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Αξιότιμοι Κύριοι-ιες, 

H Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ANATOΛΙΚΗ 
Α.Ε συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου Σύμπραξη Νέων & 
Κοινωνίας των Πολιτών Εν Δράση, Συ.Ν.Κοινωνια Εν Δράση, στα πλαίσια του 
Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ 
για την Ελλάδα, EEAGrants με Διαχειριστή της Επιχορήγησης του Προγράμματος 
στην Ελλάδα το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Φορέας υλοποίησης είναι ο Σύλλογος Φίλων 
Εθελοντών της ΕΠΑΘ και συνεργαζόμενοι εταίροι είναι η Εταιρεία Προστασίας 
Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.  

Στόχος του έργου είναι η αποτύπωση και διάδοση προτάσεων & καλών πρακτικών, 
εφαρμογών και τεχνογνωσίας αναβάθμισης των ικανοτήτων και της 
αποδοτικότητας των παρεμβάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών από ΜΚΟ, 
τοπικούς φορείς και αρχές, καθώς και από την κοινωνία των πολιτών, στους τομείς 
πρόληψης και αντιμετώπισης της κοινωνικής περιθωριοποίησης παιδιών και νέων 
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, νέων με παραβατική συμπεριφορά και νέων σε 
κίνδυνο παραβατικότητας. 

Στο πλαίσιο του έργου η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. έχει αναλάβει την έκδοση «Εγχειρίδιου 
Δραστηριοτήτων Κατάρτισης Εκπαιδευτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα 
Δικαιώματα των Εφήβων / Νέων για την Πρόληψη της Παραβατικής

http://www.weareallcitizens.gr/
http://eeagrants.org/
http://www.bodossaki.gr/


 

 

Συμπεριφοράς των Ανηλίκων». Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της 
Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται με παιδιά, 
με στόχο την κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν 
στην πρόληψη της παραβατικότητας μέσω της:  

 ευαισθητοποίησης τους σχετικά με το εύρος/μέγεθος της άξιας και του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα των δικαιωμάτων του 
παιδιού, όχι μόνο για την κοινωνία αλλά και για το σχολικό πλαίσιο στο όποιο 
εργάζεται. 

 εισαγωγής της έννοιας των δικαιωμάτων του παιδιού και της διασφάλισης της 
ισότητας και των ίσων ευκαιριών όλων των παιδιών στην καθημερινή ζωή του 
σχολείου και της ευρύτερης κοινωνίας γενικότερα 

 διαμόρφωσης στάσεων και συμπεριφορών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
στον σεβασμό για τα δικαιώματα των άλλων και 

 ενδυνάμωσης των ατόμων, στην κατεύθυνση της προώθησης ενεργειών 
προάσπισης τους, τόσο στο σχολικό όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. 

Το εγχειρίδιο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα χρηστικό και φιλικό προς τον 
αναγνώστη-εκπαιδευτικό, εργαλείο που συνδυάζει επιλεγμένες και δοκιμασμένες 
δραστηριότητες και μεθόδους εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα και 
ειδικότερα στα δικαιώματα του παιδιού, από διαφορετικές πηγές στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Οι παρεμβάσεις αναπτύσσονται μέσω τεχνικών που στοχεύουν στην 
παροχή ενός πλαισίου αναγνώρισης και προάσπισης των δικαιωμάτων του παιδιού 
και ειδικότερα στους τομείς των διακρίσεων, της διαφορετικότητας, της ισότητας 
των δικαιωμάτων και της ενθάρρυνσης της κοινωνικής συμμετοχής και έκφρασης 
των παιδιών-νέων ανθρώπων. 

Σας παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε το Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων Κατάρτισης 
Εκπαιδευτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δικαιώματα των Νέων για την 
πρόληψη της Παραβατικής Συμπεριφοράς των Ανηλίκων στις εκπαιδευτικές 
κοινότητες του χώρου ευθύνης σας. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία. 
 

Με εκτίμηση, 
Για την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.  

 
 
 

Ιάκωβος Σαρηγιάννης 
Γενικός Διευθυντής 

Συνημμένα:  
Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων Κατάρτισης Εκπαιδευτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
στα Δικαιώματα των Νέων για την πρόληψη της Παραβατικής Συμπεριφοράς των 
Ανηλίκων 
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