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Πξώηα Βήκαηα:  

Έλα εγρεηξίδην  

γηα λα αξρίζεηε  

ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα 

Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. 
 

Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο 
αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο 

ηνπο. Έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα απνηειεί κηα βαζηθή εηζαγσγή, κε δξαζηεξηφηεηεο γηα παηδηά 

νη νπνίεο είλαη θαζνξηζκέλεο αλά ειηθία. Τπάξρνπλ επίζεο ζπκβνπιέο πάλσ ζηε κεζνδνινγία 
θαη βνεζεηηθέο νδεγίεο γηα εθείλνπο πνπ επηζπκνχλ λα εκβαζχλνπλ ζ‟ απηφ ην ζέκα. Ο ηξφπνο 

πξνζέγγηζεο δίλεη έκθαζε ζην πξαθηηθφ παξά ζην ζεσξεηηθφ επίπεδν. 

Σν εγρεηξίδην γξάθηεθε ζαλ αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο πνπ εθθξάζηεθσλ απφ κέιε ηεο 
Γηεζλνχο Ακλεζηίαο θαη άιινπο αθηηβηζηέο ηεο Δθπαίδεπζεο γηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ζηε 

πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Σν πιηθφ έρεη επνκέλσο πξνζαξκνζηεί ή 

γξαθηεί εηδηθψο γηα απηήλ ηελ πεξηνρή. Παξαθαιψ απηφ έρεηέ ην ζην κπαιφ, εάλ 

ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε άιιε πεξηνρή. 
Γελ ζα κπνξνχζε λα έρεη γξαθηεί θαη εθδνζεί ρσξίο ηε ζθιεξή δνπιεηά ησλ Nick Wilson 

θαη Branka Emersic. 

Πνιχηηκα ζρφιηα έγηλαλ απφ ηνπο Felisa Tibbitts, Nancy Flowers, Hugh Starkey, Jana 
Kviecinska, Cozina Leca θαη Jana Ondrackova. Οη Kerry Howard, Ulrike Zimmermann θαη Anna 

Henry δαθηπινγξάθεζαλ κεγάιν κέξνο ηνπ θεηκέλνπ. Δηδηθέο επραξηζηίεο νθείινληαη γηα κεξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην Citizenship Foundation, ζηνπο William Kriedler θαη Thomas Lickona.  
αο παξνηξχλνπκε λα θσηνηππήζεηε, λα κεηαθξάζεηε θαη λα πξνζαξκφζεηε απηφ ην 

θείκελν γηα δηθή ζαο ρξήζε. 

Δάλ δείηε ζηελ Δπξψπε παξαθαιψ ειάηε ζε επαθή κε ηελ νκάδα Δπξσπατθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο (Amnesty International 
Europe Program Regional Development Team) ζηε πην θάησ δηεχζπλζε πξνηνχ πξνρσξήζεηε 

ζηε κεηάθξαζε απνζπαζκάησλ ηνπ θεηκέλνπ, ηα νπνία κπνξεί ήδε λα είλαη δηαζέζηκα ζηε 

γιψζζα ζαο θαη ζηείιηε έλα αληίγξαθν ηεο νινθιεξσκέλεο κεηάθξαζεο / δηαζθεπήο ζαο ζηελ 
Οκάδα, ε νπνία κπνξεί επίζεο λα ζαο πξνκεζεχζεη κε πεξηζζφηεξα αληίγξαθα ζηα Αγγιηθά. 

Δξσηήζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ εγρεηξηδίνπ θαη ηε ρξήζε ηνπ εθηφο Δπξψπεο ζα 

πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηε δηεχζπλζε:  

Human Rights Education Team, 
Amnesty International Secretariat,  

1 Easton St., London WC1X 8DJ 

United Kingdom  

Λνλδίλν, Αχγνπζηνο 1996 

Amnesty International Index Number: POL 32/04/95 
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Πεξηερφκελα 
 

 

Πξώην Μέξνο:  

Πξώηα Βήκαηα 
 

 

 

 

Απηό ην κέξνο πεξηιακβάλεη:  

  

 Ση είλαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα; 

 Ση είλαη ε Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα; 

 πρλέο Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα. 

 

 

 

Γεύηεξν Μέξνο:  

Δξγαιεία 

  
 

 

 

 

Απηό ην κέξνο πεξηιακβάλεη: 

 

 Γηεξεχλεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζην ζρνιείν. 

 Πψο κπνξνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα λα εληαρζνχλ ζην Πξφγξακκα πνπδψλ; 

 Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

 Πψο λα ζρεδηάζεηε ηηο δηθέο ζαο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα; 

 Αμηνιφγεζε ησλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζαο ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. 
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Σξίην Μέξνο:  

Μηθξόηεξα παηδηά 
 

 

 

Απηό ην κέξνο πεξηιακβάλεη:  

 

 Βάδνληαο κπξνο - εηζαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

 Δζχ θαη εγψ – δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ δηαθνξεηηθφηεηα. 

 Πνηνο, εγψ; - δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ππεπζπλφηεηα 

 Γηθαηψκαηα δσήο – δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ νηθνπκεληθφηεηα ησλ δηθαησκάησλ 

 Ση είλαη δίθαην; - δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δηθαηνζχλε 

 Σα δηθαηψκαηά κνπ / Σα δηθαηψκαηά ζνπ – δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε θαηαζηάζεηο 

φπνπ ηα δηθαηψκαηα ζπγθξνχνληαη. 

 Γξάζε! – κεηαθέξνληαο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πέξα απφ ηα φξηα ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο 

 

 

 

Σέηαξην Μέξνο:  

Μεγαιύηεξα παηδηά 
 

 

 

 

 

Απηό ην κέξνο πεξηιακβάλεη: 

 

 Βάδνληαο κπξνο - εηζαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

 Εψληαο καδί - δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ζεβαζκφ 

 Πνηνο, εγψ; - δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ππεπζπλφηεηα 

 Γηθαηψκαηα δσήο – δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ νηθνπκεληθφηεηα ησλ δηθαησκάησλ 

 Ση είλαη δίθαην; - δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δηθαηνζχλε 

 Σα δηθαηψκαηά κνπ / Σα δηθαηψκαηά ζνπ – δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε θαηαζηάζεηο 

φπνπ ηα δηθαηψκαηα ζπγθξνχνληαη. 

 Γξάζε! – κεηαθέξνληαο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πέξα απφ ηα φξηα ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο 

 

  

 

 

 



 4 

Πέκπην Μέξνο:  

Κείκελα ησλ Αλζξσπίλσλ  

Γηθαησκάησλ 
 

Απηφ ην κέξνο πεξηιακβάλεη: 

 

 Σελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

 Σελ Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ. 

 Σελ Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. 

 Σελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. 

 
 

 

Έθην Μέξνο : 

Δπόκελα Βήκαηα 
 

 

 

 

Απηό ην κέξνο πεξηιακβάλεη: 

 

 Γεκηνπξγία ελφο Γηθηχνπ Δθπαίδεπζεο ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 

 Οξγάλσζε ελφο Δξγαζηεξίνπ Δθπαίδεπζεο ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα. 

 Παξάδεηγκα ελφο Δξγαζηεξίνπ Δθπαίδεπζεο  ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 

 Αμηνιφγεζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζαο Δθπαίδεπζεο ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα  

 Υξήζηκνη νξγαληζκνί 

 Πηζαλνί ρξεκαηνδφηεο 

 Υξήζηκα βηβιία 
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ΠΡΧΣΟ 

ΜΔΡΟ:  

ΠΡΧΣΑ 

ΒΖΜΑΣΑ 
  

 

  

 

 

 

Απηό ην κέξνο πεξηιακβάλεη: 

 Ση είλαη ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα; 

 Ση είλαη ε Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα 

Γηθαηώκαηα; 

 πρλέο  Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα 

Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. 
 

 

 

 

«Ίζσο όινη γελλεζήθακε μέξνληαο όηη έρνπκε δηθαηώκαηα – απιώο ρξεηάδεηαη λα καο 

ην ππελζπκίδνπλ»  

Ρνπκάλνο Δθπαηδεπηήο Δ. Α.Γ. 
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Ση είλαη  

ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα; 
  

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο ηα βαζηθά θξηηήξηα ρσξίο ηα 

νπνία νη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα δήζνπλ κε αμηνπξέπεηα ζαλ αλζξψπηλα φληα. 

Αλζξψπηλα είλαη ηα ζεκέιηα ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο εηξήλεο. Ο 

ζεβαζκφο ηνπο επηηξέπεη ζην άηνκν θαη ζηελ θνηλσλία λα αλαπηπρζνχλ πιήξσο. 

Ζ αλάπηπμε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ πάιε γηα 

ειεπζεξία θαη ηζφηεηα ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη βάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ – 

φπσο ν ζεβαζκφο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή θαη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα – απαληψληαη 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ζξεζθείεο θαη θηινζνθίεο.  

Γηαθεξχζζνληαη [Αλαθέξνληαη] ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ. Δπίζεο, θείκελα φπσο νη Γηεζλείο πκβάζεηο γηα ηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα εθζέηνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ νη θπβεξλήζεηο θαη αθφκα ηη δελ πξέπεη λα 

θάλνπλ γηα λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηνπο.  

 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ  
 

 Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δελ ρξεηάδεηαη λα ηα αγνξάζνπκε, λα ηα θεξδίζνπκε ή λα 

ηα θιεξνλνκήζνπκε, αλήθνπλ ζηνπο αλζξψπνπο απιψο θαη κφλν επεηδή είλαη 

αλζξψπηλα – ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα είλαη έκθπηα ζε θάζε άηνκν. 

 Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη ηα ίδηα γηα φια ηα αλζξψπηλα φληα αλεμάξηεηα απφ 

θπιή, θχιν, ζξεζθεία, πνιηηηθή ή άιιε πεπνίζεζε; εζληθή ή θνηλσληθή πξνέιεπζε. 

ινη έρνπκε γελλεζεί ειεχζεξνη θαη ίζνη ζε αμηνπξέπεηα θαη δηθαηψκαηα – ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα είλαη «θαζνιηθά».  

 Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δελ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ, θαλείο δελ έρεη ην δηθαίσκα 

λα ζηεξήζεη έλαλ άιιν άλζξσπν απφ απηά γηα θαλέλα ιφγν. Οη άλζξσπνη 

εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αθφκε θαη φηαλ νη λφκνη ησλ ρσξψλ 

ηνπο δελ ηα αλαγλσξίδνπλ ή φηαλ ηα παξαβηάδνπλ – γηα παξάδεηγκα, φηαλ πθίζηαηαη 

ε δνπιεία, νη ζθιάβνη έρνπλ αθφκε δηθαηψκαηα έζησ θαη αλ απηά ηα δηθαηψκαηα 

παξαβηάδνληαη – ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα είλαη «αλαπαιινηξίσηα» 

[αλαθαίξεηα]. 

 Οη άλζξσπνη δνπλ κε αμηνπξέπεηα, φια ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηαπηφρξνλα 

ζπλνδεχνληαη απφ ειεπζεξία, αζθάιεηα θαη αμηνπξεπή επίπεδα δηαβίσζεο – ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα είλαη «αδηαίξεηα». 

 

Καηεγνξίεο Γηθαησκάησλ  
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Σα δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 

1. Αζηηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα (επίζεο απνθαινχληαη δηθαηψκαηα «πξψηεο 

γεληάο»). Απηά είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ έλλνηα ηεο «ειεπζεξίαο» θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηα δηθαηψκαηα: ζηε δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

αηφκνπ, ζηελ απαιιαγή απφ ηα βαζαληζηήξηα θαη ηε δνπιεία – ζηελ πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή – ζηελ ειεπζεξία ηεο γλψκεο, ηεο έθθξαζεο, ηεο ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο 

θαη ηεο ζξεζθείαο – ζηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηεο ζπλάζξνηζεο. 

2. Οηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα (επίζεο απνθαινχληαη δηθαηψκαηα «δεχηεξεο 

γεληάο»). Απηά είλαη δηθαηψκαηα «πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ έλλνηα ηεο αζθάιεηαο», 

γηα παξάδεηγκα ηα δηθαηψκαηα: ζηελ εξγαζία, ζηελ εθπαίδεπζε, ζε έλα εχινγν 

βηνηηθφ επίπεδν, ζηελ ηξνθή, ζηελ ζηέγε θαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. 

3. Πεξηβαιινληηθά, πνιηηηζκηθά θαη αλαπηπμηαθά δηθαηψκαηα (επίζεο απνθαινχληαη 

δηθαηψκαηα «ηξίηεο γεληάο»).Απηά πεξηιακβάλνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ λα δνχκε ζε 

έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν είλαη θαζαξφ θαη πξνζηαηεπκέλν απφ θαηαζηξνθέο θαη ηα 

δηθαηψκαηα γηα πνιηηηζκηθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

ηαλ ιέκε φηη θάζε άλζξσπνο έρεη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ελλννχκε παξάιιεια 

πσο θάζε άλζξσπνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα ζέβεηαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ 

άιισλ. 

 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 
 

Ζ πην επξέσο απνδεθηή θαηαγξαθή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ παγθνζκίσο 

είλαη ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (Ο.Γ.Α.Γ.). Σν θεληξηθφ 

ηεο κήλπκα είλαη ε εγγελήο αμία θάζε αλζξψπηλνπ φληνο. Ζ Γηαθήξπμε πηνζεηήζεθε 

νκφθσλα ηελ 10ε Γεθεκβξίνπ 1948 απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε (παξφιν πνπ νθηψ θξάηε 

απείραλ). Παξνπζηάδεη κηα ζεηξά απφ βαζηθά δηθαηψκαηα γηα ηνλ θαζέλα άλζξσπν ζηνλ 

θφζκν αλεμαξηήησο θπιήο, ρξψκαηνο, θχινπ, γιψζζαο, ζξεζθείαο, πνιηηηθήο ή άιιεο 

πεπνίζεζεο, εζληθήο ή θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, θαηαγσγήο νηθνλνκηθήο ή άιιεο 

θαηάζηαζεο. Γειψλεη φηη νη θπβεξλήζεηο έρνπλ ππνζρεζεί λα ζηεξίδνπλ νξηζκέλα 

δηθαηψκαηα, φρη κφλν γηα ηνπο δηθνχο ηνπο πνιίηεο αιιά θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο ησλ 

άιισλ ρσξψλ. Με άιια ιφγηα, ηα εζληθά ζχλνξα δελ καο εκπνδίδνπλ λα βνεζάκε άιινπο 

αλζξψπνπο λα απνθηήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Απφ ην 1948 ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε 

απνηειεί ην δηεζλέο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Σν 1993 έλα 

παγθφζκην ζπλέδξην απφ 171 θξάηε πνπ αληηπξνζψπεπαλ ην 99% ηνπ παγθφζκηνπ 

πιεζπζκνχ επηβεβαίσζε ηε δέζκεπζε ηνπο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 

Ννκηθή Τπόζηαζε 
 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε Ο.Γ.Α.Γ. απνηειεί έκπλεπζε γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

δηεζλνχο λνκνζεζίαο πεξί αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, δελ είλαη απφ κφλε ηεο έλα  λνκηθά 

δεζκεπηηθφ θείκελν. Χζηφζν, σο κηα γεληθή δηαηχπσζε αξρψλ, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 
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θνηλή γλψκε. Οη αξρέο ηεο κεηαθξάδνληαη ζε λνκηθή ηζρχ κε ηε κνξθή ηεο Γηεζλνχο 

χκβαζεο γηα ηα Αζηηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα (ICCRR- Γ..Α.Π.Γ.) θαη ηεο 

Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα 

(ICESCR – Γ..Ο.Κ.Π.Γ.). Οη ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ επηθπξψζεη απηέο ηηο πκβάζεηο 

δεζκεχνληαη λα δεκηνπξγήζνπλ λφκνπο ζηε ρψξα ηνπο ψζηε λα πξνζηαηέςνπλ απηά ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Δληνχηνηο, πάλσ απφ ηηο κηζέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ δελ έρνπλ 

επηθπξψζεη ηε Γ..Α.Π.Γ. ή ηε Γ..Ο.Κ.Π.Γ. 

Τπάξρνπλ επίζεο Πεξηθεξεηαθά ξγαλα Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ εκπλεπζκέλα 

απφ ηελ Ο.Γ.Α.Γ. φπσο ν Αθξηθαληθφο Καηαζηαηηθφο Υάξηεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Αλζξψπνπ θαη ησλ Λαψλ - ε Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ε 

Ακεξηθαληθή χκβαζε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Πνιινί θξαηηθνί λνκηθνί θψδηθεο 

εγγπψληαη επίζεο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 

Πξώηεο θέςεηο γηα ηα Γηθαηώκαηα.  

Γηα λα κπνξέζεηε λα ζθεθηείηε ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

θαηαγξάςηε πξάγκαηα ηα νπνία εζείο λνκίδεηε φηη ζα έπξεπε λα είλαη αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. Δάλ αλήθεηε ζε κηα νκάδα, θάληε ην αηνκηθά, έπεηηα κνηξαζηείηε ηηο ηδέεο 

ζαο. Μειεηείζηε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (Ο.Γ.Α.Γ.) 

ζην Πέκπην Μέξνο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ.  

πγθξίλεηε ην δηθφ ζαο θαηάινγν ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κε ηελ Ο.Γ.Α.Γ. 

Σα δηθαηψκαηα πνπ έρεηε θαηαγξάςεη ζηνλ θαηάινγν ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε;  
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Ση είλαη  ε Δθπαίδεπζε γηα 

ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα; 
 

Ζ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξσπίλα Γηθαηψκαηα είλαη εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ππέξ απηώλ. Γηα παξάδεηγκα:  

 Ζ δηδαζθαιία αλζξψπσλ ζρεηηθά κε ηε δηεζλή λνκνζεζία ή γηα παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ φπσο ε ππνβνιή ζε βαζαληζηήξηα είλαη  δηδαζθαιία 

ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 Ζ δηδαζθαιία αλζξψπσλ γηα ην πψο λα ζέβνληαη θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηα 

δηθαηψκαηα, είλαη δηδαζθαιία γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  

θνπφο ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα είλαη λα βνεζήζεη ηνπο 

αλζξψπνπο λα αλαπηπρζνχλ σο ην ζεκείν πνπ λα θαηαιαβαίλνπλ ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη λα αηζζάλνληαη φηη απηά είλαη ζεκαληηθά θαη πξέπεη λα ηα ζέβνληαη θαη 

λα ηα ππεξαζπίδνληαη. 

    Απηφ ην εγρεηξίδην κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα δηδάμεηε ζρεηηθά κε [ηα βαζηθά 

ζηνηρεία γηα] ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, αιιά θαη γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο δίλνπλ ζηα παηδηά ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ, ΓΝΧΔΗ θαη ΣΑΔΗ ηηο νπνίεο 

ζα ρξεηαζηνχλ ζηνλ αγψλα ηνπο γηα έλα θφζκν ειεχζεξν απφ παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Απηέο νη πηπρέο εκπεξηέρνληαη ζε θάζε κηα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κε νδεγφ κηα ζπκκεηνρηθή, αιιειεπηδξαζηηθή εθπαηδεπηηθή 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ. Ζ ζπκκεηνρηθή κεζνδνινγία ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηέο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ είλαη ν πην απνηειεζκαηηθφο θαη ν πην ηζρπξφο ηξφπνο γηα ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ θαζψο θαη γλψζεσλ, ηφζν ζηα παηδηά φζν θαη ζηνπο  

ελήιηθεο. Σν δηάγξακκα ζηελ επφκελε ζειίδα κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα θαηαλνήζεηε 

ηε ζρέζε ησλ δεμηνηήησλ, ησλ γλψζεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο. (Γείηε 

επίζεο ην θεθάιαην «Πσο λα ζρεδηάζεηε ηηο δηθέο ζαο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα» ζην Γεχηεξν Μέξνο γηα πεξαηηέξσ εμήγεζε απηνχ ηνπ 

κνληέινπ θαη ζπκβνπιέο γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάιπζε δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζρεηηθψλ κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 

 

 

ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ: πσο ε αθξφαζε ησλ ιεγνκέλσλ ησλ άιισλ, ε πξαγκαηνπνίεζε 

εζηθήο αλάιπζεο, ε ζπλεξγαζία, ε επηθνηλσλία, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη ε 

ακθηζβήηεζε ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο. Απηέο νη δεμηφηεηεο βνεζνχλ ηα παηδηά:  

 λα αλαιχνπλ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο 

 λα θαηαλννχλ φηη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη ν ηξφπνο γηα λα βειηηψζνπλ ηηο 

δσέο ηνπο θαη ηηο δσέο ησλ άιισλ 

 λα ιάβνπλ κέηξα γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 
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ΓΝΧΔΗ: πσο νη γλψζεηο γηα ην φηη ππάξρνπλ θείκελα πνπ αθνξνχλ ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη γηα ην πνηα δηθαηψκαηα πεξηιακβάλνπλ απηά θαη γηα ην φηη απηά ηα 

δηθαηψκαηα είλαη θαζνιηθά εθαξκφζηκα ζε φια ηα αλζξψπηλα φληα θαη αλαπαιινηξίσηα. 

