
 

 

 

 

Οκτώβριος 2019 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχολεία της 
Θεσσαλονίκης 

 

Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα σε σχολικές μονάδες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της 

ακαδημαϊκής χρονιάς 2019 -2020 διοργανώνει και φέτος η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση 

Υποστήριξης Νέων.  

 

Συγκεκριμένα, τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις υλοποιεί το Κέντρο Υποστήριξης Νέων της 

ΑΡΣΙΣ (επί της οδού Σπάρτης 9), στο πλαίσιο του έργου «ΩΡΙΩΝ - Δράσεις για την Πρόληψη 

της Περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού» που έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από 

την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με κωδικό ΟΠΣ 

5029944. 

 

 

Oι παρεμβάσεις απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, 

είναι βιωματικές και οργανώνονται με βάση τη μεθοδολογία των εγχειριδίων Compass και 

Compasito, επίσημων εγχειριδίων του Συμβουλίου της  Ευρώπης για την εκπαίδευση στα 



 

 

 

ανθρώπινα δικαιώματα με παιδιά και νέους. Μέσα από μια ευρεία θεματολογία, οι 

δραστηριότητες βοηθούν τους νέους και τα παιδιά να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν τις 

αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να αγωνιστούν για την  υπεράσπισή τους.  

 

Οι θεματικές που καλύπτουν τα εγχειρίδια είναι οι παρακάτω: 
 

·         Δικαιώματα των παιδιών 
·         Υγεία 
·         Ιδιότητα του πολίτη και συμμετοχή στα κοινά 
·         Μέσα μαζικής ενημέρωσης 
·         Κουλτούρα και αθλητισμός 
·         Μετανάστευση 
·         Δημοκρατία 
·         Ειρήνη και βία 
·         Φτώχεια 
·         Διάκριση και μισαλλοδοξία 
·         Θρησκεία και πίστη 
·         Εκπαίδευση 
·         Περιβάλλον 
·         Πόλεμος και τρομοκρατία 
·         Φύλο 
·         Εργασία 
·         Παγκοσμιοποίηση 
·         Αναπηρία και Αναπηρισμός 
  

  
Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις υλοποιούνται εντός του σχολείου σε ομάδες μαθητών 
των 20-25 ατόμων και είναι διάρκειας δύο διδακτικών ωρών (90 λεπτά) 

 

Οι σχολικές μονάδες που ενδιαφέρονται παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το 

Κέντρο Υποστήριξης Νέων (Σπάρτης 9), Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 - 14:00.  

 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Παρεμβάσεων: Φαίη Πανουσοπούλου 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 228850 & 2311 243058 

Ε-mail: infokyn@arsis.gr & kyn@arsis.gr  

Website: www.arsis.gr 
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