
 

 

ΧΟΛΕΙΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟ ΣΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ  
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

 
    ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ 

 



ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΥΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟ ΣΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ; 
 
Τν ζρνιείν πνπ είλαη θηιηθό πξνο ηα αλζξώ-
πηλα δηθαηώκαηα είλαη νπζηαζηηθά κηα θνηλό-
ηεηα πνπ εμαζθεί θαη πξνσζεί ηα αλζξώπηλα 
δηθαηώκαηα ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαη 
πέξα από απηό.  
Τα ζρνιεία πνπ είλαη θηιηθά ζηα αλζξώπηλα 
δηθαηώκαηα, επηθεληξώλνληαη ζηε δηδαζθαιί-
α: 
ΓΤΡΩ ΑΠΟ ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 
έηζη ώζηε ε ζρνιηθή θνηλόηεηα λα  θαηαλνεί ηη 
είλαη θαη γηα πνην ιόγν είλαη ζεκαληηθά. 
ΜΕΑ από ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα έηζη 
ώζηε ην ζρνιείν λα απνηειεί έλα πξόηππν 
ρώξν εθαξκνγήο ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησ-
κάησλ. 
ΓΙΑ ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα κε ζθνπό 
όια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο λα 
γλσξίδνπλ ηα δηθαηώκαηα ηνπο θαη λα ηα 
ππεξαζπίδνληαη. 
Η ζπκπεξίιεςε, ε απνδνρή, ν ζεβαζκόο θαη 
ε πνηθηινκνξθία είλαη ν βαζηθόο ππξήλαο 
ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ. Όηαλ απηέο 
νη αξρέο θαηεπζύλνπλ ηε ζθέςε ηεο ζρνιηθήο 
θνηλόηεηαο,  ιίγνο ρώξνο κέλεη γηα ηηο δηαθξί-
ζεηο θαη ηνλ εθθνβηζκό: ζρεηηδόκαζηε ν έλαο 
άλζξσπνο κε ηνλ άιιν, όρη σο θησρνί ή 
πινύζηνη, ζθνύξνη ή μαλζνί, επηηπρεκέλνη ή 
απνηπρεκέλνη, αιιά σο αλζξώπηλα όληα 
πνπ κνηξαδόκαζηε ίζα δηθαηώκαηα. Τα κέιε 
ησλ θνηλνηήησλ ησλ ζρνιείσλ πνπ είλαη 
θηιηθά πξνο ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 
δξνπλ, κηινύλ αλνηθηά θαη ππνζηεξίδνπλ ηα 
δηθαηώκαηα ηνπο. Αλαγλσξίδνπλ θαη ζέβνληαη 
ηα δηθαηώκαηα ησλ άιισλ.  
Τν ζρνιείν πνπ είλαη θηιηθό ζηα αλζξώπηλα 
δηθαηώκαηα απνηειεί κηα νιηζηηθή εθπαηδεπηη-
θή πξνζέγγηζε. Απηό ζεκαίλεη όηη νη αξρέο 
ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ εθαξκόδν-
ληαη ζε όιεο ηηο νπηηθέο ηεο ζρνιηθήο δσήο 
θαη εληνπίδνληαη ζε 4 βαζηθέο πηπρέο ηεο: 
δηνίθεζε, ζρέζεηο, αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη 
ζρνιηθό πεξηβάιινλ. 

 
 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΥΟ-
ΛΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟ ΣΑ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ; 
 
Τα ζρνιεία πνπ είλαη θηιηθά πξνο ηα αλζξώπηλα 
δηθαηώκαηα θαιιηεξγνύλ ηα πξνζόληα πνπ είλαη 
απαξαίηεηα γηα ηνπο εγέηεο ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ 
αύξην. Όηαλ έλα ζρνιείν απνθαζίδεη λα γίλεη θηιηθό 
πξνο ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θάλεη έλα ζεκαληη-
θό βήκα πξνο ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ παηδηώλ 
θαη ησλ θνηλσληώλ.  
Η εκπεηξία ηεο Γηεζλνύο Ακλεζηίαο έρεη δείμεη πσο 
ε πξνζέγγηζε ησλ ζρνιείσλ πνπ είλαη θηιηθά ζηα 
αλζξώπηλα δηθαηώκαηα επλνεί ηα ζρνιεία, θαζώο: 

 Γεκηνπξγεί πην ζπκπεξηιεπηηθά θαη ζπκκε-
ηνρηθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα 

 Βειηηώλεη ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηώλ απέλαληη 
ζηε κάζεζε 