Δπίζεο γλψζε γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαβίαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Απηή ε 

γλψζε βνεζά ηα παηδηά λα πξνζηαηέςνπλ ηα δηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα 

ησλ άιισλ.  

 

 

 

ΣΑΔΗ: πσο φηη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη ζεκαληηθά, φηη ε αλζξψπηλε 

αμηνπξέπεηα είλαη έκθπηε ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, φηη ηα δηθαηψκαηα πξέπεη λα είλαη 

ζεβαζηά, φηη ε ζπλεξγαζία είλαη θαιχηεξε απφ ηε ζχγθξνπζε, φηη είκαζηε ππεχζπλνη γηα 

ηηο ελέξγεηέο καο θαη φηη κπνξνχκε λα βειηηψζνπκε ηνλ θφζκν καο εάλ πξνζπαζήζνπκε. 

Απηέο νη ζηάζεηο βνεζνχλ ηα παηδηά λα αλαπηπρζνχλ εζηθά θαη ηα πξνεηνηκάδνπλ γηα 

ζεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία. 

 

 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ: Ζ ζπκκεηνρηθή αιιειεπηδξαζηηθή κεζνδνινγία εκπιέθεη ηα παηδηά 

πιήξσο ζηε κάζεζε. Μαδί κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο, γίλνληαη ελεξγνί εμεξεπλεηέο ηνπ 

θφζκνπ γχξσ ηνπο θαη φρη παζεηηθνί απνδέθηεο ηεο απζεληίαο ησλ δαζθάισλ. Απηή ε 

κεζνδνινγία είλαη ηδηαηηέξσο θαηάιιειε φηαλ εμεηάδνπκε δεηήκαηα αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, φπνπ ππάξρνπλ ζπρλά πνιιέο δηαθνξεηηθέο απφςεηο πάλσ ζε έλα ζέκα, 

παξά κηα «ζσζηή» απάληεζε. 

 

 

 

Σν Παηρλίδη ησλ Αξρώλ. 

Ίζσο ζαο θαλεί ρξήζηκε ε παξαθάησ δξαζηεξηφηεηα έηζη ψζηε λα ζαο βνεζήζεη 

λα ζθεθηείηε γηα ηα δηθαηψκαηα. Λεηηνπξγεί θαιχηεξα ζε κηα νκάδα. Κάζε νκάδα ζα 

πξέπεη λα εμεηάζεη δέθα απφ ηα άξζξα ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ (δεο ζειίδα …). Γηα παξάδεηγκα, κηα νκάδα ζα κπνξνχζε λα κειεηήζεη ηα 

άξζξα 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28. Μηα δεχηεξε νκάδα ζα κπνξνχζε λα κειεηήζεη 

ηα άξζξα 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29. Καη κηα ηξίηε νκάδα ζα κπνξνχζε λα 

κειεηήζεη ηα άξζξα 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Πξνζπαζείζηε λα αλαγλσξίζεηε ηηο 

αξρέο νη νπνίεο απνηεινχλ ηε βάζε ηνπο. Μνηξαζηείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε 

νκάδαο. πδεηήζηε γηαηί απηέο νη αξρέο είλαη ζεκαληηθέο. Πψο ζα άιιαδε ζηελ πξάμε ε 

ρψξα ζαο εάλ απηέο νη αξρέο γίλνληαλ ζεβαζηέο απφ ηνλ θαζέλα; Γηα παξάδεηγκα, πσο ζα 

άιιαδε ε ζπκκεηνρή ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε; Αξρέο πνπ ίζσο κπνξνχλ λα 

αλαγλσξηζηνχλ είλαη νη εμήο: 

Τπεπζπλφηεηα Γηθαηνζχλε Διεπζεξία 

Ηζφηεηα Αλνρή Αιιειεγγχε 

 Αζθάιεηα Σαπηφηεηα Δηξήλε 
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Παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηα 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Γεμηόηεηεο 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Γλώζεηο             ηάζεηο 

 

 

Μεζνδνινγία 
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πρλέο εξσηήζεηο ζρεηηθά 

κε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα 

Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 
 

Οη αθφινπζεο εξσηήζεηο γίλνληαη ζπρλά απφ δαζθάινπο πνπ ζθέθηνληαη λα 

ελζσκαηψζνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Οη απαληήζεηο πνπ 

δίλνληαη εδψ είλαη ζχληνκεο, αιιά κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζε κεξηθέο απφ ηηο αλεζπρίεο 

ζαο. 

 

Δξώηεζε: «Σα παηδηά ρξεηάδεηαη λα δηδαρζνχλ ηελ ππεπζπλφηεηα, φρη ηα δηθαηψκαηα».  

Απάληεζε: Σν εγρεηξίδην απηφ δίλεη ηελ ίδηα έκθαζε ζε δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα δείρλνπλ φηη ηα δηθαηψκαηα ελφο 

αλζξψπνπ ηειεηψλνπλ εθεί πνπ αξρίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ άιινπ θαη ν θαζέλαο έρεη 

ηελ ππνρξέσζε λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ. 

 

Δξώηεζε: «Σα ζέκαηα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ δελ ζα θνβίζνπλ ηνπο λένπο 

καζεηέο;» 

Απάληεζε: Ζ δηδαζθαιία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ είλαη ζεηηθή, φρη αξλεηηθή, 

επεηδή νη καζεηέο καζαίλνπλ γηα ηα δηθά ηνπο έκθπηα δηθαηψκαηα θαη γηα ηε ζεκαζία ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Βέβαηα, ην λα δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζηνπο καζεηέο γηα ηηο 

παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κφλνλ δελ είλαη αξθεηφ θαη κπνξεί λα είλαη 

ζιηβεξφ γηα ηα λέα παηδηά. Χζηφζν ε δηδαζθαιία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ είλαη 

δηαθνξεηηθή επεηδή, αλ θαη είλαη βαζηζκέλε ζηε γλψζε φηη δπζάξεζηα πξάγκαηα 

ζπκβαίλνπλ, επίζεο δίλεη θαη ζηνπο καζεηέο ηηο δεμηφηεηεο ηηο νπνίεο ρξεηάδνληαη γηα λα 

κπνξνχλ λα θάλνπλ θάηη γηα απηά ηα πξάγκαηα θαη ηε ζηάζε φηη είλαη δπλαηφ λα 

ελεξγήζνπλ γηα λα αιιάμνπλ κηα άζρεκε θαηάζηαζε. 

 

Δξώηεζε: «Ση γίλεηαη αλ νη καζεηέο κνπ θάλνπλ κηα εξψηεζε πνπ δελ κπνξψ λα 

απαληήζσ;» 

Απάληεζε: ηαλ δηδάζθνληαη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, νη απαληήζεηο είλαη ζπαλίσο 

απιέο. Σα ζχλζεηα ζέκαηα εζηθήο ηάμεσο δελ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ κε λαη ή φρη. Σν 

λα ηίζεληαη εξσηήζεηο είλαη πην ζεκαληηθφ απφ ην λα εμεπξίζθεηαη κηα «ζσζηή» 

απάληεζε. Παξνπζηάδνληαο απηά ηα ζχλζεηα δεηήκαηα ζηα παηδηά θαη επηηξέπνληαο ηνπο 

λα ηα κειεηήζνπλ, κπνξνχκε λα ηνπο δψζνπκε ηα εθφδηα γηα λα ηα αληηκεησπίζνπλ 

αξγφηεξα ζηε δσή. Σν Γεχηεξν Μέξνο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ εμεγεί δηδαθηηθέο κεζφδνπο 

νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζαο βνεζήζνπλ λα δηεξεπλήζεηε δεηήκαηα αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ κε ηνπο καζεηέο ζαο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα έρεηε ηε «ζσζηή» απάληεζε 

ζε θάζε εξψηεζε.  

 

Δξώηεζε: «Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο ρξήζεο παηρληδηψλ;» 
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Απάληεζε: Μαζαίλνπκε θαη ζπκφκαζηε πξάγκαηα θαιχηεξα θάλνληάο ηα παξά απιψο 

αθνχγνληαο γη΄απηά. Αλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζ‟ απηφ ην εγρεηξίδην είλαη 

δηαζθεδαζηηθέο, έρνπλ ζνβαξνχο ζθνπνχο, ζπλήζσο ηελ εμήγεζε κηαο έλλνηαο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Απηνί νη ζθνπνί εμεγνχληαη ζηελ αξρή ηεο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο. Γείηε επίζεο ην ηκήκα «Ση είλαη Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα;» 

Δξώηεζε: «Γελ έρνπκε θσηνηππηθφ κεράλεκα ή αξθεηά πιηθά» 

Απαληήζεηο: Οη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζ‟ απηφ ην εγρεηξίδην είλαη ζρεδηαζκέλεο 

έηζη πνπ λα κελ ρξεηάδνληαη αθξηβά πιηθά ή θσηνηππηθφ κεράλεκα.  

 

Δξώηεζε: «Κάλνπκε Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή θαη Γίθαην, φρη Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα.» 

Απάληεζε: ηελ πξάμε, νη δεμηφηεηεο, νη γλψζεηο θαη νη ζηάζεηο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ ζε πνιιά δηαθνξεηηθά καζήκαηα. 

