
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΡΑΣΙΜΟ – ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 

 

ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ 

 Οικουμενικι Διακιρυξθ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα από τθ 

Γενικι υνζλευςθ του ΟΗΕ, 10 Δεκεμβρίου 1948 (άρκρα, βίντεο, 

ιςτοςελίδα). https://www.amnesty.gr/universal-declaration-of-

human-rights 

 φμβαςθ τθσ UNICEF για τα δικαιϊματα του παιδιοφ. 

https://archive.unric.org/el/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=26232&Itemid=33 

100υνιγοροσ του Παιδιοφ. https://www.synigoros.gr/paidi/ 

 Υπατθ Αρμοςτεία ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ – UNHCR GREECE. 

https://www.unhcr.org/gr/ 

 Κίνθςθ Απελάςτε το Ρατςιςμό.https://www.kar.org.gr/ 

 Διεκνισ Αμνθςτία. https://www.amnesty.gr/ 

 Κζντρο Προάςπιςθσ Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. 

http://www.weareallcitizens.gr/projects_gr/kentro-proaspisis-

anthropinon-dikaiomaton.html 

 ΑΡΙ. Κοινωνικι Οργάνωςθ Τποςτιριξθσ Νζων. https://arsis.gr/ 

(Κοινωνική κε θπβεξλεηηθή οπγάνωζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη από ην 1992 γηα 

ηελ ςποζηήπιξε ησλ παηδηώλ θαη ησλ νέων θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο) 
 PRAKSIS. https://praksis.gr/ (Έκθαζε ζηελ παηδηθή πξνζηαζία θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηώλ έληαμεο θαη ζπκπεξίιεςεο ησλ αλήιηθσλ πνπ δνπλ 

ζε θηώρεηα, θίλδπλν ή επηζθαιείο ζπλζήθεο) 
 Κζντρο Παιδαγωγικισ και Καλλιτεχνικισ Επιμόρφωςθσ “χεδία”. 

https://www.facebook.com/schediaart/  
(Schedia/ "Σρεδία" Κέληξν Παιδαγσγιθήο θαι Καιιιηερλιθήο Δπικόξθσζεο) 

 Δίκτυο για τα δικαιϊματα του Παιδιοφ. https://ddp.gr/ 

(Τν «Δίκηςο για ηα Δικαιώμαηα ηος Παιδιού» είλαη έλα κε θεξδνζθνπ ηθό ζσκαηείν πνπ έρεη σο 

ζηόρν ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ) 
 iRED (Institute Rights Equality & Diversity). http://www.i-red.eu/ 

 http://www.i-red.eu/?i=institute.el.glossary 
(Institute  for Rights Equality & Diversity). 

 Ελλθνικό υμβοφλιο για τουσ Πρόςφυγεσ. https://www.gcr.gr/el/ 
(Ελλενικό Σςμβούλιο για ηοςρ Ππόζθςγερ - Greek Council for Refugees, Athens0 
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ΧΟΛΙΚΑ ΒΙΝΣΕΟ 

“Μπαλόνια με ανκρϊπινθ απόχρωςθ”, 

https://www.youtube.com/watch?v=CtotUcawBwo 

Λφκειο Δαςοφπολθσ, Λευκωςία. 

“Ζτςι απλά…”, https://www.youtube.com/watch?v=xXAbJrVLn5E 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Βόλου. 

“Επείγον περιςτατικό”, 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyV37nQdwHA 

Γυμνάςιο – Λφκειο Ραξϊν. 

“Act” 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-FCZZIpiHE&feature=youtu.be 

Γενικό Λφκειο Μελεςϊν 

Αγκαλιάδοςμε ηε διαθοπεηικόηεηα 

 

https://youtu.be/Wyf457XFrco 

1ν Γπκλάζην Σεηείαο  

"Έηζι απλά..."  
 

https://youtu.be/xXAbJrVLn5E 

 
Μηα ηαηλία κηθξνύ κήθνπο, από ην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ Βόινπ  
 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

“Γκαςμζντ”, με αφορμι το βιβλίο τοφ Κ. Μουρίκθ: “Γκαςμζντ, ο φυγάσ 

με τθ φλογζρα”.Ζνασ νεαρόσ Αλβανόσ παλεφει για μια κζςθ ςτον ιλιο. 

Με τθ ςτάμπα του λακρομετανάςτθ γίνεται ςτόχοσ και αντικείμενο 

εκμετάλλευςθσ διάφορων επιτιδειων. Μοναδικά του όπλα ο δυνατόσ 

του χαρακτιρασ και μια φλογζρα... 

Ζνα μυκιςτόρθμα που αναφζρεται ςτθ μετανάςτευςθ, ςτο ρατςιςμό, 

ςτθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ. 

