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               Βαζκόο  Αζθαιείαο : 

                            Nα δηαηεξεζεί κέρξη : 

                               Βαζκόο  Πξνηεξ.: ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ 
         

                   

                                                 Μαξνύζη,   13/03/2015 
                      Αξ. Πξση. :  42681/ΓΓ4 

                              
 

        --- 
 
                       

       

   ΠΡΟ: 

   

                                                                                    

                                                            
                                                                    

                  ΚΟΙΝ:  1.Πξντζηακέλνπο Δπηζηεκνληθήο & 

           Παηδαγσγηθήο  Καζνδήγεζεο 

        (κέζσ ησλ Πεξηθ. Γ/λζεσλ Δθπ/ζεο) 

                   2.ρνιηθνύο πκβνύινπο Π.Δ. θαη Γ.Δ. 
          ηεο ρώξαο.  

             (κέζσ ησλ Πεξηθ. Γ/λζεσλ Δθπ/ζεο) 
                                                                                   3. OΛΜΔ 
     Δξκνύ θαη Κνξλάξνπ 2 
     Σ.Κ. 10563 
     4. ΓΟΔ 
    Ξελνθώληνο  15 α 
    Σ.Κ. 105 57 Αζήλα  
                                                                                       5. πιιόγνπο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ  

   ζρνιηθώλ κνλάδσλ Π.Δ. θαη Γ.Δ. 

   (κέζσ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Π.Δ. θαη  

    Γ.Δ.) 

 

 
Θέκα: «21ε Μαξηίνπ – Γηεζλήο Ηκέξα γηα ηελ εμάιεηςε ησλ θπιεηηθώλ δηαθξίζεσλ θαη 
ηνπ ξαηζηζκνύ» 

 
               Η 21ε Μαξηίνπ είλαη ε Γηεζλήο Ηκέξα γηα ηελ εμάιεηςε ησλ θπιεηηθώλ δηαθξίζεσλ θαη 

ηνπ ξαηζηζκνύ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ εθπαίδεπζε. H Ηκέξα απηή απνηειεί κηα επθαηξία γηα λα 

επηθαηξνπνηεζνύλ θαη εληζρπζνύλ νη δξάζεηο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ όισλ ησλ 

παηδηώλ θαη ηελ απνηξνπή θαηλνκέλσλ ξαηζηζκνύ, μελνθνβίαο θαη δηαθξίζεσλ κέζα ζηε  

ζρνιηθή θνηλόηεηα.  

                    

            ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ 
        Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
                                    ---- 

 

  

 

 

 

Σαρ. Γ/λζε:   Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 
Σ.Κ. – Πόιε:  151 80 Μαξνύζη 
Ιζηνζειίδα:   http://www.minedu.gov.gr 
Πιεξνθνξίεο:   Παπαρξήζηνο  Κ., 
                         Παπαδαλησλάθεο Α., 
                         Ληγλόο Γ. 
 Σειέθσλν: 210- 344.33.18 (Π.Δ.) 
                    210 -344.32.72 (Γ.Δ.) 
                   210- 344.22.12 (Δ.Δ.) 

Φαμ:   210-344.3390 

                                                
 ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                    ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, 
                 ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
                                              ---- 

 

1. Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο  Π.Δ. θαη   
    Γ.Δ. ηεο ρώξαο. Έδξεο ηνπο. 
2. Γηεπζύλζεηο  Π.Δ. θαη Γ.Δ. ηεο ρώξαο. 

 Έδξεο ηνπο. 

3.ρνιηθέο κνλάδεο Π.Δ θαη Γ.Δ. ηεο    

ρώξαο. 

(κέζσ ησλ Γηεπζύλζεσλ Π.Δ θαη Γ.Δ.  
ηεο ρώξαο) 
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            Ο ζεβαζκόο θαη ε πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξώπνπ απνηεινύλ πξσηαξρηθή 

ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ πληάγκαηνο. Ο πξνζαλαηνιηζκόο 

απηόο επηβάιιεη ηελ απαγόξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ θάζε είδνπο, όπσο επηβεβαηώλεηαη ζην 

άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, όπνπ ξεηά νξίδεηαη όηη όινη όζνη βξίζθνληαη ζηελ Διιεληθή 

Δπηθξάηεηα απνιακβάλνπλ ηελ απόιπηε πξνζηαζία ηεο δσήο, ηεο ηηκήο θαη ηεο ειεπζεξίαο 

ηνπο, ρσξίο δηάθξηζε εζληθόηεηαο, θπιήο, γιώζζαο θαη ζξεζθεπηηθώλ ή πνιηηηθώλ 

πεπνηζήζεσλ. 