(Γείηε ην ηκήκα «Ηδέεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε βαζηθά 

καζήκαηα» ζην θεθάιαην «Πσο κπνξνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα λα είλαη κέξνο ηνπ 

curriculum [Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο];» ζην Γεχηεξν 

Μέξνο. 

 

Δξώηεζε: «Θέισ λα δηδάμσ θαη ελήιηθεο επίζεο». 

Απάληεζε: Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε ζρνιεία. Χζηφζν, πνιιέο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη κε ελήιηθεο. Σν Γεχηεξν 

Μέξνο πεξηέρεη ηδέεο γηα λα αλαπηχμεηε ηηο δηθέο ζαο δξαζηεξηφηεηεο, θαη νη νξγαλψζεηο 

πνπ παξαηίζεληαη ζην Έθην Μέξνο κπνξνχλ λα δψζνπλ ζπκβνπιέο γηα ηελ δηδαζθαιία 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ  ζε ελήιηθεο.  

 

Δξώηεζε: «Οη γνλείο, νη δάζθαινη θαη ν δηεπζπληήο ιέλε φηη ε δηδαζθαιία ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ είλαη πνιηηηθή θαηήρεζε». 

Απάληεζε: Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θάλνπλ ηνπο καζεηέο πεξηζζφηεξν ηθαλνχο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε θνηλσλία θαη ζηελ πνιηηηθή ηεο ρψξαο ηνπο. Δλ ηνχηνηο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ απηψλ ησλ πνιηηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο 

θνκκαηηθήο πνιηηηθήο. Οη δάζθαινη έρνπλ κεγάιε επζχλε λα κελ σζήζνπλ ηνπο καζεηέο 

πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ θφκκα ή πνιηηηθή ηδενινγία. 

 

Δξώηεζε: «Πνηα  είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο, ηεο 

Ζζηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ έλλνηα ηεο Ηδηφηεηαο ηνπ Πνιίηε, ηεο 

Γηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Δηξήλε θαη ηεο Δπίιπζεο 

πγθξνχζεσλ; Πνπ ηαηξηάδεη ε Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα; ». 

Απάληεζε: ια απηά ηα αληηθείκελα θαιχπηνπλ ειαθξψο δηαθνξεηηθά, 

αιιεινεπηθαιππηφκελα ζέκαηα. Γηα παξάδεηγκα, κηα δξαζηεξηφηεηα γηα ην  ζεβαζκφ 

ηνπ ελφο πξνο ηνλ άιιν ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε απφ απηά ηα 

αληηθείκελα, αιιά κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ αζρνιείηαη κφλν κε θείκελα ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζα κπνξνχζε κφλν λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαίδεπζε ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. Χζηφζν, ε ίδηα ελεξγφο, ζπκκεηνρηθή εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηδάμεη φια απηά ηα αληηθείκελα αθνχ απηή ε κεζνδνινγία 

θαιχπηεη ζρεδφλ ηα πάληα. Σν ζεκαληηθφ πξάγκα πνπ πξέπεη λα ζπκφκαζηε είλαη φηη 
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απηά ηα ζέκαηα φια  έρνπλ ηνλ  ίδην ζηφρν: λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ 

ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο γλψζεηο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ ψζηε λα παίξλνπλ 

ζπλεηδεηνπνηεκέλεο εζηθέο απνθάζεηο γηα ηνλ θφζκν ηνπο  θαη ηε ζέζε ηνπο ζε απηφλ. 

 

 

 

 

 

Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Δηξήλε 

Αγσγή Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 
 

Γηάγξακκα Έλα: ια απηά ηα ζέκαηα θαιχπηνπλ ειαθξψο δηαθνξεηηθά δεηήκαηα πνπ 

ζπκπίπηνπλ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο. 
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Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Δηξήλε 

Αγσγή Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 
 

Γηάγξακκα Γύν: Αιιά ε κεζνδνινγία ηνπο ζπκπίπηεη ζρεδφλ πιήξσο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



 16 

Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο  

Μ Δ Ρ Ο   : 

Δ Ρ Γ Α Λ Δ Η Α 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απηό ην κέξνο πεξηιακβάλεη: 
 Γηεξεύλεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζην ζρνιείν. 

 Πώο κπνξνύλ ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα λα 

εληαρζνύλ ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ; 

 Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

 Πώο λα ζρεδηάζεηε ηηο δηθέο ζαο δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα; 

 Αμηνιόγεζε ησλ δηδαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζαο 

ζρεηηθά κε ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. 
 

 

«Δελ κπνξείο λα δηδάμεηο ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα κε έλαλ ηξόπν πνπ ελαληηώλεηαη 

ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα» 

                                                       Σζέρνο δάζθαινο 
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Γηεξεύλεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

ζην ζρνιείν 
 

Ζ θαηαλφεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ επηηπγράλεηαη θαιχηεξα κε ην λα ηα 

βηψλεηο ζηελ πξάμε. Ζ θαζεκεξηλή ζρνιηθή δσή κπνξεί λα παξέρεη απηή ηελ εκπεηξία, 

θαη κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ επίζεκε κειέηε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ φπσο ε ειεπζεξία, ε 

αλνρή, ε δηθαηνζχλε θαη ε αιήζεηα. 

Δληνχηνηο ηα ζρνιεία ζπρλά απνζαξξχλνπλ, παξά ελζαξξχλνπλ ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. Τπνζέζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο ππάξρνπλ ζπρλά, νη νπνίεο αξλνχληαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κεξηθψλ αλζξψπσλ ζην ζρνιείν. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ 

επηηξέπεηαη ζηνπο καζεηέο λα απνθαινχλ άιινπο καζεηέο απφ ζξεζθεπηηθέο ή εζλνηηθέο 

νκάδεο ηεο κεηνλφηεηαο κε πξνζβιεηηθά νλφκαηα, θαη θαλέλα κέηξν δελ ιακβάλεηαη απφ 

ηνπο δαζθάινπο, απηφ ζηέιλεη έλα κήλπκα ζηνπο καζεηέο φηη ε έιιεηςε αλνρήο είλαη 

απνδεθηή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αιιαρζνχλ απηνχ ηνπ είδνπο ηα κελχκαηα, πξνθεηκέλνπ 

λα επηηχρεη ε δηδαζθαιία γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.  

 

Πνην είλαη ην ησξηλό πεξηβάιινλ 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζην 

ζρνιείν; 
 

Παξαθαιψ δηαβάζηε ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο θαη ζθεθηείηε ην ζρνιείν ζαο. Ο 

ζηφρνο απηψλ ησλ εξσηήζεσλ δελ είλαη λα δηαηαξαρζεί ε πεηζαξρία θαη ε ηάμε ηνπ 

ζρνιείνπ, αιιά λα δηεπθνιπλζεί ε δηδαζθαιία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κε ηε 

δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο ζεβαζκνχ ησλ  αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζ‟ φιεο ηηο ηάμεηο 

ηνπ ζρνιείνπ. 

 

ρέζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ: 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο βίαο ή ηαπείλσζεο; Γηα παξάδεηγκα, κε ηελ αληαιιαγή 

ραξαθηεξηζκψλ; 

Τπάξρνπλ πξνθαηαιήςεηο ελάληηα ζηνπο καζεηέο; Γηα παξάδεηγκα, ελάληηα ζηηο 

ζξεζθεπηηθέο νκάδεο, ηα θνξίηζηα ή ηνπο καζεηέο απφ εζληθέο κεηνλφηεηεο ή νηθνγέλεηεο 

πξνζθχγσλ; 
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Γίλεηαη ηίπνηα φπνηε νη καζεηέο παξαπνληνχληαη γηα ηε βία; Δίλαη απηφ απνηειεζκαηηθφ; 

 

ρέζεηο κεηαμύ δαζθάισλ θαη καζεηώλ: 

Αλακέλεηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ππαθνχνπλ ηνπο δαζθάινπο ρσξίο λα θαηαλννχλ ηηο 

εληνιέο; 

Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο ζηε ζέζπηζε θαη 

επηβνιή ησλ ζρνιηθψλ θαλφλσλ; 

Σν ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηβάιεη ηελ πεηζαξρία ή γηα λα 

πξνάγεη κεξηθνχο εηο βάξνο  ησλ πνιιψλ; 

Οη καζεηέο ηαπεηλψλνληαη απφ ηνπο δαζθάινπο; Δίλαη ν ηξφπνο επηβνιήο ηεο πεηζαξρίαο 

επηεηθήο; 

Τπάξρεη καζεηηθφ ζπκβνχιην; 

Πφηε νη καζεηέο βιέπνπλ ηνλ Γηεπζπληή; 

Ζ πφξηα ηνπ γξαθείνπ ηνπ Γηεπζπληή είλαη αλνηρηή ή θιεηζηή; 

Ο Γηεπζπληήο μέξεη ηα νλφκαηα ησλ καζεηψλ; 

Οη καζεηέο απνθαινχληαη κε ηα κηθξά ηνπο νλφκαηα ή κε ην επψλπκφ ηνπο; 

ινη νη καζεηέο  ραίξνπλ ίζεο αληηκεηψπηζεο; 

Τπάξρεη καζεηηθφ ζπκβνχιην; Οη καζεηέο εθιέγνληαη/επηιέγνληαη δεκνθξαηηθά γηα απηφ 

ην ζπκβνχιην; 

 

ρέζεηο κεηαμύ δαζθάισλ θαη Γηεπζπληώλ: 

Οη δάζθαινη θνβνχληαη λα παξαπνλεζνχλ ή λα θάλνπλ πξνηάζεηο ζην Γηεπζπληή; 

Οη δάζθαινη πνπ δηδάζθνπλ δηαθνξεηηθά καζήκαηα εξγάδνληαη πνηέ καδί γηα 

παξνπζηάζεηο ζεκάησλ; 

Αληαιιάζζνπλ δηδαθηηθέο εκπεηξίεο κεηαμχ ηνπο; 

Δξγάδνληαη νη δάζθαινη νκαδηθά θαη κε ζπληνληζκέλν ηξφπν; 

Έρνπλ νη δάζθαινη ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζε απνθάζεηο 

πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ; 

Οη δάζθαινη έρνπλ ίζε αληηκεηψπηζε; 

Ζ πξναγσγή εμαξηάηαη απφ ηελ απφδνζε ή απφ ηηο πνιηηηθέο ή πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο; 

Πψο είλαη νη ζρέζεηο κεηαμχ δαζθάισλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ; 

    

ρέζεηο κεηαμύ δαζθάισλ θαη γνλέσλ. 

