
 

1 

 

 
        

 
           Αρ.Πρωτ. Φ3/37/15474 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ ςε επιμορφωτικό ςεμινάριο: «Εμπορία ανκρώπων (human trafficking):  

μια κατάφωρθ παραβίαςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων» 

 

Σο Σμιμα Πολιτιςτικών Θεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ δια τθσ υπεφκυνθσ Β. 

Μαντηουράτου ςε ςυνεργαςία με τθ ΔΙ.Δ.Ε. Αχαΐασ/Πολιτιςτικά Θζματα, και τθν Α21 

διοργανϊνει επιμορφωτικό ςεμινάριο για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Αχαΐασ, διάρκειασ 5 

διδακτικϊν ωρϊν, με κζμα: «Εμπορία ανκρϊπων (human trafficking): μια κατάφωρθ παραβίαςθ 

των ανκρωπίνων δικαιωμάτων», που κα υλοποιθκεί τθν Σετάρτθ 18 Δεκεμβρίου 2019, ςτθν 

αίκουςα εκδθλϊςεων του 1ου-6ου Γυμναςίου Πατρών (Ζλλθνοσ τρατιώτου και Αγ. οφίασ), 

ώρεσ 16.30-20.00 μ.μ.  

Σο ςεμινάριο ςχεδιάςτθκε με αφορμι τθν 18θ Δεκεμβρίου Παγκόςμια Ημζρα Μετανάςτθ, 

υποςτθρίηεται από το Διμο Πατρζων και διαςυνδζεται με τθ δραςτθριοποίθςι του ωσ μζλοσ ςτα 

διεκνι δίκτυα «Διαπολιτιςμικζσ πόλεισ» (InterCulturalCities-ICC) και «ALDA: Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

για τθν Σοπικι Δθμοκρατία»(European Association for Local Democracy). 

Απευκφνεται ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων που επικυμοφν να 

υλοποιιςουν Πολιτιςτικά Προγράμματα κατά το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 με κεματικι ςχετικά με 

τα ανιρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα του παιδιοφ, κοινωνικθ ςυμβίωςη, ςφγχρονα κοινωνικά 

ζητθματα, εκπαίδευςη για τη δημοκρατία και την ενεργθ πολιτειότητα ι ενδιαφζρονται για το 

ςυγκεκριμζνο κζμα.  

τόχοσ του ςεμιναρίου είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ των ςυμμετεχόντων 
ςτα ηθτιματα τθσ εμπορίασ ανκρϊπων κακϊσ και θ ενδυνάμωςι τουσ, ϊςτε 
να είναι ςε κζςθ τόςο να αναγνωρίηουν πικανά περιςτατικά εμπορίασ εντόσ 
τθσ μακθτικισ κοινότθτασ όςο και να μεταδίδουν τθν πλθροφόρθςθ ςτουσ 
μακθτζσ με ςκοπό τθν πρόλθψθ του φαινομζνου. Οι εκπαιδευτικοί κα 
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ενθμερωκοφν με βιωματικό τρόπο και ςε κεωρθτικό πλαίςιο για το κζμα και 
για δράςεισ που μποροφν να αναπτφξουν ςε επόμενο ςτάδιο ςτα ςχολεία τουσ.  

Σο ςεμινάριο ςχεδιάηεται ςε ςυνεργαςία με τθν Α21, δεδομζνου ότι 
διακζτει εμπειρία ςτο αντικείμενο, που κα παρουςιαςτεί ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ, ϊςτε να τα αξιοποιιςουν προσ όφελοσ των μακθτϊν. 
Επιςθμαίνεται ότι κάποιεσ από τισ προτεινόμενεσ δράςεισ που κα 
παρουςιαςτοφν και κα προτακοφν, ζχουν ςχεδιαςτεί για μακθτζσ Γυμναςίου 
και Λυκείου. Ωςτόςο, μποροφν να δθλώςουν ςυμμετοχι ςτο επιμορφωτικό 
ςεμινάριο και εκπαιδευτικοί Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ που αναλαμβάνουν 
μεγαλφτερεσ τάξεισ (Ε΄και Σ΄), ι όςοι εκπαιδευτικοί ενδιαφζρονται για το 
ςυγκεκριμζνο κζμα, εφόςον επικυμοφν: 

