
ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 
προς την αναγνώριση της 
αρχής της μη διάκρισης 
στην εκπαίδευση 



Στόχος του προγράμματος «Έχω Δικαιώματα» είναι η βελτίωση της 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
που εργάζονται σε πολυπολιτισμικές τάξεις.  
 
H απόκτηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας και 
θα πρέπει να βασίζεται στην κατανόηση της προαγωγής της 
προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των αξιών της μη 
διάκρισης, ως εργαλεία για την αλλαγή γνώσεων και στάσεων. 



Εταιρικό σχήμα:  
 

7 εταίροι από 6 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
 
• RENASUP - Réseau national d'enseignement supérieur privé (Γαλλία) 
• Inforef - Initiatives pour une formation efficace (Βέλγιο) 
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) 
• Πανεπιστήμιο της Σιένα (Ιταλία) 
• Οργάνωση Pixel - International education and training institution (Ιταλία) 
• Πανεπιστήμιο Klaipeda (Λιθουανία) 
• Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ισπανία) 



Κύριες ομάδες-στόχος του έργου: 
 
- Μαθητές και εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 
- Διευθυντές σχολείων και διοικητικό προσωπικό 

 
- Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και εμπειρογνώμονες στον 
τομέα της εκπαίδευσης 



Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου: 
 

• Επισκόπηση για τη συνειδητοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
διαπολιτισμικών θεμάτων εκπαιδευτικών και μαθητών της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  
• Συλλογή μελετών περίπτωσης και καλών πρακτικών σχετικών με διαπολιτισμικά 
θέματα, ένταξη, μη-διάκριση, αξίες και ανθρώπινα δικαιώματα στο σχολείο 
• Κατευθύνσεις για εκπαιδευτικούς σε μια εκπαίδευση που εμπερικλείει και δεν 
αποκλείει μαθητές (inclusive education).  
• Δημοσίευση με τίτλο «Ένταξη μεταναστών μαθητών στο σχολείο και Ανθρώπινα 
Δικαιώματα» 



Συλλογή μελετών περίπτωσης και καλών πρακτικών σχετικών με διαπολιτισμικά 
θέματα, ένταξη, μη-διάκριση, αξίες και ανθρώπινα δικαιώματα στο σχολείο 

 

• Συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τον Διευθυντή, τους εκπαιδευτικούς και το 
διοικητικό προσωπικό του σχολείου. 
 
• Συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους μαθητές και τις μαθήτριες. 
 
• Καταγραφή περιστατικών που έχουν ενδιαφέρον από την άποψη της διάστασης των 
δικαιωμάτων των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον.  
 
• Παραδείγματα καλών πρακτικών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως πρότυπο και 
από άλλα σχολεία ή εκπαιδευτικούς.  



Κατευθύνσεις για εκπαιδευτικούς σε μια εκπαίδευση που εμπερικλείει και  
δεν αποκλείει μαθητές (inclusive education).  

 
• Tο εμπειρικό πλαίσιο. 
 
• Ευθύνες των εκπαιδευτικών σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον. 
 
• Καταγραφή περιστατικών που έχουν ενδιαφέρον από την άποψη της διάστασης των 
δικαιωμάτων των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον.  
 
• Ορισμός των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που απαιτούνται για να γίνουν φορείς 
αλλαγής σε σχολείο χωρίς αποκλεισμούς.  



Δημοσίευση με τίτλο  
 
 

«Ένταξη μεταναστών μαθητών στο σχολείο και Ανθρώπινα Δικαιώματα» 
 



 Εκπαιδευτικό σεμινάριο – Σιέννα 
 

• Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές από διάφορες χώρες μαζεύτηκαν και μοιράστηκαν τις καλές 
τους πρακτικές αλλά και τις δυσκολίες τους στο πλαίσιο διδασκαλίας σε διάφορες μορφές 
εκπαίδευσης: τυπική, άτυπη, επαγγελματική. 

 
• Μεθοδολογικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν:  

• εμπεριστατωμένες θεωρητικές εισηγήσεις για την κατανόηση ζητημάτων ορολογίας, 
•  βιωματικοί τρόποι προσέγγισης μέσω παιχνιδιών, 
•  κριτική θεώρηση και συζητήσεις αναστοχασμού.  

 
• Στο σεμινάριο δόθηκαν τα εργαλεία, οι καλές πρακτικές που θα βοηθήσουν τους 

εκπαιδευτικούς να αλλάξουν τις στάσεις των μαθητών και μαθητριών τους ώστε αυτοί με τη 
σειρά τους να υποδεχτούν τους καινούριους συμμαθητές τους. 

 





Dissemination 
 
 

 



Exploitation – Συνδεδεμένοι Εταίροι  
 
 

• Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση 
• Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
• Symβiosis 
• Οικογένειες Ουράνιο Τόξο 
• Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο 
• Όμιλος Σερρών για την UNESCO 
• Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης 

 