             Η αλάγθε θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ, θαη δε ησλ αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξώλ πνπ εληζρύνπλ ηνλ ξαηζηζκό ππαγνξεύεηαη, επηπιένλ, θαη από δηεζλείο 

ζπκβάζεηο πνπ δεζκεύνπλ ηε ρώξα. Δηδηθόηεξα, ε  απαγόξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ κε βάζε ηα 

ηδηαίηεξα θπζηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά νκάδσλ ή πξνζώπσλ (όπσο ε θπιή, ην 

ρξώκα, ε ζξεζθεία, νη γελεαινγηθέο θαηαβνιέο, ε εζληθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, ε αλαπεξία, ην 

θύιν, ν ζεμνπαιηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ή ε ηαπηόηεηα θύινπ) ζεκειηώλεηαη ζηελ αξρή ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο ειεπζεξίαο θαη αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξώπνπ, θαζώο θαη ζηηο αξρέο ηεο δίθαηεο 

θαη ίζεο κεηαρείξηζεο ρσξίο δηάθξηζε. Σα δηθαηώκαηα θαη νη ειεπζεξίεο απηέο θαηνρπξώλνληαη 

ζε πνιιά δηεζλή θείκελα θαη ζπκβάζεηο, πνπ εδώ θαη δεθαεηίεο ζπγθξνηνύλ ην δηεζλέο πιέγκα 

πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ: ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξώπνπ ηνπ Ο.Η.Δ, ζην Γηεζλέο ύκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα, γηα 

ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηώκαηα θαη ηα πξόζζεηα πξσηόθνιια, ζηε 

Γηεζλή ύκβαζε «πεξί θαηαξγήζεσο πάζεο κνξθήο θπιεηηθώλ δηαθξίζεσλ» ηνπ 1966 

(θύξσζε κε ην Ν.Γ. 494/1970), ζηε ύκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ 

θαη άιισλ ηξόπσλ ζθιεξήο, απάλζξσπεο ή ηαπεηλσηηθήο κεηαρείξηζεο ή ηηκσξίαο ηνπ 1984, 

ζηε ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ ηνπ 1989, ζηελ Δπξσπατθή ύκβαζε γηα ηελ 

Πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ησλ Θεκειησδώλ Διεπζεξηώλ, ζην Γηεζλέο 

Αλζξσπηζηηθό Γίθαην θαη ζην Καηαζηαηηθό ηνπ Γηεζλνύο Πνηληθνύ Γηθαζηεξίνπ θαη ζηηο 

Ιδξπηηθέο πλζήθεο, θαζώο θαη ζηνλ Υάξηε Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Σν νπνηνδήπνηε όκσο λνκνζεηηθό πιαίζην απνδεηθλύεηαη απνηειεζκαηηθό κόλνλ δηα 

ηεο ελεξγνύο ζπκκεηνρήο θαη ζηάζεο όισλ ησλ πνιηηώλ. 

 
            Η εθπαίδεπζε ζπγθεθξηκέλα, δελ εμαληιείηαη, όπσο είλαη γλσζηό, ζηε κεηάδνζε 

γλώζεσλ. Οθείιεη λα ακβιύλεη ηηο θνηλσληθέο αληζόηεηεο, λα ππεξεηεί ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ θαη λα πξνθξίλεη πξαθηηθέο πνπ ζα δηέπνληαη από αληηξαηζηζηηθό πλεύκα, 

από ηελ απνδνρή ηεο εηεξόηεηαο θαη από ηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο. Ιδηαίηεξα ζήκεξα, απηνί νη 

ζθνπνί είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, θαζώο ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηε ρώξα καο παξαηεξείηαη 

πνιιαπιαζηαζκόο ησλ θξνπζκάησλ βίαο, θπιεηηθώλ δηαθξίζεσλ, μελνθνβίαο  θαη ξαηζηζκνύ 
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ζε όιεο ηηο κνξθέο ηνπ, όπσο ηεθκεξηώλεηαη θαη από ηελ πξόζθαηε Έθζεζε ηνπ Επηηξόπνπ 

ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο γηα ηα Αλζξώπηλα Δηθαηώκαηα  θ. Νηιο  Μνύηδληεθο (2013), ε 

νπνία αθνξά ζηα εγθιήκαηα κίζνπο, ζηελ αλάπηπμε ιόγνπ κίζνπο, ζηα λνκνζεηηθά θελά, ζηηο 

θαθέο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπλδένληαη κε ηα πξναλαθεξζέληα θαη δηαπηζηώλεη ηελ έμαξζε 

ησλ εγθιεκάησλ ξαηζηζηηθνύ κίζνπο ελαληίνλ κεηαλαζηώλ αιιά θαη άιισλ θνηλσληθώλ νκάδσλ 

ζηε ρώξα καο.  

 
           Ο ξόινο ηεο εθπαίδεπζεο κέζα ζην ζύγρξνλν πινπξαιηζηηθό θαη πνιππνιηηηζκηθό 

πιαίζην αλαδεηθλύεηαη πξσηαξρηθόο. Σν ρνιείν έρεη όια ηα ερέγγπα γηα λα βνεζήζεη ηνπο/ηηο 

καζεηέο/καζήηξηεο  λα νηθνδνκήζνπλ ηηο αμηαθέο ηνπο ζέζεηο θαη λα ηνπο θαζνδεγήζεη αηνκηθά 

θαη νκαδηθά ώζηε λα επηηεπρζνύλ: 1. ε εηξεληθή ζπλύπαξμε ησλ αηόκσλ πνπ δνπλ ζε κηα 

ρώξα, ζηε βάζε ηεο ηζνλνκίαο θαη ηεο ηζόηεηαο, 2. ε αιιεινθαηαλόεζε θαη αιιεινεθηίκεζε 

ησλ αλζξώπσλ,  3. ε απνδνρή θαη ν ζεβαζκόο ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξόηεηαο, γηαηί ε δηαθνξά 

είλαη δηθαίσκα θαη όρη πξνλόκην, 4. ε θαηαπνιέκεζε ξαηζηζηηθώλ ηάζεσλ, πξνθαηαιήςεσλ θαη 

εθδειώζεσλ κηζαιινδνμίαο θαη μελνθνβίαο, ώζηε νη δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ δνπλ 

ζε κηα ρώξα λα κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ απξόζθνπηα κεηαμύ ηνπο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξόνδν θαη ηελ επεκεξία ηεο, 5. ε εκπέδσζε ηεο αιιειεγγύεο, 6. ε παξνρή ίζσλ επθαηξηώλ ζε 

όια ηα άηνκα γηα εξγαζία, εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλέιημε θαη πξόνδν.  

 

Με αθνξκή ηελ εκέξα απηή  θαινύληαη όιεο νη ζρνιηθέο κνλάδεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο λα αθηεξώζνπλ ηελ Πέκπηε 19/3 ή ηελ Παξαζθεπή  20/3/2015 κία ή δύν 

δηδαθηηθέο ώξεο (κε απόθαζε ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ) ζε δξάζεηο, ζπδεηήζεηο, 

εθδειώζεηο θαηά ηνπ ξαηζηζκνύ, ηεο μελνθνβίαο  θαη ησλ θπιεηηθώλ δηαθξίζεσλ.  

 

 

 

Δλδεηθηηθά ζέκαηα ησλ δξάζεσλ κπνξεί λα είλαη:  

1. Μαζαίλσ γηα ηνλ ξαηζηζκό θαη ηηο δηαθξίζεηο θαη γηα ηα δηθαηώκαηα θάζε παηδηνύ. 

2. Όινη καδί νηθνδνκνύκε ην ζρνιείν ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο αιιειεγγύεο. Ση κπνξνύκε λα 

θάλνπκε γηα λα ππεξαζπηζηνύκε ζπκκαζεηέο/ζπκκαζήηξηέο καο πνπ γίλνληαη ζύκαηα 

ξαηζηζκνύ.  

