ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
HUMAN RIGHTS DEFENCE CENTRE

Το Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΠΑΔ), μη
κερδοσκοπικό σωματείο, με συμβουλευτικό καθεστώς με τον ΟΗΕ, σε
συνεργασία με τον Οργανισμό της Νορβηγίας The European Wergelang Center
υλοποιεί από 1/5/2015 το Πρόγραμμα με τίτλο: «Σπάσε τα δεσμά του φόβου –
Πες όχι στο μίσος: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη
ρητορική του μίσους». 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 και 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.
Σημειώνεται ότι, το σύνολο των δράσεων του έργου, αποσκοπεί σε μία
ολοκληρωμένη παρέμβαση σε επίπεδο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και
πρόληψης σε θέματα που άπτονται του φαινομένου της ρητορικής του μίσους.
Βασικός σκοπός αποτελεί η καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους προς
ευάλωτες ομάδες και γενικά στην ελληνική κοινωνία, μέσα από την προώθηση
του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ενίσχυσης των
δημοκρατικών αξιών.
Στόχος αποτελεί η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών και
μαθητριών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των φοιτητών/τριών Πανεπιστημιακών
Τμημάτων Παιδαγωγικών Σχολών Δημοτικής Εκπαίδευσης, ώστε στο πλαίσιο της
πρόληψης να αντιμετωπιστεί η ανάπτυξη στερεοτύπων, διακρίσεων, ρατσιστικής
συμπεριφοράς και κάθε μορφή έκφρασης ρητορικής του μίσους προς ομάδες ή
κατηγορίες ανθρώπων.
Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου διοργανώθηκε στη Φλώρινα στις 12
Δεκεμβρίου 2015 εντατικό μονοήμερο επιμορφωτικό εργαστήριο διάρκειας 8
ωρών για επαγγελματίες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (δάσκαλους και
δασκάλες) στο οποίο και συμμετείχα.
Βασικός στόχος αποτελούσε ο πολλαπλασιασμός και η περαιτέρω μετάδοση της
αποκτώμενης εμπειρίας και γνώσης στα πλαίσια της τάξης, αναφορικά με την

ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και γενικότερη πρόληψη όσον αφορά την
ανάπτυξη της ρητορικής του μίσους στους μαθητές/ιες Δημοτικού.

Τι κάναμε…
Δίωρο βιωματικό εργαστήριο στις 15 Δεκεμβρίου 2015 στη Δ΄ τάξη του
Πειραματικού Σχολείου Φλώρινας
Τα βιωματικά εργαστήρια στους μαθητές σκοπό έχουν την βέλτιστη κατανόηση
των καθολικών και αναφαίρετων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την
ευαισθητοποίηση και τον σεβασμό ως προς τα δικαιώματα του παιδιού και του
ανθρώπου γενικά, καθώς και την καταπολέμηση των διακρίσεων, των
στερεοτύπων και κάθε μορφή βίας και ρητορικής του μίσους.
Συγκεκριμένα οι μαθητές:
 κλήθηκαν να αναλάβουν ρόλους που αναπαράγουν κάποιες συμπεριφορές,
να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να προτείνουν τρόπους αποφυγής
της επιθετικής ρητορείας.

 Να δημιουργήσουν ένα σχέδιο δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση
του μίσους (π.χ. μέσα από τους κανόνες της τάξης ενάντια σε κάθε
έκφραση μίσους και βίας).
 Εκφράστηκαν δημιουργικά υπέρ της ανεκτικότητας, απέναντι στη
διαφορετικότητα μέσα από τη μουσική, τον χορό, τη ζωγραφική και το
θέατρο.

 Τους διανεμήθηκε ενημερωτικό έντυπο και διαφημιστικό προωθητικό
υλικό (υφασμάτινη τσάντα) με μήνυμα για την καταπολέμηση της
ρητορικής του μίσους.