Οη γνλείο θνβνχληαη λα παξαπνλεζνχλ ζηνπο δαζθάινπο φηαλ δελ ηνπο αξέζεη ν ηξφπνο 

πνπ αληηκεησπίδνληαη ηα παηδηά ηνπο ή απηά πνπ δηδάζθνληαη; 

Φνβνχληαη φηη ε δηαηχπσζε παξαπφλσλ κπνξεί λα θάλεη ηα πξάγκαηα ρεηξφηεξα γηα ηα 

παηδηά ηνπο; 

Οη γνλείο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζρνιείνπ; Δίλαη απνδνηηθή; Πψο ζα κπνξνχζε 

λα βειηησζεί; 

 

ρνιηθνί θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο: 

Πνηεο αμίεο πξνάγνληαη ζηνπο ζρνιηθνχο θαλφλεο;  

Αλακέλνπκε απφ ηνπο καζεηέο λα ππαθνχνπλ ηπθιά ζε φινπο ηνπο θαλφλεο γηα ράξε ηεο 

ππαθνήο θαη ηεο πεηζαξρίαο; 

Τπάξρνπλ θαλφλεο πνπ ηαπεηλψλνπλ ηνπο καζεηέο, φπσο ην λα ρξεηάδεηαη λα παίξλνπλ 

άδεηα θάζε θνξά πνπ πξέπεη λα πάλε ζηελ ηνπαιέηα; 
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Δίλαη νη ηηκσξίεο άζρεηεο ή άδηθεο; 

Έηζη νη ζρνιηθνί θαλφλεο εθαξκφδνληαη εμίζνπ ζε φινπο ηνπο καζεηέο; 

πκβάιινπλ νη καζεηέο ζηε ζέζπηζε ησλ θαλφλσλ ή απιψο ηνπο επηβάιινληαη; 

 

Σν θπζηθό πεξηβάιινλ:  

Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζην ζρνιηθφ θηίξην αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο; 

Τπάξρεη πξναχιην;  

Τπάξρνπλ θνπξηίλεο ή ινπινχδηα ζηηο ηάμεηο;      

Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζην λα θάλνπλ ηελ ηάμε ηνπο άλεηε; 

Οη δσγξαθηέο, ηα πνηήκαηα θαη ηα θείκελα ησλ καζεηψλ αλαξηψληαη ζηνπο ηνίρνπο; Ζ 

εξγαζία ησλ ιηγφηεξν ηθαλψλ καζεηψλ παξνπζηάδεηαη επίζεο;  

Σα πιηθά κάζεζεο θαη ν εμνπιηζκφο είλαη εμίζνπ δηαζέζηκα γηα ηνπο καζεηέο αλεμάξηεηα 

απφ ην θχιν θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε; 

Οη καζεηέο έρνπλ έλαλ πξνζσπηθφ αζθαιή ρψξν φπνπ κπνξνχλ λα αθήζνπλ ηα 

πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα; Ή έλα ρψξν φπνπ κπνξνχλ λα είλαη κφλνη; 

 

Ση κπνξεί λα γίλεη γηα λα βειηησζεί 

ην πεξηβάιινλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζην ζρνιείν; 
 

   Οη εξσηήζεηο ζηελ πξνεγνχκελε ζειίδα εζηίαδαλ ζε κεξηθά απφ ηα δεηήκαηα ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζην ζρνιείν. Παξαθάησ είλαη κεξηθέο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο νη φπνηεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Δίλαη βαζηζκέλεο ζηελ ηδέα φηη εάλ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε 

επζχλε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζέζπηζε ησλ θαλφλσλ θαη λα απνθαζίδνπλ ηη πξέπεη λα 

γίλεη φηαλ νη θαλφλεο αζεηνχληαη, ηφηε ζα είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ζέβνληαη απηνχο 

ηνπο θαλφλεο. 

 

Βία, ζπγθξνύζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ: 
   Οη δάζθαινη θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ καδί γηα λα αλαπηχμνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ απηέο ηηο θαηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, 

απηφ είλαη έλα πξνηεηλφκελν ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε βίαησλ ζπγθξνχζεσλ: 

 

 ηακαηήζηε ηε ζσκαηηθή ή ιεθηηθή επηζεηηθφηεηα. Αλαθαιχςηε ην πξαγκαηηθφ 

πξφβιεκα δεηψληαο ζχληνκεο δειψζεηο απφ φζνπο εκπιέθνληαη θαη φζνπο 

παξίζηαληαη σο κάξηπξεο.  

 Δπηηξέςηε ζηνπο καζεηέο λα κηινχλ ήζπρα κε ηε ζεηξά θαη θαζεζπράζηε αλήζπρνπο 

καζεηέο. 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο θαη λα είζηε 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα ζπλεηζθέξεηε κε κηα ή δχν ηδέεο. 

 πδεηήζηε ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο βάζεη ηεο έξεπλαο γηα κηα δίθαηε ιχζε. 
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 πκθσλείζηε ζρεηηθά κε έλα ζρέδην δξάζεο θαη αθνινπζήζηε ην. Αλ δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθφ κεηά απφ κηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν, ζπκβνπιεπηείηε ηνπο καζεηέο 

θαη δνθηκάζηε κηα άιιε ιχζε.  

 πλνδέςηε ην ζπκβάλ κε κηα ζπδήηεζε, κηα ηζηνξία, έλα παηρλίδη ξφισλ ή κηα 

θαιιηηερληθή εξγαζία. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ην ζπγθξίλνπλ κε παξφκνηα 

πεξηζηαηηθά. 

 

Καλόλεο: 

Δάλ νη καζεηέο βξίζθνπλ θάπνηνπο θαλφλεο πεξηηηνχο, άδηθνπο ή αλαίηηνπο γηαηί 

λα κελ ηνπο επηηξέςνπκε λα πξνηείλνπλ αιιαγέο; Οη θαλφλεο ζην ζρνιείν είλαη 

απαξαίηεηνη, εάλ ζέινπκε λα απνθχγνπκε ηε ζχγρπζε θαη ην ράνο, αιιά θάζε θαλφλαο 

κπνξεί λα εμεηάδεηαη γηα λα δηαπηζησζεί αλ είλαη δίθαηνο ή αθφκα έγθπξνο. Οη δάζθαινη 

πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα ζπκβηβαζηνχλ κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ εάλ 

πξνηείλεηαη κηα αιιαγή ζηνπο θαλφλεο, ε νπνία ζα ζπλέβαιιε ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη επνκέλσο λα αηζζάλνληαη ηελ επζχλε 

ζεβαζκνχ ησλ θαλφλσλ. 

 

πλεδξηάζεηο ηεο ηάμεο: (Απφ ην Educating for character ηεο T. Lickona, ζζ. 149-151) 

Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο ηάμεο κπνξνχλ λα είλαη έλα ζεκαληηθφ πξψην βήκα γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζην ζρνιείν. ηηο 

επφκελεο ηξεηο ζειίδεο παξνπζηάδνληαη νδεγίεο βήκα πξνο βήκα γηα ηελ έλαξμε ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ. Σν πην ζεκαληηθφ πξάγκα πνπ πξέπεη λα ζπκάζηε φηαλ αξρίδεηε ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο ηάμεο είλαη φηη ζα ρξεηαζηεί εμάζθεζε πξνηνχ εζείο θαη ε ηάμε κάζεηε 

βαζκηαία λα απνιακβάλεηε θαη λα ζπκκεηέρεηε ζηηο ζπλεδξηάζεηο. Μελ απνζαξξχλεζηε 

εάλ ε πξψηε πξνζπάζεηά ζαο δελ ζηεθζεί κε επηηπρία.  

Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο ηάμεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνγξακκαηηζηνχλ ηα επφκελα ζέκαηα κειέηεο, λα επηιπζνχλ πξνβιήκαηα ηεο ηάμεο, ή 

απιά λα απνηειέζνπλ έλαπζκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο σο νκάδα. Έλα ζεηηθφ 

απνηέιεζκα ηεο ζπλεδξίαζεο είλαη φηη βνεζά ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ, θάηη πνπ 

ζπληζηά κηα δσηηθήο ζεκαζίαο δεμηφηεηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ππεξάζπηζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Παξαθάησ ππάξρεη έλαο θαηάινγνο ηχπσλ ζπλεδξίαζεο ηεο 

ηάμεο. Οη εξσηήζεηο νη νπνίεο ζπλνδεχνπλ θάζε ηχπν κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ην δάζθαιν 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο. Χζηφζν, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο, νη 

ζπλεδξηάζεηο ηεο ηάμεο πξέπεη λα είλαη ν ρψξνο εθείλνο φπνπ νη καζεηέο ζα αηζζάλνληαη 

αζθαιείο γηα λα κνηξαζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Γηα λα ηνπο ελζαξξχλεηε, κηα θαιή 

ηδέα είλαη λα κελ ηνπο πηέδεηε λα κηιήζνπλ εάλ δελ ζέινπλ – ζεβαζηείηε ην δηθαίσκά 

ηνπο λα κέλνπλ ζησπεινί φηαλ ην πηζπκνχλ. Θα είλαη ηφηε πηζαλφηεξν λα κηιήζνπλ ζε 

κηα επφκελε ζπλεδξίαζε. 

Πξνζαξκφζηε ηηο ηδέεο ζηηο επφκελεο ζειίδεο έηζη ψζηε λα ηαηξηάδνπλ ζηελ 

ειηθία ησλ καζεηψλ ζαο.  