1. να επιμορφωκοφν ςτισ προτεινόμενεσ κεματικζσ, ι  
2. να λάβουν μζροσ ςτο εργαςτιριο, ι  
3. να τροποποιιςουν τισ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ ανάλογα 

τισ ανάγκεσ τθσ ομάδασ τθσ τάξθσ τουσ  
Πρόγραμμα ςεμιναρίου: 

16:30-16:45 Προςζλευςθ-εγγραφζσ 
16:45-17:30 Εμπορία ανκρϊπων (human trafficking), μια κατάφωρθ 

παραβίαςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων & ο ρόλοσ τθσ Α21 
17:30-18:15 Δείκτεσ αναγνϊριςθσ μακθτϊν - πικανϊν κυμάτων 

trafficking, Case study #1 
18:15-18:30 Διάλειμμα 
18:30-19:15 Εκπαιδεφοντασ τουσ αυριανοφσ πολίτεσ ςε κζματα 

εμπορίασ ανκρϊπων, Case study #2 
19:15-20:00 Βιωματικι άςκθςθ για μακθτζσ Β-βάκμιασ και χρόνοσ για 

ερωτιςεισ  
Ειδικότερα: 

 τθν ενότθτα Εμπορία ανθρώπων (human trafficking), μια κατάφωρη παραβίαςη 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων & ο ρόλοσ τησ Α21, κα οριςτεί το φαινόμενο-ζγκλθμα και κα 

παρουςιαςτοφν θ ζκταςθ και οι μορφζσ ςτισ οποίεσ ςυναντάται. Επιπλζον, κα παρουςιαςτεί το 

ζργο τθσ Α21 ςτο πεδίο.  

 τθν ενότθτα Δείκτεσ αναγνώριςθσ μακθτών - πικανών κυμάτων trafficking, Case 

study #1, κα παρουςιαςτοφν οι ενδείξεισ (ςθμάδια) εκμετάλλευςθσ που κα μποροφςε εν δυνάμει 

να εντοπίςει ο εκπαιδευτικόσ ςτθν τάξθ και κα ςυηθτθκοφν οι τρόποι διαχείριςθσ τζτοιων 

περιςτατικϊν. Θα γίνει ςχετικι μελζτθ περίπτωςθσ.  

 τθν ενότθτα Εκπαιδεφοντασ τουσ αυριανοφσ πολίτεσ ςε θζματα εμπορίασ 

ανθρώπων, Case study #2, κα ςυηθτθκεί θ αξία τθσ πρόλθψθσ και τθσ ενθμζρωςθσ των μακθτϊν 

για το φαινόμενο του trafficking, αφοφ αυτό τουσ αφορά εξαιτίασ του πικανοφ διττοφ τουσ ρόλου, 

τόςο ωσ κυμάτων, όςο και ωσ “διαςωςτϊν” των κυμάτων. Θα γίνει ςχετικι μελζτθ περίπτωςθσ.  

 τθν ενότθτα Βιωματική άςκηςη για μαθητζσ Β-βάθμιασ και χρόνοσ για 

ερωτήςεισ, κα πραγματοποιθκοφν 1-2 βιωματικζσ αςκιςεισ που απευκφνονται ςε μακθτζσ τθσ Β-

βάκμιασ Εκπαίδευςθσ και που μποροφν να αξιοποιθκοφν αυτοφςιεσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτα 

ςχολεία τουσ. το τζλοσ κα υπάρχει χρόνοσ για ερωτιςεισ.  
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Οι μετζπειτα δράςεισ των εκπαιδευτικϊν ςτα ςχολεία τουσ, κα παρουςιαςτοφν ςε ειδικό 

φεςτιβάλ ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ ευρφτερθσ μακθτικισ κοινότθτασ και του κοινοφ τθσ Πάτρασ, με 

τθ λιξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ.  

