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Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες, 

 

Παρακαλούμε για την προώθηση και δημοσίευση του παρακάτω και συνημμένου  

Δελτίου Τύπου. 

 

Με εκτίμηση, 

από τη Γραμματεία 

 

Γραφείο Θεσσαλονίκης: 

Πτολεμαίων 35 & Συγγρού, 54630 

Τηλ./Fax:  2310 526150 

E-mail: infothes@arsis.gr 

Web Site: http://www.arsis.gr/ 

 

 

Θεσσαλονίκη, 8/12/2015 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διάθεση του εγχειριδίου Compasito, εγχειρίδιο εκπαίδευσης  

στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά. 

 

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προωθεί σταθερά εδώ και  

χρόνια την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα σε συνεργασία με σχολεία  

και εκπαιδευτικές διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  

εκπαίδευσης. 

 

Η ΑΡΣΙΣ υλοποιεί από τον Οκτώβριο του 2014 το πρόγραμμα «Δράσεις  

Ευαισθητοποίησης Νέων στα Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσω των εκπαιδευτικών  

εγχειριδίων Compass και Compasito». Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015  

ένα δίκτυο στελεχών και εθελοντών της ΑΡΣΙΣ, εκπαιδευμένων στη χρήση των  

εγχειριδίων Compass και Compasito πραγματοποίησαν 70 παρεμβάσεις για τα  

ανθρώπινα δικαιώματα σε 30 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμια  

εκπαίδευσης με τη συμμετοχή 900 παιδιών και νέων από τον Ιανουάριο έως  

το Ιούνιο του 2015, στη Θεσσαλονίκη. 

 

Για το τρέχον σχολικό έτος 2015 - 2016 το Δίκτυο Εθελοντών για την  

προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων φιλοξενείται στις Παιδικές  

Βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο,  

όπου θα πραγματοποιήσει 30 προγραμματισμένες παρεμβάσεις με θέμα τη  

διαφορετικότητα, το ρατσισμό, τον πόλεμο και την ειρήνη, τη φτώχεια, τον  

κοινωνικό αποκλεισμό και άλλα παγκόσμια ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

σε μαθητές και μαθήτριες 17 δημοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης. 

 

Παράλληλα, 42 ενεργοί εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  

εκπαίδευσης και των σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας που συμμετείχαν στα  

σεμινάρια που πραγματοποίησε η ΑΡΣΙΣ για τη χρήση των εκπαιδευτικών  

εγχειριδίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, πραγματοποιούν στις σχολικές  

τους μονάδες παρεμβάσεις για την προώθηση της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα  

δικαιώματα και την ευαισθητοποίηση παιδιών και νέων. 
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Τέλος, ξεκινά η διάθεση του εγχειριδίου Compasito στα ελληνικά σε  

δημοτικά σχολεία, διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  

εκπαίδευσης, βιβλιοθήκες και φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να  

αποστείλουν στο infothes@arsis.gr συμπληρωμένη τη φόρμα που βρίσκεται  

αναρτημένη στο www.arsis.gr με θέμα «εκδήλωση ενδιαφέροντος για το  

εγχειρίδιο Compasito»*. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία  

στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι  

μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα,  

γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι  

το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της  

κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής  

δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

 

ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 526 150, Νεφέλη Πανδίρη 

e-mail: infothes@arsis.gr 

 

 

*http://arsis.gr/diathesi-tou-egchiridiou-compassito-egchiridio-ekpedefsis-sta-anthropina-

dikeomata-gia-pedia/ 



 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ COMPASITO 

 

Οι  εκπρόσωποι  των φορέων που ενδιαφέρονται  να παραλάβουν  το  εγχειρίδιο Compasito 
μπορούν  να  αποστείλουν  στο  infothes@arsis.gr  συμπληρωμένη  την  παρακάτω φόρμα  με 
θέμα «εκδήλωση ενδιαφέροντος για το εγχειρίδιο Compasito».  

Θα σας αποσταλλείe‐mailγια την πορεία του αιτήματός σας και τη διαδικασία παραλαβής 
του εγχειριδίου. 