 

Τύπνη Σπλεδξίαζεο ηεο Τάμεο 

 

 Σπλεδξίαζε Καιώλ Δηδήζεωλ: Δδψ, θάληε εξσηήζεηο φπσο «Πνηνο έρεη λα κνηξαζηεί 

καδί καο θαιά λέα»; 
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 Κύθινο: Πεγαίλεηαη γχξσ απφ ηνλ θχθιν ρξεζηκνπνηψληαο κηα απφ ηηο «πξνηάζεηο-

εθθηλεηέο» πνπ είλαη παξαθάησ. Ο θαζέλαο κπνξεί λα επηιέμεη λα κηιήζεη ή λα 

ζησπήζεη. Αθφηνπ ν θαζέλαο είρε κηα επθαηξία λα κηιήζεη, ν δάζθαινο κπνξεί λα 

αμηνπνηήζεη ηε ζπκβνιή θάπνησλ καζεηψλ σο αθεηεξία γηα ζπδήηεζε. Μεξηθά 

δείγκαηα πξνηάζεσλ–εθθηλεηψλ είλαη: 

- «Κάηη πνπ κνπ αξέζεη ζ‟ απηή ηελ ηάμε . . .»  

- «Κάηη πνπ λνκίδσ πσο ζα έθαλε ηελ ηάμε καο θαιχηεξε…» 

- «Μηα απφθαζε πνπ λνκίδσ φηη πξέπεη λα πάξνπκε…» 

- «Αλαξσηηέκαη γηαηί…» 

- «Με αλεζπρεί φηη…»  

- «Θα ήζεια…» 

 Ώξα Φηινθξνλήζεωλ: Δπηιέγνληαη έλα ή δχν παηδηά, παίξλνληαο έλα παηδί θάζε 

θνξά, ν δάζθαινο πξνζθαιεί ηνπο ζπκκαζεηέο λα πνπλ θάηη πνπ ηνπο αξέζεη ή 

ζαπκάδνπλ ζε απηφ ην πξφζσπν. 

 Σπλεδξίαζε Σηνρνζεζίαο: πδεηήζηε ηνπο ζηφρνπο γηα ην πξσί, γηα ηελ ππφινηπε 

εκέξα, γηα ηελ εβδνκάδα, γηα έλα κέξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, γηα ην 

αθαδεκατθφ έηνο. 

 Σπλεδξίαζε Θέζπηζεο Καλόλωλ: Δδψ, θάληε εξσηήζεηο φπσο «Πνηνπο θαλφλεο 

ρξεηαδφκαζηε γηα ηελ ηάμε καο;» – «Γηα λα πάκε ζην γπκλαζηήξην;» – «Γηα λα πάκε 

ζην δσνινγηθφ θήπν;» 

 Σπλεδξίαζε Αμηνιόγεζεο Καλόλωλ: Βάιηε ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ζρεηηθά, θαη 

θαηφπηλ ζπδεηήζηε ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: «Ση είλαη νη ζρνιηθνί θαλφλεο; Γηαηί 

ηνπο έρνπκε; Δίλαη θαινί νη θαλφλεο; Δάλ ζα κπνξνχζαηε λα αιιάμεηε έλα θαλφλα, 

πνηνο ζα ήηαλ απηφο;… Υξεηάδνληαη αιιαγή θάπνηνη απ‟ ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο καο 

έηζη ψζηε λα ηνπο θάλνπκε λα ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα;» 

 Αμηνιόγεζε: Δδψ, θάληε εξσηήζεηο φπσο «Ση θαιφ έγηλε ζήκεξα;» «Πψο κπνξνχκε 

λα θάλνπκε ην αχξην κηα θαιχηεξε κέξα;» «Πψο κπνξνχκε λα θάλνπκε απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα ηελ επφκελε θνξά;». 

 Σηνραζκνί: Δδψ, θάληε εξσηήζεηο φπσο «Ση κάζαηε απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα 

(ελφηεηα, πξφηδεθη, βηβιίν);». 

 Παξνπζίαζε Μαζεηώλ: Έλαο ή δχν καζεηέο παξνπζηάδνπλ έλα κέξνο ηεο εξγαζίαο 

ηνπο, φπσο έλα πξφηδεθη ή κηα ηζηνξία. 

 Πξνβιήκαηα 

- Αηνκηθά πξνβιήκαηα: «Πνηνο έρεη έλα πξφβιεκα πνπ ίζσο ζα κπνξνχζακε λα ηνλ 

βνεζήζνπκε λα ην ιχζεη;» 

- Οκαδηθά πξνβιήκαηα: «Ση απνηειεί πξφβιεκα ηεο ηάμεο γηα ην νπνίν πξέπεη λα 

κηιήζνπκε;» 

- Παξάπνλα θαη ζπζηάζεηο: Μπνξείηε λα θάλεηε έλα παξάπνλν γηα έλα πξφβιεκα, 

αιιά πξέπεη λα θάλεηε θαη κηα ζχζηαζε γηα ηε δηφξζσζή ηνπ. 

- Σπλεδξίαζε Γηθαηνζύλεο: «Πσο κπνξνχκε λα ιχζνπκε απηή ηε ζχγθξνπζε κε έλα 

ηξφπν πνπ λα είλαη δίθαηνο ζε φινπο;» 

 Αθαδεκαϊθά δεηήκαηα: Δδψ, θάληε εξσηήζεηο φπσο «Γηαηί λνκίδεηε φηη πξέπεη λα ην 

κειεηήζεηε απηφ;» «Ση ζα ζαο βνεζνχζε λα βειηηψζεηε ηηο εξγαζίεο ζαο ζην ζπίηη;» 

«Ση ζα ζαο βνεζνχζε λα ηα πάηε θαιχηεξα ζην επφκελν ηεζη;» «Πψο ζα κπνξνχζαηε 

λα έρεηε πάεη θαιχηεξα ζην ηειεπηαίν ηεζη; 
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 Σπλεδξίαζε Βειηίωζεο ηεο Τάμεο: Δδψ, θάληε εξσηήζεηο φπσο «Πνηεο αιιαγέο ζα 

έθαλαλ ηελ ηάμε καο θαιχηεξε;» Γπλαηφηεηεο: κεηαβνιή ηεο θπζηθήο δηεπζέηεζεο 

ηεο ηάμεο, λένη ηξφπνη εξγαζίαο απφ θνηλνχ, λέα παηρλίδηα κάζεζεο, θ.ι.π. 

 Μεηά ηε ζπλεδξίαζε: Δδψ, θάληε εξσηήζεηο φπσο «Ση απνηειέζκαηα έρεη ε 

ιχζε/αιιαγή πνπ ζπκθσλήζακε ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία; Μπνξνχκε λα ηελ θάλνπκε 

λα ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα;» 

 Σπλεδξίαζε Δλλνηώλ: Δδψ, θάληε εξσηήζεηο φπσο «Ση είλαη θίινο;» «Πψο απνθηνχκε 

θίινπο;» «Ση είλαη ζπλείδεζε; Πψο ζαο βνεζάεη;» «Ση είλαη ςέκα; Δίλαη πνηέ ζσζηφ 

λα ιέκε ςέκαηα;» «Ση είλαη εκπηζηνζχλε; Γηαηί είλαη ζεκαληηθή;» « Ση είλαη ζάξξνο; 

Πψο νη άλζξσπνη ην δείρλνπλ;». 

 Κνπηί  Πξνηάζεωλ/Δπηρεηξεζηαθό Κνπηί ηεο Τάμεο: Οπνηνδήπνηε θαηάιιειν ζέκα 

έρνπλ πξνηείλεη νη καζεηέο γηα ζπδήηεζε. 

 Σπλεδξίαζε γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο: Δδψ, θάληε εξσηήζεηο φπσο «Ση ζαο άξεζε ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο ηάμεο καο; Ση δελ ζαο άξεζεη; Ση πεηχρακε; Πψο κπνξνχκε λα 

βειηηψζνπκε ηηο ζπλεδξηάζεηο καο;». 

 

Οη θαιέο ζπλεδξηάζεηο ηεο ηάμεο κπνξνχλ λα είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν ην νπνίν 

ζα κπνξνχζαηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα πείζεηε ηνλ δηεπζπληή ζαο φηη νιφθιεξν ην 

ζρνιείν ζα σθεινχληαλ απφ κηα ζρνιηθή ζπλεδξίαζε ή έλα ζρνιηθφ ζπκβνχιην. ην 

ζρνιηθφ ζπκβνχιην, εθιεγκέλνη εθπξφζσπνη απφ θάζε ηάμε ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλαληεζνχλ κε ην πξνζσπηθφ γηα λα δψζνπλ ζπκβνπιέο/ηδέεο πάλσ ζε πξαγκαηηθά 

ζρνιηθά πξνβιήκαηα. Δάλ νη εθπξφζσπνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αληηπξνζσπεχνπλ 

απφςεηο ηεο ηάμεο ηνπο (ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αλαθαιχςνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

ηάμεο ηνπο), ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα είλαη έλα πξαγκαηηθά δεκνθξαηηθφ 

κνληέιν [πξφηππν] ην νπνίν ζα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε κηα 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία.  

Μηα ζαθήο δνκή γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ζα ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρία ηνπο. 

Παξαθάησ είλαη έλα πξνηεηλφκελν κνληέιν, ην νπνίν κπνξείηε λα πξνζαξκφζεηε ζηε 

δηθή ζαο θαηάζηαζε. 

 

Ιδέεο γηα έλα κνληέιν ζπλεδξίαζε ηάμεο: 

 

 Κύθινο: ρεκαηίζηε έλαλ θαιφ θχθιν θαη δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα είλαη ήζπρνη. 

 Οξίζηε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε: Γειψζηε ην ζθνπφ ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηα δηάθνξα 

ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. 

 Οξίζηε ηνπο θαλόλεο: Θεζπίζηε ή αλαζεσξήζηε θαλφλεο γηα «θαιή ζπδήηεζε θαη 

αθξφαζε». 

 Χωξίζηε ηελ ηάμε ζε δεπγάξηα 

 Θέζηε ην πξόβιεκα ή ηελ εξώηεζε: Γηα παξάδεηγκα, «αξθεηνί άλζξσπνη έρνπλ πεη 

πσο αληαιιάζζνληαη πνιινί ραξαθηεξηζκνί ζην πξναχιην. Π.ρ. «Δβξαίε» «Γχθηε». 

Ση κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα ην επηιχζνπκε;». 

 Σπδήηεζε ζπλεξγαηώλ: Βάιηε ηνπο ζπλεξγάηεο [παξηελέξ] λα κνηξαζηνχλ ηηο ζθέςεηο 

ηνπο ν έλαο κε ηνλ άιιν (3 έσο 5 ιεπηά), θάληε ην γχξν ηεο ηάμεο θαη βνεζείζηε φζα 

παηδηά θαζπζηεξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ. 