“Σο ξενοποφλι και ο ςυνορίτθσ ποταμόσ”, με αφορμι το βιβλίο τθσ 

Λενζτασ Στράνθ. Ραιδικι – Εφθβικι Λογοτεχνία, Νεανικό μυκιςτόρθμα, 

Σαββάλασ 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=CtotUcawBwo
https://www.youtube.com/watch?v=xXAbJrVLn5E
https://www.youtube.com/watch?v=ZyV37nQdwHA
https://www.youtube.com/watch?v=Z-FCZZIpiHE&feature=youtu.be
https://youtu.be/Wyf457XFrco
https://youtu.be/xXAbJrVLn5E


 “Ο  Ναβίντ δεν ιρκε για διακοπζσ”, του Ράνου Χριςτοδοφλου.Το 

θλεκτρονικό παιχνίδι "Ο Ναβίντ δεν ιρκε για διακοπζσ" είναι ζνα 

εκπαιδευτικό παιχνίδι με κζμα τουσ πρόςφυγεσ που ζχει ςχεδιαςτεί για 

να παιχτεί μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ ι με τουσ γονείσ ςτο ςπίτι. 

“Οδθγόσ αντιρατςιςτικισ εκπαίδευςθσ”. Βιβλίο του Γιϊργου 

Τςιάκαλου. 

“Δζκα χρόνια ταξιδεφοντασ με τουσ μακθτζσ μασ”.Εκδ. ΔΙΚΤΥΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, Ιοφνιοσ 2009 

“… Δε κα πεκάνει μόνοσ, τςάκιςζ τον!” Θ ςυλλογι αντιφαςιςτικϊν 

ζργων τθσ Τ.Ε.Κ. - Θ ςυλλογικότθτα εργαηόμενων-καλλιτεχνϊν «Τζχνθ Εν 

Κινιςει» ΤΕΚ, με αφορμι τθν ανθςυχθτικι άνοδο τθσ φαςιςτικισ-

ναηιςτικισ απειλισ, παρουςιάηει μια ςυλλογι από αντιφαςιςτικά ζργα 

μελϊν τθσ. Στθ ςυλλογι, θ οποία ζχει τθν μορφι του cd-rom όπωσ και θ 

προθγοφμενθ (Μζρεσ από ατςάλι) περιζχονται τραγοφδια, εικαςτικά, 

ποιιματα και κείμενα. 

Οδθγόσ για τθν πρόλθψθ /καταπολζμθςθ των διακρίςεων ςτα 

ςχολεία.Ρρότυποσ Οδθγόσ για τουσ Εκπαιδευτικοφσ τθσ iRED ζχει ωσ 

ςτόχο να τουσ βοθκιςει να προωκιςουν ηθτιματα διαφορετικότθτασ, 

αντιρατςιςτικισ εκπαίδευςθσ και ενταξιακισ πολιτικισ ςτο ςχολείο τουσ 

ι τθν κοινότθτά τουσ. Κατάλλθλο για μακθτζσ Γυμναςίου και Λυκείου, 

εκπαιδευτικοφσ, γονείσ 

“Περάςματα”. Ραιχνίδι προςομοίωςθσ για τουσ πρόςφυγεσ, 

διαδραςτικι παράςταςθ. Το παιχνίδι είναι κατάλλθλο για παιδιά άνω 

των 13-14 χρονϊν και μπορεί να παιχτεί ςε μακθτζσ ςτο ςχολείο με το 

ςυντονιςμό-εμψφχωςθ εκπαιδευμζνων ςτελεχϊν τθσ Φπατθσ 

Αρμοςτείασ και του Ρρογράμματοσ. Διάρκεια 2,5ϊρεσ (χωρίσ 

διάλειμμα) για τμιμα ι ομάδα μζχρι 25 άτομα.  

Ρροχπόκεςθ: ζνασ τουλάχιςτον εκπαιδευτικόσ του ςχολείου να ζχει 

ιδθ πάρει μζροσ/παίξει το παιχνίδι ςε κάποιο από τα ςεμινάρια του 

προγράμματοσ ι ςε άλλθ παρουςίαςθ των Ρεραςμάτων. 

“Compass”. Εγχειρίδιο Εκπαίδευςθσ ςτα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα. 

“Δεν είναι μόνο αρικμοί”. Διεκνισ Οργανιςμόσ Μετανάςτευςθσ, 

Φπατθσ Αρμοςτείασ (12 -18 ετϊν) (εγχειρίδιο δαςκάλου). 



“Σο φαινόμενο τθσ ρατςιςτικισ βίασ ςτθν Ελλάδα και θ αντιμετϊπιςι 

του”. Ειδικι Ζκκεςθ του Συνιγορου του Ρολίτθ. 

“Εκνικι αναφορά για τθ ρατςιςτικι βία”. Γιατροί του Κόςμου. 

 Εγχειρίδιο για τθν ανεκτικότθτα ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ  

προγράμματοσ ACCEPT Pluralism 

http://www.antigone.gr/files/gr/library/educational-

material/ACCEPT_Handbook_Tolerance_2012_rev2_gr.pdf 

“Ο ξζνοσ”, με αφορμι το βιβλίο τθσ Ε. Χωρεάνκθ: “Ζνασ ξζνοσ ςτθν 

οικογζνειά μασ”. Ο Μίλιτςα είναι Σερβόπουλο. Ραιδί του πολζμου, 

ορφανό, βρζκθκε ςτθν Ελλάδα ςε μια οικογζνεια που είχε τρία παιδιά. 