 Μεηώλεη ηηο δηαθξίζεηο θαη ην bullying  

 Βειηηώλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ 
θαη καζεηώλ 

 Καιιηεξγεί ακνηβαίν ζεβαζκό θαη απνδνρή 
κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο 

 Γηδάζθεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ξηεο λα αλαγλσξί-
δνπλ ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο 
ηνπο 

Δπηπιένλ, ηα ζρνιεία πνπ είλαη θηιηθά πξνο ηα 
αλζξώπηλα δηθαηώκαηα επλννύλ κέζα από ηελ πα-
ξνρή επθαηξηώλ ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη ηαιέ-
λησλ γηα θάζε άηνκν κέζα ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα 
θαη πέξα από απηήλ. Μηα εμσηεξηθή αμηνιόγεζε 
εληόπηζε όηη ε πξνζέγγηζε ησλ ζρνιείσλ πνπ είλαη 
θηιηθά πξνο ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαιιηεξγεί 
ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 
ησλ καζεηώλ/ξησλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα ζπκβνύιηα 
ησλ καζεηώλ/ξηώλ θαη άιινη ρώξνη ζπλαληήζεσλ 
δίλνπλ ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ξηεο ηελ επθαηξία λα 
ζπλδηακνξθώζνπλ θνηλέο απνθάζεηο θαη λα επηιύ-
ζνπλ ηπρόλ ζπγθξνύζεηο.  
Με άιια ιόγηα, ηα ζρνιεία πνπ είλαη θηιηθά ζηα 
αλζξώπηλα δηθαηώκαηα αλνίγνπλ ην δξόκν ζηε 
δηαπαηδαγώγεζε ησλ καζεηώλ/ξησλ κε ζηόρν λα 
γίλνπλ επηθεθαιήο ησλ  θνηλνηήησλ ηνπο θαη λα 
ππεξαζπίδνληαη ηα δηθαηώκαηα όισλ ησλ αλζξώ-
πσλ. 



ΠΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΩ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ 
ΜΟΤ ΩΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟ ΣΑ ΑΝΘΡΩ-
ΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ; 
Τα ζρνιεία πνπ είλαη θηιηθά πξνο ηα αλζξώπηλα 
δηθαηώκαηα ρξεηάδνληαη ηζρπξή ππνζηήξημε θαη εγε-
ζία από ηνπο/ηηο δηεπζπληέο/ξηεο έηζη ώζηε λα επδν-
θηκήζνπλ θαη λα αλαπηπρζνύλ. 
 
ΜΑΘΑΙΝΟΝΣΑ ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟ-
ΕΓΓΙΗ  
Ξεθηλήζηε κε ην εξγαιείν ησλ θηιηθώλ πξνο ηα αλ-
ζξώπηλα δηθαηώκαηα ζρνιείσλ, πνπ ζα βξείηε ειε-
θηξνληθά—θνηηάμηε ζην νπηζζόθπιιν. 
 
ΠΡΟΩΘΩΝΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤ-
ΣΙΚΩΝ 
Τα ζρνιεία πνπ είλαη θηιηθά ζηα αλζξώπηλα δηθαηώ-
καηα έρνπλ αλάγθε από εθπαηδεπηηθνύο πνπ κπν-
ξνύλ λα εθαξκόζνπλ πνιύ πξνζεθηηθά ηε δηδαζθα-
ιία ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ κέζα ζηελ ηάμε 
θαη ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα. Όπσο όινη/εο γλσξί-
δνπκε, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πνιπάζρνινη – ε δηνη-
θεηηθή ηνπο ππνζηήξημε γηα ζπλερηδόκελε εθπαίδεπ-
ζε ηνπο/ηηο βνεζάεη λα νξγαλώζνπλ ηνλ όγθν εξγα-
ζίαο ηνπο.  
 
ΕΠΙΔΕΙΚΝΤΟΝΣΑ ΑΦΟΙΩΗ  
Πξνσζώληαο ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζρνιεί-
σλ θηιηθώλ πξνο ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, θάλνπ-
κε νξαηή ζε όιε ηε ζρνιηθή  θνηλόηεηα ηε δέζκεπζή 
καο. Κάπνηνη ηξόπνη γηα λα επηηεπρζεί απηό είλαη ε 
εθαξκνγή ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ ζηηο πνιη-
ηηθέο ηνπ ζρνιείνπ, ε θπξηαξρία ησλ αλζξώπηλσλ 
δηθαησκάησλ ζηηο ζρνιηθέο ζπγθεληξώζεηο-
ζπδεηήζεηο θαη ε δεκηνπξγία ελόο ρώξνπ (όπσο 
έλαο πίλαθαο ή έλαο θήπνο) όπνπ ζα κπνξεί λα 
αλαπηύζζεηαη δεκόζηνο δηάινγνο κε ζηόρν λα γί-
λνπλ ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα αληηθείκελν ζπδήηε-
ζεο όισλ.  
 
ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΜΗΣΙΑ 
Τν Διιεληθό Τκήκα ηεο Γηεζλνύο Ακλεζηίαο βξίζθε-
ηαη θνληά ζαο θαη πινπνηεί ην εθπαηδεπηηθό πξό-
γξακκα «Δγώ θη Δζύ Μαδί: Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξώ-
πηλα Γηθαηώκαηα», κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία δηθηύνπ 
ζρνιείσλ θηιηθώλ πξνο ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα.  
Αλ έρεηε ηδέεο γηα ην πώο ην ζρνιείν ζαο κπνξεί λα 
γίλεη πην θηιηθό πξνο ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, 
παξαθαιώ κνηξαζηείηε ηηο καδί καο. Γηα πεξηζζόηε-
ξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο ξίμηε κηα καηηά ζην 
νπηζζόθπιιν.   

 

  

Προετοιμάζοντασ τουσ/τισ μαθητέσ/
ριεσ  

να γίνουν υπεφθυνοι/εσ ςτισ κοινό-
τητέσ τουσ 



 
 

ΜΟΓΓΟΛΙΑ: 
ΞΕΚΙΝΩΝΣΑ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 
 
Τν Γενικό Γυμνάζιο Mongolia-India ζηελ 
Οπιάλ Μπαηόξ πξνζέγγηζε ηελ ηνπηθή θνη-
λσλία κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο εζεινληηθήο 
εξγαζίαο πνπ δεκηνύξγεζε, ην νπνίν πεξη-
ιάκβαλε δξαζηεξηόηεηεο επηθεληξσκέλεο 
ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. 
 
Τν 2010, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πην θξύνπ 
ρεηκώλα ζηελ ηζηνξία, ην ζεξκόκεηξν ζηε 
Μνγγνιία έπεζε ζηνπο –58 βαζκνύο θειζί-
νπ. Απηό επεξέαζε έληνλα ηνλ πιεζπζκό: 
ην θαγεηό ήηαλ ιηγνζηό θαη ε επηθνηλσλία 
δύζθνιε. Δθηηκήζεθε σο θπζηθή θαηαζηξν-
θή από ηηο αξρέο θαη ηνπο δηεζλείο νξγαλη-
ζκνύο.  
 
Οη καζεηέο/ξηεο ηνπ ζρνιείνπ έιαβαλ δξά-
ζε. Μαδί, ζπγθέληξσζαλ θαη δηέλεηκαλ ξνύ-
ρα, θώηα, ζπίξηα, ελώ παξάιιεια νη εθπαη-
δεπηηθνί δώξηζαλ ηνλ εκεξήζην κηζζό ηνπο 
ζηηο πιεγέληεο θνηλόηεηεο. Τν πξόγξακκα 
θξάηεζε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ελεξγά ζπλ-
δεδεκέλνπο κε ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα θαη 
κεηά ην θαηαζηξνθηθό απηό γεγνλόο ζπλέρη-
ζε λα παξέρεη βνήζεηα ζε απνθιεηζκέλεο 
νκάδεο θαη αλζξώπνπο πνπ δνπλ ζε θαζε-
ζηώο θηώρεηαο. 

 

 
ΠΟΤ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΕΡΙΟ-

ΣΕΡΑ; 
 

Μάζε πεξηζζόηεξα γηα ηελ Δθπαίδεπζε 
ζηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 

 
Μάζε γηα ηα λέα καο θαη ελεκεξώζνπ γηα 
ηηο δξάζεηο θαη ηηο εθζηξαηείεο ηεο Γηε-
ζλνύο Ακλεζηίαο 
 
Γίλε ππνζηεξηθηήο ηεο Γηεζλνύο Ακλε-
ζηίαο θαη βνήζεζέ καο λα αλαπηύμνπκε 
ηε δξάζε καο 
 
Γίλε κέινο ηεο Γηεζλνύο Ακλεζηίαο θαη 
αθνινύζεζε ην όξακά καο γηα έλαλ 
θόζκν όπνπ όινη ζα απνιακβάλνπκε ηα 
αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 
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