 

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήματος:_______________________________________________ 

Φορέας:____________________________________________________________________ 

Διεύθυνση Φορέα:____________________________________________________________ 

Πρόσωπο Αναφοράς:__________________________________________________________ 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:_______________________________________________________ 

E‐mail:______________________________________________________________________ 

 

Παρατηρήσεις:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Πληροφορίες: 

ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων  

Τηλ.: 2310 526 150, 6936125326, Πετρίτση Ιωάννα 

e‐mail: infothes@arsis.gr 



 





 

Θεσσαλονίκη, 8/12/2015 

   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διάθεση του εγχειριδίου Compasito, εγχειρίδιο 

εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά.  

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προωθεί σταθερά εδώ και χρόνια 

την  εκπαίδευση  στα  ανθρώπινα  δικαιώματα  σε  συνεργασία  με  σχολεία  και  εκπαιδευτικές 

διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Η  ΑΡΣΙΣ  υλοποιεί  από  τον  Οκτώβριο  του  2014  το  πρόγραμμα  «Δράσεις 

Ευαισθητοποίησης  Νέων  στα  Ανθρώπινα  Δικαιώματα  μέσω  των  εκπαιδευτικών  εγχειριδίων 

Compass  και  Compasito».  Κατά  το  ακαδημαϊκό  έτος  2014  –  2015  ένα  δίκτυο  στελεχών  και 

εθελοντών  της  ΑΡΣΙΣ,  εκπαιδευμένων  στη  χρήση  των  εγχειριδίων  Compass  και  Compasito 

πραγματοποίησαν 70 παρεμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε 30 σχολεία πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευσης με τη συμμετοχή 900 παιδιών και νέωναπό τον Ιανουάριο έως 

το Ιούνιο του 2015, στη Θεσσαλονίκη. 

Για  το  τρέχον  σχολικό  έτος 2015  ‐ 2016  το  Δίκτυο  Εθελοντών  για  την  προώθηση  των 

Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  φιλοξενείται  στις  Παιδικές  Βιβλιοθήκες  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης 

και  το  Βαφοπούλειο  Πνευματικό  Κέντρο,  όπου  θα  πραγματοποιήσει  30  προγραμματισμένες 

παρεμβάσεις  με  θέμα  τη  διαφορετικότητα,  το  ρατσισμό,  τον  πόλεμο  και  την  ειρήνη,  τη 

φτώχεια,  τον κοινωνικό αποκλεισμό και άλλα παγκόσμια ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

σε μαθητές και μαθήτριες 17 δημοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης.  

Παράλληλα,  42  ενεργοί  εκπαιδευτικοί  της  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  και  των  σχολείων  Δεύτερης  Ευκαιρίας  που  συμμετείχαν  στα  σεμινάρια  που 

πραγματοποίησε  η  ΑΡΣΙΣ  για  τη  χρήση  των  εκπαιδευτικών  εγχειριδίων  του  Συμβουλίου  της 

Ευρώπης,  πραγματοποιούν  στις  σχολικές  τους  μονάδες  παρεμβάσεις  για  την  προώθηση  της 

εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευαισθητοποίηση παιδιών και νέων. 



Τέλος, ξεκινά η διάθεση του εγχειριδίου Compasito στα ελληνικά σε δημοτικά σχολεία, 

διευθύνσεις  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  βιβλιοθήκες  και  φορείς.  Οι 

ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να αποστείλουν στο  infothes@arsis.gr συμπληρωμένη τη φόρμα 

που  βρίσκεται  αναρτημένη  στο  www.arsis.gr  με  θέμα  «εκδήλωση  ενδιαφέροντος  για  το 

εγχειρίδιο Compasito»1.  

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο 

του  Προγράμματος  «Είμαστε  όλοι  Πολίτες»,  το  οποίο  είναι  μέρος  του  συνολικού 

Χρηματοδοτικού Μηχανισμού  του  ΕΟΧ  για  την  Ελλάδα,  γνωστού ως  EEAGrants.  Διαχειριστής 

Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη.Στόχος του Προγράμματος είναι 

η  ενδυνάμωση  της  κοινωνίας  των  πολιτών  στη  χώρα  μας  και  η  ενίσχυση  της  κοινωνικής 

δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

 

ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων  

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 526 150, Νεφέλη Πανδίρη 

e‐mail: infothes@arsis.gr 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1http://arsis.gr/diathesi‐tou‐egchiridiou‐compassito‐egchiridio‐ekpedefsis‐sta‐anthropina‐dikeomata‐
gia‐pedia/ 
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