
Η Εζληθή Επηηξνπή γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (ΕΕΔΑ) είλαη ην αλεμάξηεην ζπκβνπιεπηηθό όξγαλν 

ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο Δηθαηωκάηωλ ηνπ Αλζξώπνπ. Έρεη ζπζηαζεί κε ην Ν 

2667/1998 ζύκθωλα κε θαλόλεο ηωλ Ηλωκέλωλ Εζλώλ, ηηο «Αξρέο ηωλ Παξηζίωλ». ε απηήλ κεηέρνπλ 

πξόζωπα νξηδόκελα από ηξηάληα δύν θνξείο (αλεμάξηεηεο Αξρέο, παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο λνκηθώλ θαη 

πνιηηηθώλ επηζηεκώλ, ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο, ΜΚΟ, πνιηηηθά θόκκαηα θαη ππνπξγεία). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Επίζκευη ΕΕΔΑ                                                                                                                              

ζηο Πειραμαηικό Γσμνάζιο Διαπολιηιζμικής Εκπαίδεσζης Αταρνών                                      

15 Μαΐοσ 2018 

Τελ Τξίηε, 15 Μαΐνπ 2018, ε θπξία Φσηεηλή Λενκπίιια, Μέινο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (ΔΔΓΑ), πξαγκαηνπνίεζε ελεκεξσηηθή επίζθεςε ζην Πεηξακαηηθό Γπκλάζην 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο Αραξλώλ, θαηόπηλ πξόζθιεζεο πνπ ν ίδηνο ν ζρνιηθόο θνξέαο είρε 

απεπζύλεη ζηελ Δπηηξνπή, ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Αλζξώπηλα Δηθαηώκαηα: ν 

ζπλδεηηθό θξίθνο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο». Σηελ ελεκεξσηηθή απηή ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 30 

καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ, θαζώο θαη νη ππεύζπλεο θαζεγήηξηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα.  

Σην πιαίζην ηεο επίζθεςεο έγηλε παξνπζίαζε ηνπ ξόινπ θαη ηνπ έξγνπ ηεο ΔΔΓΑ, ηνπ ηξόπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο, θαζώο θαη κηα εθηελήο αλαθνξά ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ θαη ηε Γηεζλή Σύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ. Γόζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε 

ζέκαηα πξνζθύγσλ, κεηαλαζηώλ θαη κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ, εζηηάδνληαο ζηα δηθαηώκαηα ηνπ 

αλζξώπνπ. Δηδηθόηεξα, έγηλαλ δύν παξνπζηάζεηο, δηαλεκήζεθε έληππν ελεκεξσηηθό πιηθό, όπσο ε 

εθεκεξίδα «Απνδεκεηηθά πνπιηά» θαη ε «Χάξηα γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ», ηα νπνία ήηαλ 

πξνζθνξά από ην κε θεξδνζθνπηθό ζσκαηείν «Γίθηπν γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ». Δπίζεο, 

πξνβιήζεθε νιηγόιεπην βίληεν επαηζζεηνπνίεζεο, παξαγσγήο ηεο Γηεζλνύο Ακλεζηίαο. 

Η ζπλάληεζε νινθιεξώζεθε κε κηα ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ από ηελ πιεπξά 

ησλ καζεηώλ, νη νπνίνη ήηαλ ηδηαίηεξα ζπκκεηνρηθνί, εθθξάδνληαο απόςεηο θαη απνξίεο, δείρλνληαο έηζη 

ηόζν ην ελδηαθέξνλ ηνπο  γηα ην ζέκα όζν θαη ηε ρξεζηκόηεηα ηεο παξνπζίαο ηεο ΔΔΓΑ ζην ζρνιηθό 

πεξηβάιινλ. 

Σην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ, ε ΔΔΓΑ 

ζπγραίξεη ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο Αραξλώλ 

γηα ηελ αλάιεςε ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο, ζηεξίδεη ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο θαη ελζαξξύλεη ηελ 

ζπλέρηζή ηνπο θαη ζην κέιινλ.  
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