Δφςκολεσ οι πρϊτεσ μζρεσ. Τα παιδιά, που είχαν τισ ςυνικειζσ τουσ και 

το χϊρο τουσ, κα δυςαναςχετιςουν. Θα καταφζρει ο Μίλιτςα να 

παραμείνει ςτθν οικογζνεια; 

ΒΙΝΣΕΟ – ΣΑΙΝΙΕ ΜΙΚΡΟΤ ΜΗΚΟΤ - ΝΣΟΚΤΜΑΝΣΕΡ 

“Μθν τουσ καταδικάηεισ. Άκουςζ τουσ”. ActionΑid. Γνωςτοί καλλιτζχνεσ 

ζγιναν για λίγο μετανάςτεσ και αφθγοφνται μια ιςτορία ςαν κι αυτζσ 

που ςυμβαίνουν κακθμερινά ςε μετανάςτεσ που βρίςκονται ςτθν 

Ελλάδα. 

https://www.youtube.com/watch?v=nxAvJpRLlRk 

“Παίρνουμε Θζςθ” ενάντια ςτον ρατςιςμό και τθν ξενοφοβία! Μία 

ταινία μικροφ μικουσ, ςε ςκθνοκεςία Θοδωρι Ραπαδουλάκθ, που 

προςκαλεί να ςπάςουμε τθ ςιωπι και να εναντιωκοφμε ςτον ρατςιςμό 

και τθν ξενοφοβία που ζχουν γιγαντωκεί ςτθ χϊρα 

μασ.https://www.youtube.com/watch?v=cY7gyEdk76o 

“Επειδι δεν ςυμβαίνει εδϊ δεν ςθμαίνει ότι δεν ςυμβαίνει”. Ζνα 

βίντεο που μζςα ςε 93 δευτερόλεπτα αποτυπϊνει τθ δυςτυχία των 

παιδιϊν που βιϊνουν τον πόλεμο. Σϊςτε τα παιδιά τθσ Συρίασ… 

https://www.youtube.com/watch?v=D47an9ZoMGE 

“Ο αόρατοσ υποβολζασ”. Αντιρατςιςτικι καμπάνια τθσ BeyondBlue, με 

κζμα τθν κακι “ξενοφοβικι” φωνοφλα που ζχουν πολλοί άνκρωποι 

μζςα τουσ.  

https://koinonikokafeneio.gr/2014/08/07/%CE%BF-

%CE%B1%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-
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%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%B1%C

F%82-the-invisible-discriminator/ 

“Νόμιμοσ μετανάςτθσ”. Βίντεο τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ ΟΘΕ για τουσ 

Ρρόςφυγεσ – UNHCR GREECE, με προςωπικζσ μαρτυρίεσ. 

https://www.youtube.com/watch?v=qqG9P3RuGSY 

“Και 1 κφμα ρατςιςτικισ βίασ είναι πολφ”. Ο Αφγανόσ πρόςφυγασ Α.Θ. 

δεν τολμάει πια να βγει από το ςπίτι του. Ρριν από λίγο καιρό, επτά 

άτομα είχαν επιτεκεί ςτον ίδιο και το γιο του τθν ϊρα που πιγαιναν να 

αγοράςουν ζνα κομμάτι ψωμί. Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ 

Ρρόςφυγεσ – UNHCR GREECE. 

https://www.youtube.com/watch?v=MAEvfnw4kXs&t=61s 

“Και 1 κφμα ρατςιςτικισ βίασ είναι πολφ”. Ο Σίλασ Σεραφείμ, θκοποιόσ 

και stand up comedian, ςτζλνει τα δικά του μθνφματα ενάντια ςτο 

ρατςιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ εκςτρατείασ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ 

για τουσ Ρρόςφυγεσ – UNHCR GREECE. 

https://www.youtube.com/watch?v=UGw02o_dPTg&list=PLDhxOid2aiA

FC93KFAUgfy-hKDIIYpeTf 

“Η ιςτορία κουβαλάει τισ αγωνίεσ των καιρϊν”. Ο Αλκίνοοσ Ιωαννίδθσ 

μασ αφθγείται μία ιςτορία, ςτο πλαίςιο τθσ εκςτρατείασ τθσ Φπατθσ 

Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ – UNHCR GREECE.   

https://www.youtube.com/watch?v=fDHizYv-3Xs 

Σο πείραμα με τθν κοφκλα. Ζνα διάςθμο πείραμα που 

χρθςιμοποιικθκε με παραλλαγζσ ςε πολλά παιδιά, κάκε φυλισ, μασ 

δείχνει τισ τρομακτικζσ διαςτάςεισ που μπορεί να ζχει το φαινόμενο του 

ρατςιςμοφ, από τόςο μικρι θλικία ακόμα. 