3. Ση είλαη ν ξαηζηζκόο θαη πνηα ηα είδε ηνπ. Μήπσο θέξνκαη ξαηζηζηηθά ρσξίο λα ην 

ζπλεηδεηνπνηώ;  "Πώο ζα έλησζα αλ… Πώο ληώζεη ην ζύκα ηνπ ξαηζηζκνύ; " 

4. «Δίκαζηε δηαθνξεηηθνί αιιά είκαζηε ίζνη». 
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5. Μπαίλσ ζηε ζέζε ελόο παηδηνύ πξόζθπγα παίδνληαο ην δηαδηθηπαθό παηρλίδη «Σν ηαμίδη ηεο 

θπγήο» ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο 

(http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-

yliko/artikel/722055eb51db56df4cf2c983c38a2401/ekpaideytiko-yliko-1.html?L=xykzzqgq)  

 

 

          Οη Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο θαινύληαη λα δώζνπλ ζρεηηθέο νδεγίεο θαη 

θαηεπζύλζεηο πξνο ηνπο Πξντζηακέλνπο Δπηζηεκνληθήο & Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο Π.Δ & 

Γ.Δ., ηνπο ρνιηθνύο πκβνύινπο Π.Δ. & Γ.Δ., ηνπο Γηεπζπληέο Π.Δ. & Γ.Δ. θαη ηνπο 

Γηεπζπληέο/Πξντζηακέλνπο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ όιεο ηεο ρώξαο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκβάινπλ ελεξγά ζηελ απνηειεζκαηηθή πξνεηνηκαζία θαη πινπνίεζε δξάζεσλ, ώζηε ε 21ε 

Μαξηίνπ λα είλαη ε απαξρή κηαο ζπληνληζκέλεο παξέκβαζεο ζηνλ ρώξν ησλ ζρνιείσλ κε 

ζηόρν ηελ αληηκεηώπηζε θαηλνκέλσλ ξαηζηζκνύ θαη δηαθξίζεσλ. Οη ρνιηθνί ύκβνπινη 

νθείινπλ λα παξέρνπλ δηαξθή θαη ζηαζεξή ππνζηήξημε ζηα ζρνιεία θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, 

μεθηλώληαο κάιηζηα από ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, γηα λα πξαγκαηώλεηαη ε 

εθπαίδεπζε ζηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα, λα εληζρύεηαη ν ζεβαζκόο ζηελ εηεξόηεηα, λα 

εκπεδώλεηαη ε αιιειεγγύε, λα θαιιηεξγείηαη ε ελζπλαίζζεζε θαη λα απνκαθξύλνληαη ηα 

θαηλόκελα ξαηζηζκνύ θαη μελνθνβίαο, δηαθξίζεσλ, ζηεξενηύπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ από ηνλ 

ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.  

          Καινύκε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο/ηηο καζεηέο/καζήηξηεο θαζεκεξηλά λα 

ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνύλ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, πξνσζώληαο θαη πινπνηώληαο ηελ 

επίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρώξαο πνπ έρεη σο ζηόρν ηελ έληαμε θαη εθπαηδεπηηθή 

ζηήξημε όισλ ησλ καζεηώλ, ρσξίο εμαηξέζεηο θαη πεξηνξηζκνύο, απνθξνύνληαο θάζε 

ξαηζηζηηθή πξόθιεζε κε ζεβαζκό ζε θάζε ηδηαηηεξόηεηα ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θάζε δηαθνξά γιώζζαο, θπιήο, ζξεζθείαο, ρξώκαηνο. 

         Καινύκε επίζεο, όια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο λα κε ζησπνύλ, λα κελ 

παξακέλνπλ απαζή ή αδηάθνξα θαη θπξίσο λα κελ θνβνύληαη λα ελεκεξώλνπλ ηνπο 

αξκνδίνπο ή λα θαηαγγέιινπλ ηα θαηλόκελα ηεο βίαο, ησλ θπιεηηθώλ δηαθξίζεσλ  θαη ηνπ 

ξαηζηζκνύ πνπ κπνξεί λα δηαπηζηώλνληαη ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Η ξαηζηζηηθή βία δελ έρεη 

ζέζε ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη ζε έλα δεκνθξαηηθό ζρνιείν θαη όζνη ηελ αζθνύλ ζα  

πξέπεη λα ηηκσξνύληαη.  

