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Ανθρώπινα δικαιώματα και 
αποδοχή της διαφορετικότητας

Επίπεδο εκπαίδευσης: 
δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο 

Κατηγορία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: 
βιωματικά, διαδραστικά-συμμετοχικά εκπαιδευτικά εργαστήρια

Περίληψη: 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δίωρα βιωματικά εργαστήρια για μαθητές/ριες με θέμα τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την αποδοχή της διαφορετικότητας με δραστηριότητες σχεδιασμένες ανά ηλικιακή 
ομάδα. Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα αλληλοσεβασμού, κοινωνικής αποδοχής και μη 
περιθωριοποίησης. Υπό τον τίτλο «Ανθρώπινα δικαιώματα και αποδοχή της διαφορετικότητας» το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει επιπλέον και δραστηριότητες για: δικαιώματα παιδιού, ισότητα φύλων, πρόληψη 
και αντιμετώπιση σχολικού εκφοβισμού.

Τα παιδιά, με την ενθάρρυνση των εκπαιδευτών/ριών, συνυπάρχουν και συνεργάζονται σε ένα φιλικό 
μαθησιακό περιβάλλον με σεβασμό και κατανόηση. Οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες για προσωπική 
και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/ριών με τον συμμετοχικό τους χαρακτήρα να δίνει τη δυνατότητα 
στα παιδιά να εξασκούνται σε δημοκρατικές διαδικασίες και να συζητούν για κοινές αποφάσεις. Η δόμηση 
της προσωπικότητας και η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους γίνεται μέσα από την πλήρη και ενεργή διάδρασή 
τους σε ένα ομαδικό περιβάλλον που καθορίζεται από τους ίδιους και προσομοιώνει αυτό μίας υγιούς, 
συμμετοχικής κοινωνίας. Τα παιδιά ανταλλάσσουν  σκέψεις, εμπειρίες και συναισθήματα, διατυπώνουν 
ελεύθερα απόψεις και προβληματισμούς για ζητήματα που τους απασχολούν.

Στο παρακάτω υλικό περιλαμβάνεται ποικιλία δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης σε έξι επιμέρους 
θεματικές ενότητες σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα για τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες των 
μαθητών/ριών. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων μπορούν να διαμορφώσουν το περιεχόμενο των 
εργαστηρίων που επιθυμούν, με διαφορετικές δραστηριότητες για κάθε σχολικό τμήμα, σύμφωνα με τις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/ριών.

 

Λέξεις κλειδιά: 
ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα παιδιού, διαφορετικότητα, ισότητα φύλων, σχολικός εκφοβισμός, 
δημοκρατία, ειρήνη, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, συνεργασία, συμμετοχή, αποδοχή, ενσυναίσθηση, συμπερίληψη

Σκοπός: 
προώθηση της δημοκρατικής εκπαίδευσης, υποστήριξη σχολείων ώστε να λειτουργούν ειρηνικά, σύμφωνα 
με τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων



Στόχοι: 
• Κατανόηση της σημασίας και της αλληλεξάρτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σχολείο και σε κάθε κοινωνική ομάδα
• Διαμόρφωση δημοκρατικών αξιών και στάσεων, συνειδητοποίηση εννοιών όπως: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 
σεβασμός, ισότητα
• Καλλιέργεια κριτικής σκέψης για κοινωνικά ζητήματα ανισότητας και προκατάληψης, αναγνώριση και 
σεβασμός της διαφορετικότητας 
• Ενθάρρυνση ομαδικότητας, συνεργασίας, δημιουργικότητας, επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ανάπτυξη 
δεξιοτήτων κοινωνικής συμμετοχής 
• Ενίσχυση αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης των μαθητών/ριών, ενεργοποίηση 
θετικών αντιλήψεων για τον εαυτό τους, ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας
• Συνειδητοποίηση κοινωνικής ευθύνης, ανάληψη κοινωνικής δράσης
 