https://koinonikokafeneio.gr/ 

“Ζνα νανοφριςμα για τα δικαιϊματα του παιδιοφ”. Διεκνισ Σφμβαςθ 

για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ. 

https://www.youtube.com/watch?v=PS-2euzVJN0 

“Βάλτε το ρατςιςμό ςτθ κζςθ του!” Θλικιωμζνθ κυρία επιβιβάηεται ςτο 

αεροπλάνο. Πταν αντιλαμβάνεται ότι ςτθ διπλανι τθσ κζςθ κάκεται 
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ζνασ ζγχρωμοσ, ηθτά από τθν αεροςυνοδό να τθσ αλλάξει αμζςωσ 

κζςθ… 

https://www.youtube.com/watch?v=amH5y8TIJJo 

“Σα γυαλιά τθσ διαφορετικότθτασ”. Μια ταινία μικροφ μικουσ 

κινουμζνων ςχεδίων του Ρρογράμματοσ Επιχοριγθςθσ Μθ 

Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων (ΜΚΟ) του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Χϊρου (ΕΟΧ) για τθν Ελλάδα. 

https://www.google.gr/search?q=Τα+γυαλιά+τθσ+διαφορετικότθτασ 

“Παράξενο Φροφτο”. Ζνα animation ενάντια ςτο ρατςιςμό. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ffw214wO4YE 

Τα παιδιά μεταναςτϊν είναι ιςότιμα μζλθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. 

Ενθμερωτικι καμπάνια για το δικαίωμα των παιδιϊν μεταναςτϊν που 

ηουν ςτθν Ελλάδα ςτθν ελλθνικι ικαγζνεια, από τθν Ελλθνικι Ζνωςθ για 

τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου. 

“Μια τάξθ, φυλετικά διαχωριςμζνθ”. Μία θμζρα μετά τθ δολοφονία 

του Martin Luther King το 1968, θ δαςκάλα Jane Elliott πιγε να διδάξει 

ςτο ςχολείο τθσ πόλθσ τθσ ςτθν Iowa, όπου κατοικοφςαν μόνο λευκοί. 

Χϊριςε τουσ μακθτζσ τθσ ςε δφο ομάδεσ, εκείνουσ με γαλάηια μάτια κι 

εκείνουσ με καφζ μάτια, και αποφάςιςε να τουσ δϊςει ζνα γερό 

μάκθμα κατά των φυλετικϊν διακρίςεων… 

https://www.dailymotion.com/video/xetqv6 

“Σο ςουίνγκ τθσ αλλαγισ”. Ταινία μικροφ μικουσ. Ο ρατςιςτι κουρζασ 

Harry αλλάηει τισ πεποικιςεισ του φςτερα από τθν εμφάνιςθ μίασ 

μαγικισ τρομπζτασ. 

https://www.youtube.com/watch?v=76Xxn1FSdQ4 

“Κιαλό Αμαντοφ, ανιλικοσ μετανάςτθσ ςτθν Ακινα”. Ζνα μικροφ 

μικουσ φιλμ που προςπακεί να περιγράψει τθν ηωι ενόσ ξζνου ςτθν 

Eλλάδα, τον κοινωνικό κανιβαλιςμό και τθν φαςιςτικι απειλι. Θ 

ιςτορία του Κιαλό είναι κομμάτι του project “Portraits of Greece in 

Crisis”. 

https://www.dailymotion.com/video/x1ma2kd 
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“Ο λακρεπιβάτθσ”. Αντιρατςιςτικι ταινία μικροφ μικουσ του 1994, που 

καταγγζλλει όχι μόνο τον κακθμερινό ρατςιςμό πολλϊν ανκρϊπων, 

αλλά και τθν αδιαφορία των περιςςοτζρων). 

https://www.dailymotion.com/video/xiq1ly 

“Χρωμοφοβία”. Αλλθγορικι ταινία μικροφ μικουσ του Raoul Servais 

(1966), όπου μζςα από μια αλλθγορία αποτυπϊνεται θ υπεράςπιςθ τθσ 

διαφορετικότθτασ ενάντια ςτον φαςιςμό και τον ρατςιςμό. Σε μια 

υποκετικι πόλθ, οι ςτρατιϊτεσ κθρφςςουν τον πόλεμο εναντίον των 

χρωμάτων. Πμωσ, ζνα κόκκινο λουλοφδι που ξεφεφγει, προχωρά ςτθν 

αντεπίκεςθ. 

https://www.youtube.com/watch?v=VRiV-LDV8MA 

“Δφο φορζσ ξζνοσ”. Ταινία ντοκιμαντζρ βαςιςμζνθ ςτο ομότιτλο βιβλίο 

του δθμοςιογράφου Μπρουσ Κλαρκ και τθν ομϊνυμθ τθλεοπτικι ςειρά 

“Δυο φορζσ ξζνοσ” παραγωγισ ΡΙΣΜΑ+ τθσ ΕΤ, που εξετάηει τισ 

ανταλλαγζσ πλθκυςμϊν ςτο χϊρο των Βαλκανίων από τισ αρχζσ του 

20ου αιϊνα, με αποκορφφωμα τισ υποχρεωτικζσ ανταλλαγζσ των ετϊν 

1923-1924. 