 

 

 

 

http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/artikel/722055eb51db56df4cf2c983c38a2401/ekpaideytiko-yliko-1.html?L=xykzzqgq
http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/artikel/722055eb51db56df4cf2c983c38a2401/ekpaideytiko-yliko-1.html?L=xykzzqgq
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Οη εθπαηδεπηηθνί γηα αλαδήηεζε ζρεηηθνύ πιηθνύ κπνξνύλ λα αλαηξέρνπλ ζηηο αθόινπζεο 

ηζηνζειίδεο: 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, http://www.synigoros.gr 

πλήγνξνο ηνπ Παηδηνύ, http://www.0-18.gr 

Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο, http://www.unhcr.gr 

Γίθηπν γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ, http://diaforetikotita.gr/ 

 Unicef, http://www.unicef.gr/reports/symb.php#2 

Γηεζλήο Ακλεζηία – Διιεληθό ηκήκα, http://amnesty.org.gr  

Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 

http://www.ministryofjustice.gr 

Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, http://www.nchr.gr 

Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, http://www.hlhr.gr/index.php 

Ιλζηηηνύην γηα Γηθαηώκαηα, Ιζόηεηα θαη Δηεξόηεηα (Ιnstitute for Rights Equality & 

Diversity),  http://www.i-red.eu/?i=institute.en.home 

Γίθηπν Καηαγξαθήο Πεξηζηαηηθώλ Ραηζηζηηθήο Βίαο, 

http://www.hlhr.gr/images/site/1010/1035_large/report2013final.pdf 

ΔΚΘΔΗ ηνπ Νηιο Μνύηδληεθο, Δπηηξόπνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα ηα Γηθαηώκαηα 

ηνπ Αλζξώπνπ, κεηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Διιάδα από ηηο 28 Ιαλνπαξίνπ έσο ηελ 1ε 

Φεβξνπαξίνπ 2013 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2053623&Site=CommDH&BackColorInternet=DBDCF2&B

ackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 

COMPASS-Καηλνηόκα Δθπαηδεπηηθά Δξγαιεία γηα ηελ Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ ζηα 

Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα, 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/120517_compass_edition_gr.pdf 

Κέληξν  Δθπαηδεπηηθώλ Μειεηώλ  θαη Σεθκεξίσζεο ηεο ΟΛΜΔ, 

http://kemete.sch.gr/?p=719  θαη ρνιείν ρσξίο ζύλνξα : βηβιίν ηεο θαζεγήηξηαο, ηνπ 

θαζεγεηή 

Οδεγόο αληηξαηζηζηηθήο εθπαίδεπζεο, http://users.auth.gr/gtsiakal/tsiakalos_book.pdf 

 

Δθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ  Ιδξύκαηνο ηεο Βνπιήο:  

α) Ση είλαη ξαηζηζκόο; Πνηα ηα  είδε ηνπ; 

http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/v

oulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/racism/0_3racism.pdf 

http://www.synigoros.gr/
http://www.0-18.gr/
http://www.unhcr.gr/
http://diaforetikotita.gr/
http://www.unicef.gr/reports/symb.php#2
http://amnesty.org.gr/
http://www.ministryofjustice.gr/
http://www.nchr.gr/
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http://users.auth.gr/gtsiakal/tsiakalos_book.pdf
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β) Δξγαζηήξη 1: «Οη δηαθόξσλ εηδώλ Άιινη» 

http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/v

oulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/racism/0_7racism.pdf 

γ) Δξγαζηήξη 2: «Δίκαη ξαηζηζηήο; Έλα θαζεκεξηλό ηεζη» 

http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/v

oulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/racism/1_5racism.pdf          

 

 

                               Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

                                                                                                   ΑΝΑΣΑΙΟ  ΚΟΤΡΑΚΗ 

       

       Δζσηεξηθή δηαλνκή:     

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ (αξ. πξ. 1158/13-2-2015) 

2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή  Τπνπξγνύ 

3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα 

4. Γεληθή  Γηεύζπλζε πνπδώλ Π.Δ. θαη Γ.Δ. 

5. Γηεύζπλζε Θξεζθεπηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

           Σκήκα Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θξεζθεπηηθήο Αγσγήο 

6. Γηεύζπλζε  ΠΟΓΔΞΜ, 

     Σκήκα πνπδώλ, Πξνγξακκάησλ, Οξγάλσζεο θαη Μαζεηηθώλ Θεκάησλ  

7. Γηεύζπλζε Δπαγγεικαηηθήο  Δθπαίδεπζεο, Σκήκα Β΄ 

.      8.  Γ/λζε πνπδώλ, Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο Π.Δ., 

           Σκήκαηα Β,  Γ΄                                      

       9. Γ/λζε πνπδώλ, Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο Γ.Δ., 

           Σκήκαηα Β,  Γ΄                                      
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