Σα επιμορφωτικό ςεμινάριο κα πραγματοποιθκεί τθν Σετάρτθ 18/12/2019 ςτθν αίκουςα 

εκδθλώςεων του 1ου - 6ου Γυμναςίου Πατρών (Ζλλθνοσ τρατιϊτου και Αγ. οφίασ), ώρεσ 17:00-

20:00.  

Λίγα λόγια για τθν Α21 και τισ ειςθγιτριεσ του ςεμιναρίου: 

Η Α21 είναι μια διεκνισ, μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ που δραςτθριοποιείται ενάντια ςτθν 

εμπορία ανκρώπων (human trafficking) από το 2008. τθν Ελλάδα, θ Α21 παρζχει  φροντίδα ςε 

επιηιςαντεσ trafficking, με προγράμματα αποκατάςταςθσ από το τραφμα και επανζνταξθσ ςτθν 

κοινωνία, κακϊσ και με εκπαιδευτικά προγράμματα και δράςεισ ενθμζρωςθσ με ςκοπό τθν 

πρόλθψθ του φαινομζνου. Από το 2012, με πρωτοβουλία τθσ Α21 λειτουργεί θ 24ωρθ 

τθλεφωνικι Γραμμι Πλθροφόρθςθσ για τθν Εμπορία Ανκρϊπων 1109, θ οποία δζχεται ανϊνυμεσ 

καταγγελίεσ 24/7 για φποπτα περιςτατικά που, ςε ςυνεργαςία με τισ αρχζσ, οδθγοφν ςυχνά ςτον 

εντοπιςμό κυμάτων trafficking. 

 

Η Μαρίνα Ντονοποφλου είναι διευκφντρια τθσ Α21 ςτθν Ελλάδα τα τελευταία 2,5 χρόνια ενϊ 

ξεκίνθςε να εργάηεται ςτον οργανιςμό το 2013. Ζχει αποφοιτιςει από το παιδαγωγικό τμιμα 

Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του ΑΠΘ. Κάνει μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Διοίκθςθ και Ηγεςία ςτισ 

Επιςτιμεσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ δια βίου Μάκθςθσ, ςτο Πανεπιςτιμιο Μακεδονία.  

 

Η Λθτώ Καραγκοφνθ αςχολείται με ηθτιματα τθσ εμπορίασ ανκρϊπων τα τελευταία τζςςερα 

περίπου χρόνια. Εχει αποφοιτιςει από το τμιμα Ψυχολογίασ του ΑΠΘ και κάνει μεταπτυχιακζσ 

ςπουδζσ ςτθ Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, ςτο Οικονομικό Παν/μιο Ακθνϊν.  

Οι δθλώςεισ ςυμμετοχισ κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά μζχρι και τθν Παραςκευι 13 

Δεκεμβρίου 2019 μζςω τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο: 

https://docs.google.com/forms/d/1ShN_avTy-rroh3619LIu517z1wVD5hCbfOM55S5ZJbo/edit  

Η όλθ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ τθσ ενθμερωτικισ ςυνάντθςθσ, κακϊσ και θ μετακίνθςθ 

των ςυμμετεχόντων κα γίνει χωρίσ δαπάνθ για το Δθμόςιο. 

τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο ςεμινάριο κα δοκοφν Βεβαιώςεισ Παρακολοφκθςθσ. 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

ΠΑΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 

Ακριβζσ αντίγραφο από το πρωτότυπο  

που φυλάςςεται ςτα αρχεία τθσ υπθρεςίασ μασ 

Παρακαλούμε, να λάβοσν γνώζη ηης εγκύκλιοσ με προώθηζη ζηα προζωπικά ηοσς emails 

όλοι οι  εκπαιδεσηικοί ηοσ ζτολείοσ. 
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