http://www.hprt-archives.gr/ 

“Βρωμοζλλθνεσ”. Ο Στζλιοσ Κοφλογλου παρουςιάηει ζνα ντοκιμαντζρ 

για τουσ Ζλλθνεσ όταν αυτοί ιταν οι “ξζνοι” (μετανάςτεσ ςτισ Θ.Ρ.Α. ςτισ 

αρχζσ του αιϊνα) ςτουσ κατοίκουσ ενόσ χωριοφ ςτθν Ριερία για να τουσ 

φζρει αντιμζτωπουσ με τθν ρατςιςτικι τουσ ςυμπεριφορά. 

https://www.youtube.com/watch?v=OohHsI4frZw 

“Θάνατοσ ςτουσ ξζνουσ”. Ο Στζλιοσ Κοφλογλου παρουςιάηει τθν 

περιπζτεια ενόσ Ζλλθνα εςτιάτορα ο οποίοσ τον Νοζμβριο του 1997 

γίνεται ςτόχοσ Γερμανϊν νεοναηί. 

https://www.dailymotion.com/video/xk7657 

“Όχι πια: Μία Ιςτορία τθσ Επανάςταςθσ”. Σφντομο ντοκιμαντζρ, που 

παρουςιάηει τον αγϊνα τθσ Συρίασ για τθν ελευκερία, όπωσ τθ βιϊνουν 

ζνασ 32χρονοσ διοικθτισ ανταρτϊν, ο Mowya, και μία 24χρονθ 

δθμοςιογράφοσ, θ Nour, ςτο Χαλζπι. 

https://www.youtube.com/watch?v=R3g772hRHpA 

https://www.dailymotion.com/video/xiq1ly
https://www.youtube.com/watch?v=VRiV-LDV8MA
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“Σο αυγό του φιδιοφ”. Ντοκιμαντζρ τθσ εκπαιδευτικοφ Νίνασ 

Γεωργιάδου για τθν άνοδο του φαςιςμοφ ςτθν Ελλάδα. 

https://www.youtube.com/watch?v=uiu1mlCTYBk 

“Η ελλθνικι νφχτα των κρυςτάλλων”. Ντοκιμαντζρ. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lt2q-fNLSDA 

“Η αγζλθ των λευκϊν λφκων”. Ντοκιμαντζρ που καταγράφει τθν 

κανάςιμθ δράςθ ϊςων Σκίνχεντ, τισ ιςτορίεσ των ακϊων κυμάτων 

τουσ και τθν τρομακτικι απειλι που ξεπροβάλλει ςτο Βορρά τθσ 

Ευρϊπθσ. 

https://vimeo.com/163366826 

Η Ελλάδα του Χίτλερ: 

Μζροσ Α: Από τθν Αλβανία ςτθ Κριτθ. 

https://tvxs.gr/webtv/reportaz-xoris-synora/i-ellada-toy-xitler-apo-

tin-albania-stin-kriti 

Μζροσ Β: Σρόμοσ και Αντίςταςθ ςτο Γ’ Ράιχ. 

https://tvxs.gr/webtv/reportaz-xoris-synora/i-ellada-toy-xitler-

tromos-kai-antistasi-sto-g-raix 

Μζροσ Γ: Η πικρι απελευκζρωςθ. 

https://tvxs.gr/webtv/reportaz-xoris-synora/i-ellada-toy-xitler-g-i-

pikri-apeleytherosi 

“The Zambia Project”. Ο οργανιςμόσ World Vision μασ παρουςιάηει ζνα 

αφιζρωμα για το νερό, ζνα πολφτιμο αγακό. 

https://www.youtube.com/watch?v=RCYtmDo6sWU 

“κλαβιά”. Ζνα μικρό απόςπαςμα από ντοκιμαντζρ για τισ ςκλθρζσ 

ςυνκικεσ εργαςίασ ςτθ Μαυριτανία. 

https://www.youtube.com/watch?v=DLJqG_X6UGs 

“ταματιςτε τθν παράνομθ εμπορία ανκρϊπων”. Ταινία μικροφ 

μικουσ κινουμζνων ςχεδίων από τθ Μαρία Δοφνθ, τελειόφοιτθ του 

Τ.Ε.Ι. Γραφιςτικισ Ακθνϊν, ςτο πλαίςιο των ςπουδϊν τθσ. 

https://www.youtube.com/watch?v=asE9nkd9bWc 
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“Εκπαίδευςθ για τον κάνατο: Η δθμιουργία ενόσ Ναηί”. Αντιφαςιςτικό 

δεκάλεπτο βίντεο τθσ Walt Disney (1943) που δείχνει τθν εκπαίδευςθ 

του μικροφ Γερμανοφ Χανσ ςτισ αρχζσ του ναηιςμοφ και τθν μετατροπι 

του ςε κτινοσ που καταλιγει να πεκάνει για τον αρχθγό. 

https://vimeo.com/54377628 

“ταμάτα τθ ςυηιτθςθ”. Ταινία μικροφ μικουσ με κζμα 

τθδιαφορετικότθτα, τθ μετανάςτευςθ και τθν κοινωνικι ζνταξθ. 