 23 

 Σήκα γηα εζπρία: Καζηεξψζηε έλα ζήκα γηα ηελ παχζε ηεο ζπδήηεζεο ζηα δεπγάξηα 

θαη εηνηκαζηείηε γηα λα αξρίζεη ε ζπδήηεζε κε φιε ηελ νκάδα. 

 Σπδήηεζε κε όιε ηελ νκάδα: Πξνζθαιέζηε κεξηθά δεχγε καζεηψλ λα κνηξαζηνχλ ηηο 

ηδέεο ηνπο κε ηελ νκάδα, ελζαξξχλεηε ηηο αληηδξάζεηο ζ‟ απηέο ηηο ηδέεο, θάληε 

επηπξφζζεηεο εξσηήζεηο, εάλ θξηζεί απαξαίηεην, θαηαιήμηε ζε ζπκθσλία θαη 

θαηαγξάςηε ηελ. ρεδηάζηε ηη ζα θάλεηε θαη νξίζηε ην ρξφλν γηα κηα επαθφινπζε 

ζπλεδξίαζε. 

 Κιείζηε ηε ζπλεδξίαζε: Δδψ, κπνξείηε λα πάξεηε κε ηε ζεηξά ηα παηδηά γηα ηειηθά 

ζρφιηα, ζπλνςίζηε ηη ζπλέβε, δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ ηη ζπκνχληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηε ζπλεδξίαζε, ή αμηνινγήζηε ηελ. 

 

ηαλ ε ηάμε έρεη ζπλεζίζεη λα ζπλεδξηάδεη, νη καζεηέο απφ κφλνη ηνπο κπνξνχλ 

λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, κε ην λα αλαιάβνπλ εθ 

πεξηηξνπήο λα θαζνδεγνχλ ηηο ζπλεδξηάζεηο, λα ζπλνςίδνπλ ηη έρεη εηπσζεί απφ ηνπο 

άιινπο ή κε ην λα θξαηνχλ ζεκεηψζεηο απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλάγνληαη. 

Μηα άιιε ρξήζηκε ζπκβνπιή ε νπνία απμάλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε 

ζπλεδξίαζε, είλαη λα ππνβιεζεί ζηνπο καζεηέο κηα εξψηεζε θαη λα ηνπο δνζεί ρξφλνο λα 

ζεκεηψζνπλ ηε δηθή ηνπο απάληεζε πξνηνχ ηνπο δεηεζεί λα ηε κνηξαζηνχλ κε ηελ 

νκάδα. 

 

Θέκαηα γηα ζθέςε:  

Πνιινί δάζθαινη έρνπλ βξεη φηη ε επνπηεία θαη ζηε ζπλέρεηα ε αιιαγή ηεο δηθήο 

ηνπο ζπκπεξηθνξάο ήηαλ έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ ηάμε ηνπο. Γηα λα βνεζεζείηε, κπνξείηε λα θάλεηε ζηνλ 

εαπηφ ζαο ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο, ή λα ηηο ζπδεηήζεηε κε ζπλαδέιθνπο. Ίζσο λα είλαη 

ρξήζηκν λα εμεηάζεηε απηέο ηηο εξσηήζεηο γηα κηα εβδνκάδα ή πεξίπνπ ηφζν, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο παξαθνινπζείηε ηε δηθή ζαο ζπκπεξηθνξά ζηελ ηάμε θαη ζθέθηεζηε 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηή κπνξεί λα βειηησζεί. 

 Αληηκεησπίδεηε φινπο ηνπο καζεηέο σο νληφηεηεο; Σνπο πξνζθσλείηε κε ηα δηθά 

ηνπο κηθξά νλφκαηα; Δάλ λαη, θξνληίδεηε λα ιέηε ην φλνκα ζσζηά; 

 Υξεζηκνπνηείηε ηελ νπηηθή επαθή θαη ην άγγηγκα γηα λα επηβεβαηψζεηε ηνπο καζεηέο 

γηα ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ζαο; 

 Εεηάηε ζπγγλψκε φηαλ θάλεηε έλα ιάζνο; 

 Δπηηξέπεηε ζηνπο καζεηέο λα παίξλνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο; Γηα παξάδεηγκα, 

ζρεηηθά κε ην ηη ζα θάλνπλ κεηά, ηη βηβιία ζα δηαβάζνπλ, πνχ ζα γεπκαηίζνπλ…; 

 Δλζαξξχλεηε θαιέο ζπλήζεηεο αθξφαζεο; Γηα παξάδεηγκα, εξεκείηε ηελ ηάμε κε 

δηαθξηηηθφ ηξφπν ή βάδεηε ηηο θσλέο; 

 Υακνγειάηε ζηελ ηάμε; 

 Αληακνίβεηε φιε ηελ νκάδα γηα θάηη θαιφ πνπ έρεη γίλεη απφ θνηλνχ; Δπαηλείηε ηελ 

ζπλεξγαζία, ηε θξνληίδα θαη ηελ εξεκία ή, κφλν ηελ θαιή αθαδεκατθή εξγαζία; 

 Υξεζηκνπνηείηε ηε ζηνίρηζε φηαλ δελ είλαη απαξαίηεηε ή επηηξέπεηε ζηνπο καζεηέο 

λα θηλνχληαη θαηά νκάδεο;  

 Υαξαθηεξίδεηε ηνπο καζεηέο σο θαινχο θαη θαθνχο; 

 Φνβάζηε ηε ζχγρπζε θαη ην ζφξπβν, αθφκα θαη αλ πξνθαινχληαη απφ καζεηέο πνπ 

δνπιεχνπλ ζθιεξά; 
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Πώο κπνξνύλ ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα λα εληαρζνύλ 

ζην Πξόγξακκα πνπδώλ;  
 

ε ηδαληθέο ζπλζήθεο, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζα πξέπεη λα είλαη έλα κέξνο 

φισλ ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ θαη ζα πξέπεη λα ελππάξρνπλ ζε φιν ην θάζκα ηεο 

καζεζηαθήο εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ. Χζηφζν, επεηδή νη πεξηζηάζεηο είλαη δηαθνξεηηθέο 

ζε θάζε ρψξα θαη πεξηνρή, νη δάζθαινη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

ηαθηηθέο γηα λα εληάμνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζην δηθφ ηνπο Πξφγξακκα πνπδψλ. 

Απηέο νη ηαθηηθέο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν επξείεο θαηεγνξίεο: 

 Αξρίδνληαο λα δηδάζθεηε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζε «επίπεδν βάζεο» κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν κπνξείηε, κε ηελ άδεηα ηνπ δηεπζπληή ή ησλ ηνπηθψλ αλσηέξσλ 

ππαιιήισλ [Γηδαζθαιία ζε «επίπεδν βάζεο»]. Ο εθπαηδεπηηθφο αξρίδεη λα δηδάζθεη 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν έρνληαο πάξεη πξψηα ηελ άδεηα ηνπ 

δηεπζπληή ή ησλ ηνπηθψλ αλσηέξσλ ππαιιήισλ].  

 Πείζνληαο ηηο ηνπηθέο ή θξαηηθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο λα αιιάμνπλ ην ζχζηεκα απφ 

ηελ θνξπθή έηζη ψζηε λα εμεπξεζνχλ θνλδχιηα θαη δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ [Πξνζπάζεηα επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

ηνπηθψλ ή εζληθψλ αξρψλ έρνληαο σο ζηφρν ηελ αιιαγή λννηξνπίαο απφ ηελ θνξπθή 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε λα εμεπξεζνχλ θνλδχιηα θαη δηαζέζηκνο 

ρξφλνο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ]. 

πρλά νη δάζθαινη έρνπλ ζπλδπάζεη απηέο ηηο ηαθηηθέο μεθηλψληαο κε ηε 

δηδαζθαιία ζε «επίπεδν βάζεο» θαη ρξεζηκνπνηψληαο έπεηηα ηηο επηηπρίεο ηνπο ζαλ 

απφδεημε πξνθεηκέλνπ λα πείζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο λα αιιάμνπλ ην ζχζηεκα. 

 

Πξνγξάκκαηα πνπδώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο:  

ηα δεκνηηθά ζρνιεία, επεηδή ππάξρεη ιηγφηεξε πίεζε εμεηάζεσλ ζηα παηδηά θαη 

ην πξνζσπηθφ θαη νη δάζθαινη, επεηδή δηδάζθνπλ ζπλήζσο αξθεηά καζήκαηα ζε κηα 

ηάμε, δελ δπζθνιεχνληαη λα πάξνπλ ηελ άδεηα ησλ Γηεπζπληψλ γηα λα δηδάμνπλ 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κ‟ έλα ηξφπν πνπ πεξηιακβάλεη πνιιά καζεζηαθά αληηθείκελα. 

Οη δάζθαινη ζην Ρφζηνβ-νλ-Νηνλ πεξηγξάθνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο γηα ηα δηθαηψκαηα 

σο κηα «γξακκή» πνπ δηαηξέρεη φια ηα καζήκαηα, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ φηη δηαθνξεηηθά καζήκαηα, δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη 

θαη ν θφζκνο γχξσ ηνπο είλαη αιιειέλδεηα. 

 

Πξνγξάκκαηα πνπδώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο:  

Ζ εηζαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε απηφ ην επίπεδν 

κπνξεί λα είλαη δπζθνιφηεξε. Πνιιά εμαξηψληαη απφ ηε ζηάζε ηνπ Γηεπζπληή θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ [ηζπλφλησλ], νη νπνίνη ζπρλά αλεζπρνχλ γηα ην ήδε επηβαξεκέλν 
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σξνιφγην πξφγξακκα θαη ηελ αλάγθε ησλ καζεηψλ λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα θξίζηκεο 

εμεηάζεηο (εηδηθά ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ). Ζ εμεηδίθεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν ζεκαίλεη επίζεο φηη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη απαξαίηεηε γηα λα ελζσκαησζεί ε δηδαζθαιία 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζ‟ φιν ην Πξφγξακκα πνπδψλ. 

