηεο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ.
Πέξα από ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηε ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε, ε ΑΝΤΙΓΟΝΗ πξαγκαηνπνίεζε
επίζεο ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, ζεκαληηθό αξηζκό εκπαιδεσηικών εργαζηηρίων με
μαθηηές/ριες, εκπαιδεσηικούς και γονείς κε ζέκα όρη κόλν ηε γλωξηκία κε ηε δηακεζνιάβεζε αιιά
θαη άιιεο ελόηεηεο ζρεηηθέο κε ηα ανθπώπινα δικαιώμαηα, ηα δικαιώμαηα ηος παιδιού, ηην ιζόηηηα
θύλυν, ηην καηαπολέμηζη ηυν διακπίζευν, ηην ππόλητη ηος ζσολικού εκθοβιζμού κ.ά.
Τα ζρνιεία πνπ ζπλεξγάζηεθαλ κε ηελ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ζε απηή ηε βάζε ήηαλ ηα παξαθάηω:
o 1ο Πειραμαηικό Δημοηικό Στολείο Θεζζαλονίκης
o 2ο Δημοηικό Στολείο Αιγινίοσ
o 10ο Δημοηικό Στολείο Καλαμαριάς
o 5ο Δημοηικό Στολείο Έδεζζας
o 1ο Δημοηικό Στολείο Έδεζζας
o 27o Δημοηικό Στολείο Ιωαννίνων
o 11ο Δημοηικό Στολείο Εσόζμοσ
o 21ο Δημοηικό Στολείο Εσόζμοσ
o 8ο Δημοηικό Στολείο Σηασρούπολης
o 1ο Δημοηικό Στολείο Τριλόθοσ
o 6ο Δημοηικό Στολείο Καλαμαριάς
o 1ο Γσμνάζιο Πανοράμαηος
o 2ο Γσμνάζιο Πσλαίας
o 1ο Γσμνάζιο Σσκεών
o 1ο Γσμνάζιο Φαλάζηρας
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o 3ο Γσμνάζιο Μενεμένης
o 8ο Γσμνάζιο Καλαμαριάς
o Γσμνάζιο Αλιζηράηης Σερρών
o Λύκειο Αλιζηράηης Σερρών
o 1ο ΕΠΑΛ Εσόζμοσ
o ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων
o 28ο Λύκειο Θεζζαλονίκης
o 2ο Λύκειο Θέρμης
o 5ο Λύκειο Θεζζαλονίκης
o ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Λακκιάς
o Αρζάκειο Λύκειο
o 18ο Λύκειο Θεζζαλονίκης
Επίζεο, όπωο θάζε ρξόλν έηζη θαη θέηνο, ε ΑΝΤΙΓΟΝΗ ζπλεξγάζηεθε κε Δηεπζύλζεηο Δεπηεξνβάζκηαο
Εθπαίδεπζεο ζε Θεζζαινλίθε θαη Ιωάλληλα.
Σπγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνίεζε δύν εμάωξα εξγαζηήξηα επηκόξθωζεο εθπαηδεπηηθώλ ζηε ζρνιηθή
δηακεζνιάβεζε νκειίθωλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γραθείο Αγωγής Υγείας Δεσηεροβάθμιας
Εκπαίδεσζης Ιωαννίνων, δύν εμάωξα εξγαζηήξηα επηκόξθωζεο εθπαηδεπηηθώλ κε ζέκα ηελ
εθπαίδεπζε ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηε δηακεζνιάβεζε νκειίθωλ ζε ζπλεξγαζία κε ην
Γξαθείν Αγωγήο Υγείαο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο θαζώο θαη δύν
ηξίωξα εξγαζηήξηα επηκόξθωζεο εθπαηδεπηηθώλ κε ζέκα ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ γηα ηε “Θεκαηηθή
Εβδνκάδα” 2017-2018 ζε ζπλεξγαζία κε ηα Γραθεία Αγωγής Υγείας Δεσηεροβάθμιας
Εκπαίδεσζης Αναηολικής και Δσηικής Θεζζαλονίκης αληίζηνηρα.
Με ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2017-2018 νινθιεξώζεθε κε επηηπρία θαη ν έθηνο ρξόλνο πινπνίεζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο “Schools for Change”. Γηα ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά, πξνηεξαηόηεηά καο είλαη ε
ζηαζεξή εθαξκνγή θαη πξνώζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ζθνπό ηελ αμηνπνίεζή ηνπ από πεξηζζόηεξα
ζρνιεία, ηα νπνία κπνξνύλ λα επηιέγνπλ αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο πνπ πξνηείλεη. Τν
εγθεθξηκέλν από ην Υπνπξγείν Παηδείαο εθπαηδεπηηθό πιηθό αλά ζεκαηηθή ελόηεηα είλαη δηαζέζηκν γηα
απνζηνιή ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο εθπαηδεπηηθνύο, ελώ θάζε ρξόλν αλαλεώλεηαη θαη εκπινπηίδεηαη κε
ζθνπό ηελ θαιύηεξε δπλαηή αμηνπνίεζή ηνπ από ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα.
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Επραξηζηνύκε ζεξκά όια ηα ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ “Schools for
Change” κέρξη ζήκεξα θαη αλαλεώλνπκε ην ξαληεβνύ καο γηα ηνλ Σεπηέκβξην.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλωλείηε ζηα γξαθεία ηεο ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ θαζεκεξηλά,
ώξεο 09.00 – 17.00, ζην ηειέθωλν 2310 285 688.
Υπεύζπλε Πξνγξάκκαηνο: Αζαλαζία Τέιιηνπ, athanasia.telliou@antigone.gr .