“Ρατςιςμόσ, ξενοφοβία – τθν ηυμαροχϊρα”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fjh-Zs-gvcA 

“Σο μπαλόνι”. https://www.youtube.com/watch?v=ku-_rKLKyI8 

“Θα ζδινεσ τθ ηακζτα ςου ςτον Johannes;”. 

https://www.youtube.com/watch?v=L9O8j9QPZc8 

Βίντεο για τθν ικαγζνεια των παιδιϊν τθσ “Ελλθνικισ Ζνωςθσ  για τα 

Δικαιϊματα του Ανκρϊπου”  

https://www.youtube.com/watch?v=n37VKRMLHqg 

“Κι ζνα κφμα ρατςιςτικισ βίασ είναι πολφ!”. 

 Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ πρόςφυγεσ. 

https://www.youtube.com/watch?v=MAEvfnw4kXs 

“Πόςο Μακριά Ακόμα;” Γυριςμζνο ςτθν Ακινα μεταξφ Οκτωβρίου 2011 

και Φεβρουαρίου 2012, εν μζςω τθσ κοινωνικισ, πολιτικισ και 

οικονομικισ αναταραχισ, το ντοκιμαντζρ δίνει βιμα ςτισ φωνζσ εκείνων 

που ζχουν εγκαταλείψει το Αφγανιςτάν, τθ Σομαλία ι το Σουδάν 

ελπίηοντασ να βρουν καταφφγιο ςτθν Ευρϊπθ. 

https://www.youtube.com/watch?v=xxyVeDrKw0k 

Συνζντευξθ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ για τουσ πρόςφυγεσ. 

“Δεν είμαι ρατςιςτισ αλλά…” Ο Χριςτόφοροσ  Ηαραλίκοσ, θκοποιόσ, 

stand up comedian και ραδιοφωνικόσ παραγωγόσ, ςτζλνει το δικό του 

μινυμα ενάντια ςτον ρατςιςμό. 

https://www.youtube.com/watch?v=DVgTg1WgBEE 

https://www.youtube.com/watch?v=w4ZLv0q0hmU 
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https://www.youtube.com/watch?v=HJcvhQ70mIg 

“Σο ποδόςφαιρο και οι ναηί δεν πάνε μαηί”. Καμπάνια κατά του 

ναηιςμοφ από τθν ομάδα τθσ Μποροφςια Ντόρτμουντ, που 

αντιμετωπίηει το φαινόμενο με χιοφμορ, περνϊντασ παράλλθλα ζνα 

μινυμα κατά των διακρίςεων.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z3-VCkdsvQk 

“Πϊσ δθμιουργείται ζνασ Ναηί”. Εξαιρετικό δεκάλεπτο φιλμάκι 

κινουμζνων ςχεδίων του Walt Disney του 1943, που βαςίηεται ςτο 

ομϊνυμο βιβλίο του Gregor Ziemer. 

https://tvxs.gr/news/user-post/pos-dimioyrgeitai-enas-nazi-1943-

eksairetiko-antinazistiko-cartoon-apo-ton-walt-disne 

“Η φτϊχεια λζει πολλά παραμφκια”. 

https://www.youtube.com/watch?v=wCyMDaWyk4o 

“Σρεισ Γερμανοί φοιτθτζσ εκπλιςςουν ζναν άςτεγο”. 

https://www.youtube.com/watch?v=X0gA2mxbjSY 

“Η ςθμαςία τθσ εξωτερικισ εμφάνιςθσ”. 

https://www.youtube.com/watch?v=PzGh_GboLe4 

“Η πρϊτθ διαδραςτικι αφίςα ενάντια ςτθν φτϊχεια”. 

“Σο αόρατο τείχοσ”. 

https://www.youtube.com/watch?v=vRVD65tbIRo 

“Σηαφάρ”. 

http://www.thestival.gr/culture/item/146181?videoid=4llpAUIx7nw 

“Ειρινθ”. Η ιςτορία ενόσ παιδιοφ πρόςφυγα(κείμενο και από 

εγχειρίδιο με ςθμειϊςεισ). 

https://www.youtube.com/watch?v=n8TjzxMU3zs 

“Πεσ όχι ςτο ρατςιςμό! 

”https://www.youtube.com/watch?v=RPwoIn-ALWE 
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ΙΣΟΡΙΕ – ΜΑΡΣΤΡΙΕ 

“Όταν οι Ζλλθνεσ…” …ιταν από τθν πλευρά των μεταναςτϊν. Σφντομο 

χρονικό μιασ από τισ πιο μαφρεσ ςελίδεσ του ελλθνιςμοφ τθσ 

διαςποράσ: του διωγμοφ των Ελλινων τθσ νότιασ Ομάχα (1910, 

Νεμπράςκα, Θ.Ρ.Α.). 