Υλοποίηση: 
Κάθε εκπαιδευτικό εργαστήριο του προγράμματος έχει διάρκεια 2 διδακτικές ώρες και μπορεί να 
πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα με τη συμμετοχή 10-25 μαθητών/ριών (συνήθως ανά σχολικό τμήμα). 
Έτσι, για κάθε σχολική τάξη μπορεί να επιλεγεί διαφορετική θεματική ενότητα και δραστηριότητες 
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/ριών. Φυσικά, μπορούν να 
πραγματοποιηθούν περισσότερα από ένα 2ωρα εργαστήρια σε μία ή σε περισσότερες θεματικές ενότητες. 
Η δομή είναι παρόμοια για όλα τα εργαστήρια. Η γνωριμία των μαθητών/ριών γίνεται μέσα από ένα 
διαδραστικό παιχνίδι με ονόματα διάρκειας περίπου 5 λεπτών (η περιγραφή του παιχνιδιού γνωριμίας 
βρίσκεται στο εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνεται στον οδηγό για εκπαιδευτικούς). Επιπλέον, μετά το 
τέλος κάθε δραστηριότητας και πριν αρχίσει η επόμενη, οι μαθητές/ριες –κυρίως του δημοτικού σχολείου- 
μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορα διασκεδαστικά, διαδραστικά παιχνίδια ενεργοποίησης -energiers- 
(περιγραφή στο εκπαιδευτικό υλικό) διάρκειας λίγων λεπτών που στόχο έχουν οι μαθητές/ριες της ομάδας να 
αισθανθούν πιο άνετα και να αποκτήσουν αίσθημα ενότητας και συνεργασίας. Στο τέλος κάθε εργαστηρίου 
γίνεται αξιολόγηση από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/ριες με τον τρόπο που περιγράφεται στο 
έντυπο περιγραφής του προγράμματος.

Μεθοδολογία: 
Η μεθοδολογία της μη τυπικής εκπαίδευσης που χρησιμοποιείται στα εργαστήρια βασίζεται στην ενεργό 
συμμετοχή των μαθητών/ριών που καλούνται να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους στη μάθηση μέσα από 
διαδραστικές δραστηριότητες με εθελοντικό χαρακτήρα όπως προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις 
δημιουργικής γραφής, ομάδες εργασίας, ομαδικές ασκήσεις με εικόνες, ασκήσεις καταιγισμού ιδεών κ.ά. 
Αποτελεί μία μαθητοκεντρική και συλλογική προσέγγιση με στόχο την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και 
την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολέμησης αρνητικών 
διακρίσεων κάθε μορφής. Μέσα από το βιωματικό παιχνίδι και τη δυναμική της ομάδας, δίνεται η δυνατότητα 
στους μαθητές να καλλιεργήσουν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την κριτική τους συνείδηση ώστε 
να αντιληφθούν τους εαυτούς τους ως μέρη ενός κοινωνικού συνόλου όπου αλληλεπιδρούν με σεβασμό, 
ισότητα και διάθεση για συμμετοχή. Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ έχουν στόχο την ανάπτυξη 
της κριτικής σκέψης των μαθητών/ριών, την καλλιέργεια του αισθήματος σεβασμού και της αλληλεγγύης και 
την ενεργή συμμετοχή όλων στη διαδικασία της μάθησης.

Η μεθοδολογία της μη τυπικής εκπαίδευσης εισάγει διαφορετικά εργαλεία μάθησης από αυτά της 
παραδοσιακής μορφής της σχολικής εκπαίδευσης. Τα εργαστήρια αποτελούν μία προσπάθεια η εκπαίδευση 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αποδοχή της διαφορετικότητας να εντατικοποιήσει την παρουσία της 
στις σχολικές τάξεις. Οι δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης για την ευαισθητοποίηση των παιδιών 
σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διακρίσεων απαιτούν από τον εκπαιδευτή τη διαμόρφωση ενός 
φιλικού μαθησιακού περιβάλλοντος όπου η ομάδα να μπορεί να συνεργάζεται με όρους σεβασμού και 
ισότιμης συμμετοχής. Επίσης, ο/η εκπαιδευτής/ρια καλείται ανάλογα με την περίπτωση να επιλέγει ή και 
να προσαρμόζει τα εργαλεία μη τυπικής μάθησης σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους, τις ανάγκες 
και τις ιδιαιτερότητες της ομάδας που συμμετέχει. Η εκπαιδευτική ροή που ακολουθείται στα εργαστήρια 
διαμορφώνεται κάθε φορά διαφορετικά αφού διαμορφώνεται από την εκάστοτε συμμετέχουσα ομάδα που 
αποτελεί τον ζωντανό πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  


