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είναι η προώθηση της έρευνας, κατάρτισης, 

πληροφόρησης και μετεκπαίδευσης στον τομέα 

της διαπολιτισμικής πολιτικής. 

Ο όρος Διαπολιτισμική Πολιτική, όρος που 

συναντάται σε όλους τους άξονες δράσης της 

UNESCO, καταδεικνύει ότι τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να βοηθήσουν με κάθε δυνατό μέσο στον 

σεβασμό της πολιτισμικής παράδοσης του κάθε 

ατόμου ή ομάδας ατόμων, στον σεβασμό των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, στην προώθηση της 

ισότητας των ευκαιριών και στην καλύτερη δυνατή 

ένταξη του ατόμου ή της ομάδας ατόμων στην 

κοινωνία, στην καταπολέμηση κάθε μορφής 

διακρίσεων με απώτερο σκοπό την αρμονική 

συμβίωση όλων όσων διαμένουν σε ένα κράτος, 

αλλά και κατ' επέκταση και μεταξύ των κρατών σε 

ένα ειρηνικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

- Κανόνες Συμπεριφοράς Καθημερινής   Επικοινωνίας 

- UNESCO Συμβάσεις/Conventions, που εκδόθηκε με 

- Η προστασία των Δικαιωμάτων των Γυναικών. 

- Μηχανισμοί προστασίας Δικαιωμάτων του 

- Διεθνείς πράξεις, θεωρία και πρακτική,
- International mechanisms protecting human rights.  

- The protection of women's rights in the European 

- Η έννοια της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 

- Δικαιώματα του ανθρώπου: ερωτήσεις και 

Δημοσιεύματα και 
εκδόσεις :

Σκοπός της Έδρας 

Η Έδρα UNESCO 
έχει αναπτύξει 
συνεργασία με:

Η Έδρα UNESCO “Διαπολιτισμικής Πολιτικής 

για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια” 

ιδρύθηκε το 2004 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  

με απόφαση της Γενικής Γραμματείας της 

Ιστορικό της Ίδρυσης

UNESCO.

- Tη Διεύθυνση Διαπολιτισμικής Πολιτικής της    

- Το Περιφερειακό Γραφείο της UNESCO στη    

- Την Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO
- Τις έδρες UNESCO του ΑΠΘ
- Τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου
   Μακεδονίας-Θράκης
- Το Τμήμα Θεάτρου του ΑΠΘ
- Τα Μουσεία της Θεσσαλονίκης
- Τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Τα Διαπολιτισμικά σχολεία της Θεσσαλονίκης
- Το Ελληνικό Kολλέγιο Θεσσαλονίκης

- Τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ανατολικής και 

Δυτικής Θεσσαλονίκης και με άλλους δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς σε μια προσπάθεια να διαδώσει τις 

αξίες UNESCO για τα δικαιώματα του ανθρώπου και 

τη σημασία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

με Άτομα με Αναπηρία

την οικονομική ενίσχυση της Ελληνικής Εθνικής 
Επιτροπής για την UNESCO.

Διεθνείς πράξεις σε παγκόσμιο και περιφερειακό
 επίπεδο.

Ανθρώπου. 

Texts, comments and case law.

Union.

της ανθρωπότητας: Η συμβολή της UNESCO.

απαντήσεις.
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