Ρροςωπικζσ μαρτυρίεσ μεταναςτϊν – μακθτϊν του ςχολείου για τουσ 

μετανάςτεσ τθσ ομάδασ δαςκάλων “Σα πίςω κρανία”.  

http://www.a-athinon.gr/wp-content/uploads/2012/03/diadromes1.pdf 

“Ποια είναι θ χϊρα μου;” Θ ιςτορία ενόσ μετανάςτθ 2θσ γενιάσ. 

Παραμφκια από διάφορεσ χϊρεσ / Παιχνίδια, όπωσ τα μεταφζρουν οι 

μετανάςτεσ από τισ χϊρεσ τουσ / Πολυεκνικζσ γεφςεισ και ςυνταγζσ. 

 

ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ 

“Διαφορετικοί”, “Αερικά” – ςυμμετζχουν ο Αλκίνοοσ Ιωαννίδθσ και ο 

Βαςίλθσ Λζκκασ. 

“Imagine”, John Lennon (διαςκευιαπόκωφοφσ). 

“Χζρια ςαν κι αυτά”, Locomondo. 

“Φυςάει κόντρα”, Active Member. 

“Passport”, Gogol Bordello. 

“Clandestino”, ManuChao. 

 

ΧΡΗΙΜΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ 

Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να αξιοποιοφν για τισ δράςεισ τουσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ τισ ακόλουκεσ ιςτοςελίδεσ: 

Συνιγοροσ του Ρολίτθ 

http://www.synigoros.gr 

Συνιγοροσ του Ραιδιοφ, με παραδείγματα δράςεων ςχολείων από όλθ 

τθν Ελλάδα 

http://www.0-18.gr 

http://www.a-athinon.gr/wp-content/uploads/2012/03/diadromes1.pdf
http://www.synigoros.gr/
http://www.0-18.gr/


Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ 

http://www.unhcr.gr 

Διαδικτυακό παιχνίδι «Σο ταξίδι τθσ φυγισ» (τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ 

του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ) 

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

yliko/artikel/722055eb51db56... 

Δίκτυο για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ 

http://diaforetikotita.gr/ 

Unicef 

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

Διεκνισ Αμνθςτία – Ελλθνικό τμιμα 

http://amnesty.org.gr 

Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, 

http://www.ministryofjustice.gr 

Εκνικι Επιτροπι για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου 

http://www.nchr.gr 

Ελλθνικι Ζνωςθ για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου 

http://www.hlhr.gr/index.php 

Ινςτιτοφτο για Δικαιϊματα, Ιςότθτα και Ετερότθτα (Ιnstitute for Rights 

Equality&Diversity) 

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

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΤΣΙΣΤΙΚΘΣ ΒΙΑΣ, 

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

ΕΚΘΕΣΘ του Νιλσ Μοφιηνιεκσ, Επιτρόπου του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ 

για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου, μετά τθν επίςκεψι του ςτθν Ελλάδα 

από τισ 28 Ιανουαρίου ζωσ τθν 1θ Φεβρουαρίου 2013 

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

rInternet... 
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COMPASS-Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Εργαλεία για τθν Εκπαίδευςθ 

Εκπαιδευτϊν ςτα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα, 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/120517_compass_ed

ition_gr... 

Κζντρο  Εκπαιδευτικϊν Μελετϊν και Τεκμθρίωςθσ τθσ ΟΛΜΕ, 

http://kemete.sch.gr/?p=719 

http://kemete.sch.gr/?page_id=237 (ατςιςμόσ και ΜΜΕ) και 

http://users.auth.gr/gtsiakal/tsiakalos_book.pdf  

(Οδθγόσ αντιρατςιςτικισ εκπαίδευςθσ) 

Εκπαιδευτικό υλικό του Ιδρφματοσ τθσ Βουλισ: 

α) Τι είναι ρατςιςμόσ; Ροια τα  είδθ του; 

http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPort

al/im... 

β) Εργαςτιρι 1: «Οι διαφόρων ειδϊν Άλλοι»  

http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPort

al/im... 

γ) Εργαςτιρι 2: «Είμαι ρατςιςτισ; Ζνα κακθμερινό τεςτ» 

http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPort

al/im. 

Εκπαιδευτικό υλικό τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ «Δθμοκρατικι 

Παιδεία» (www.demopaideia.gr). 

 

Διεκνείσ Ιςτότοποι που ςχετίηονται ευρφτερα με τθ ψυχικι υγεία: 

http://www.who.int/ 

http://ec.europa.eu 

www.weforum.org 

http://www.eufami.org 

www.gamian.eu 

www.enwhp.org 
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Iςτότοποι ςτθν Ελλάδα:  

www.enwhp.org 

www.psychargos.gov.gr 

www.pokoispe 

https://www.youth-life.gr/ 

 

Περιςςότεροι χριςιμοι ςφνδεςμοι 

Συμβοφλιο για τθν Επανορκωτικι Δικαιοςφνθ, με οδθγίεσ για καλζσ 

πρακτικζσ: 

http://www.restorativejustice.org.uk/ 

ChildNet – Οργανιςμόσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ θλεκτρονικισ βίασ 

http://www.childnet.com/publications/ 

Ο.Θ.Ε., Μελζτεσ για τθ βία κατά των παιδιϊν 

http://www.unviolencestudy.org/ 

Το Χαμόγελο του Ραιδιοφ 

https://www.hamogelo.gr/ 

«Μονάδα Εφθβικισ Υγείασ (Μ.Ε.Υ.)- Β’ Ραιδιατρικι Κλινικι Ραν/μίου 

Ακθνϊν «Ρ. & Α. Κυριακοφ» 

http://youth-health.gr/i-monada/tmimata/allazo-xoris-ton-

ekfobismo#.W_q97egzZPY 

info-youth@health.gr 

Κζντρο Κοινωνικισ Δράςθσ και Καινοτομίασ 

https://www.kmop.gr/index.php/el/ 

Κλίμακα 

central@klimaka.org.gr 

Μζριμνα 
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http://youth-health.gr/i-monada/tmimata/allazo-xoris-ton-ekfobismo#.W_q97egzZPY
http://youth-health.gr/i-monada/tmimata/allazo-xoris-ton-ekfobismo#.W_q97egzZPY
mailto:info-youth@health.gr
https://www.kmop.gr/index.php/el/
mailto:central@klimaka.org.gr


https://merimna.org.gr/ 

ΕΨΥΡΕ 

http://epsype.blogspot.com/2012/02/6.html 

Υπθρεςία Δίωξθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ 

https://cyberalert.gr/ 

SaferInternet4Kids : Διιεληθό Κέληξν Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ  

https://www.facebook.com/SaferInternet4Kids.gr/ 

 

ΑΝΣΙΡΑΣΙΣΙΚΕ ΣΑΙΝΙΕ 

Για τθν προςταςία των παιδιϊν από τον φαςιςμό: 

"Η ηωι είναι ωραία" του Μπενίνι,  

"Γθ και ελευκερία" του Λόουτσ,  

"Ο πιανίςτασ" του Ρολάνςκι,  

American History X (Μακιματα Αμερικάνικθσ ιςτορίασ) του Tony Kaye 

"Ο δικτάτορασ" του Τςάπλιν 

«Πραγματικόσ Φαςιςμόσ» του Μιχάθλομ 

«Ο Αγνοοφμενοσ» του Κϊςτα Γαβρά 

«Μόνοσ Εναντίον Όλων» του Νοε 

"Die Welle" (Το κφμα) του Ντζνισ Γκάνςελ 

"Σο πείραμα" του Πλιβερ Χζρςμπιγκελ 

"Η Λευκι Κορδζλα" του Μίκαελ Χάνεκε 

"Σο αγόρι με τθν ριγζ πιτηάμα" ι αλλιϊσ «Σο αγόρι πίςω από το 

ςυρματόπλεγμα» του Mark Herman 

"Ο γιοσ του αοφλ" Ουγγρικι ταινία, ςκθνοκεςία Λάηλο Νζμεσ 

"Η λίςτα του ίντλερ" του Στίβεν Σπίλμπεργκ 

"Οι ηωζσ των άλλων" του Ντόνερςμαρκ 

" 1984" του Μάικλ άντφορντ 

https://merimna.org.gr/
http://epsype.blogspot.com/2012/02/6.html
https://cyberalert.gr/
https://www.facebook.com/SaferInternet4Kids.gr/


"Der Hauptmann" (2017) του Robert Schwentke 

«Μάκε παιδί μου γράμματα» του Θόδωρου Μαραγκοφ 

"Σο μεγάλο κανόνι" ςε ςενάριο-παραγωγι Θανάςθ Βζγγου 

"Downfall" του Hirschbiegel 

"La Haine" (Το μίςοσ) του ΜατιζΚαςςόβιτσ 

"Come and see" (Ζλα να δεισ) του Ζλεμ Κλίμοφ 

"Η Κλζφτρα των Βιβλίων" του Μπράιαν Ρζρςιβαλ 

"Cross of Iron" του Σαμ Ρζκινπα 

"Mudbound: Δάκρυα ςτον Μιςιςιπι" του Ντι ισ 

"1900" του Μπερνάρντο Μπερτολοφτςι 

«Σα μπλε γυαλιά» Μια ταινία του Γ. Κουφονίκου. Το ςενάριο βαςίηεται 

ςτθν ιςτορία «Στθ φωλιά του Νίκου» του Β. Θλιόπουλου από τον 

ςυλλογικό τόμο τθσ ΕΨΥΡΕ «Μίλα μθ φοβάςαι – τρεισ ιςτορίεσ για τθ 

βία ςτο ςχολείο».  

 

ΜΑΙΑ ΑΝΔΙΤΣΟΡΟΥΛΟΥ 

ΣΕΕ Αγγλικισ Γλϊςςασ Κλ. ΡΕ06 

 

 

 



 