Χζηφζν, πνιινί δάζθαινη έρνπλ εηζάγεη επηηπρψο ηε δηδαζθαιία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζ‟ απηφ ην επίπεδν κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:  

- Χο έλα πξναηξεηηθφ, μερσξηζηφ κάζεκα κεηά ην ζρνιείν ή ζηελ ψξα «ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ» κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Απηή ε πξνζέγγηζε δίλεη ζηνπο δαζθάινπο θαη 

ζηνπο καζεηέο ηελ ειεπζεξία λα εμεξεπλήζνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ρσξίο πίεζε, αιιά έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη νη καζεηέο νξνζκέλεο 

θνξέο δελ παίξλνπλ ζηα ζνβαξά καζήκαηα ηα νπνία δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο 

εμεηάζεηο. 

- Μεξηθνί δάζθαινη έρνπλ αξρίζεη ηε δηδαζθαιία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

ζην δηθφ ηνπο εηδηθφ κάζεκα. Τπάξρνπλ ηδέεο γηα ην πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί 

απηφ ζηηο επφκελεο ζειίδεο. Δηδηθφηεξα, ε δηδαζθαιία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ηαηξηάδεη θαιά κε ηελ Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή θαη ην 

Γίθαην, αλ θαη νη δάζθαινη πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηελ πξνζέγγηζε 

ηνλίδνπλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα απνθεχγεηαη ε παξνπζίαζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ σο έλα αθαδεκατθφ αληηθείκελν αλεμάξηεην απφ ηελ πξαγκαηηθή 

δσή. 

- Οη δάζθαινη έρνπλ επίζεο ζρεδηάζεη απφ θνηλνχ κε ζπλαδέιθνπο λα εκπιέμνπλ 

ηνπο καζεηέο ζε εξγαζία project (δεο ζει…) ε νπνία πεξηιακβάλεη αξθεηά θχξηα 

καζήκαηα. Απηφ απνηξέπεη ηνλ θίλδπλν λα ζεσξήζνπλ νη καζεηέο ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα σο απηφλνκν αθαδεκατθφ αληηθείκελν θαη ηνπο βνεζά λα δνπλ ηε 

ζπλάθεηα ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν γχξσ ηνπο. 

 

Ηδέεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε θύξηα 

καζήκαηα. 
 

Ηζηνξία  

ηαλ δηδάζθεηε ηζηνξία, κπνξείηε λα εηζάγεηε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηε 

ζπλήζε χιε ηνπ καζήκαηνο. Δδψ είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα΄. 

 Κείκελα: Ζ Μάγθλα Κάξηα (1215, Αγγιία) 

Ζ Γηαθήξπμε ηεο Αλεμαξηεζίαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (1776, 

Ζ.Π.Α.).  

Ζ Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (1789, Γαιιία). 

 εκαληηθά γεγνλφηα: πφιεκνο, δνπιεία, απνηθηνθξαηία, ηκπεξηαιηζκφο θαη λαδηζκφο, 

κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή σο πξνο ηελ παξαβίαζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  Ζ πην πξφζθαηε ηζηνξία, γηα παξάδεηγκα ην απαξηρατλη, 
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ε πνιηηηθή θαηαπίεζε ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή ή ην θαζεζηψο ηνπ ηαιηληζκνχ, 

παξέρνπλ επίζεο αξθεηφ πιηθφ γηα ηα αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα. 

 Ζ αλάπηπμε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κέζα απφ ηελ ηζηνξία: Γηα παξάδεηγκα, ε 

πξνέιεπζε θαη αλάπηπμε ηεο δεκνθξαηηθήο ζθέςεο θαη νξγάλσζεο, ε αλάπηπμε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ε αλάπηπμε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

 Ηζηνξηθέο Μνξθέο: Άλλα Φξάλθ (Κάησ Υψξεο).  

Μαράηκα Γθάληη (Ηλδία) 

Μάξηηλ Λνχζεξ Κίλγθ (Ζ.Π.Α.)  

Αληξέτ Εαράξσθ (ΔΓ) 

Ρηγθνκπέξηα Μέληζνπ (Γνπαηεκάια). 

Ζ κειέηε ησλ πνιχ γλσζηψλ κνξθψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κειέηε 

«άγλσζησλ» αλζξψπσλ ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο παξαβηάζηεθαλ ή πνπ έρνπλ 

αγσληζηεί γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ εηξήλε. Γηα παξάδεηγκα, νη ζθιάβνη δηα 

κέζνπ ησλ αηψλσλ ή ζπλεζηζκέλνη άλζξσπνη φπσο ζπγγελείο καζεηψλ ησλ νπνίσλ έρνπλ 

παξαβηαζηεί ηα δηθαηψκαηα ηνπο απφ ηνλ πφιεκν ζε απηφλ ηνλ αηψλα. 

 

Γεσγξαθία 

Ζ γεσγξαθία ησλ αζηηθψλ θέληξσλ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιήκαηα ηεο θηψρεηαο 

ζηα ζπγθξνηήκαηα εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ θαη πσο απηφ επεξεάδεη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα ησλ θησρψλ αλζξψπσλ. Ζ νηθνλνκηθή γεσγξαθία, κπνξεί λα κειεηήζεη ηελ 

επίδξαζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηνπ εκπνξίνπ ζην βηνηηθφ επίπεδν ή ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο θαη ηεο θαθήο πγείαο. Οη κειέηεο πιεζπζκνχ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηελ εμέηαζε ηνπ πσο ε πείλα θαη ε θηψρεηα 

δεκηνπξγνχληαη θαη πσο ν ξαηζηζκφο, ε απνηθηνθξαηία θαη ε κεηαρείξηζε ησλ 

κεηνλνηήησλ θαη ησλ γπλαηθψλ επεξεάδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ πιεζπζκψλ. 

 

Γίθαην 

Απηφ ην κάζεκα είλαη κηα επθαηξία λα δηδαρζνχλ νη καζεηέο γηα ηηο ππνρξεψζεηο, 

θαζψο επίζεο θαη γηα ηα δηθαηψκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλεη ε εηξεληθή δηαβίσζε. Γηα 

παξάδεηγκα, νη κειέηεο ηεο δνκήο θαη ησλ ελεξγεηψλ ηεο θπβέξλεζήο ηνπο ηνλίδνπλ ην 

ξφιν ησλ κεκνλσκέλσλ πνιηηψλ. Ζ δηδαζθαιία απφ ηελ ζθνπηά ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε εάλ απηφ ην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ έρεη εζηηάζεη πξνεγνπκέλσο ζηελ ππαθνή ζην θξάηνο. Σν θαζήθνλ ηνπ έζλνπο 

θαη ησλ πνιηηψλ ηνπ λα ζηεξίδνπλ ηνπο εζληθνχο θαη δηεζλείο λφκνπο ελάληηα ζηε 

ζξεζθεπηηθή, δηαθπιηθή θαη θπιεηηθή δηάθξηζε ζα κπνξνχζε επίζεο λα κειεηεζεί. ην 

ζεκείν απηφ ζα κπνξνχζε επίζεο λα εμεηαζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα αλαπηχζζνληαη, αλαγλσξίδνληαη θαη κεηαηξέπνληαη ζε λφκνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα εμεηάζνπλ ηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη 

γπλαίθεο έρνπλ θεξδίζεη βαζκηαία ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ. 

 

Κνηλσληθέο Μειέηεο  

‟ απηφ ην κάζεκα εμεηάδνληαη νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ηα αίηηά ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, μελνθνβία, θηψρεηα, θπιεηηθή θαη ζξεζθεπηηθή δηάθξηζε θαη φινη νη 

κεραληζκνί θαη νη θνηλσληθέο δνκέο πνπ κάρνληαη ελάληηα ζε απηέο ηηο αδηθίεο. Δπίζεο 

κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ νη ιεηηνπξγίεο θαη νη επζχλεο ηεο αζηπλνκίαο, ησλ ζπλδηθάησλ, 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο. Μηα κειέηε γηα ην πσο νη 
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θνηλσλίεο αληηκεησπίδνπλ ηε δηαθσλία κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα λα θέξεη 

πξνο ζπδήηεζε δεηήκαηα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

 

Λνγνηερλία 

Σα βηβιία θαη ηα πνηήκαηα είλαη εμαηξεηηθέο πεγέο γηα έληνλεο αθεγήζεηο 

παξαβίαζεο ή ππεξάζπηζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ζ ηζηνξηθή ινγνηερλία είλαη 

κηα επθαηξία γηα ηνπο δαζθάινπο Ηζηνξίαο θαη Λνγνηερλίαο λα δνπιέςνπλ καδί γηα λα 

«δσληαλέςνπλ» ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηνπο καζεηέο. 

Μεξηθά ρξήζηκα βηβιία κπνξεί λα είλαη:  

Ζ θάξκα ησλ δψσλ / 1984 (George Orwell),  

Γελλαίνο Νένο Κφζκνο (Aldous Huxley),  

Κξαπγή, Ζ αγαπεκέλε Υψξα (Alan Paton),  

Σν εκεξνιφγην ελφο Νένπ Κνξηηζηνχ (Anne Frank),  

Μηα Μέξα ζηε Εσή ηνπ Ηβάλ Νηελίζνβηηο (Aleksandr Solzhenitsyn),  

Roll of Thunder / Hear My Cry (Mildred D. Taylor) 

Φπζηθά, ζα ππάξμνπλ επίζεο θαη ζρεηηθά βηβιία απφ ηε δηθή ζαο ηζηνξηθή 

ινγνηερλία. 

 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο  

Σα δεηήκαηα πγείαο είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο γηα λα εηζαρζνχλ ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα ζ‟ απηφ ην κάζεκα. Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε λα ζέβνληαη ηφζν ηε δηθή ηνπο πγεία 

φζν θαη ηελ πγεία ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Τπάξρνπλ κεγάιεο επθαηξίεο γηα δηαθιαδηθή 

δηδαζθαιία. Γηα παξάδεηγκα, έλα κάζεκα βηνινγίαο πνπ εμεηάδεη ηνπο κχζνπο γηα ηελ 

θπιεηηθή αλσηεξφηεηα κπνξεί λα δψζεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηνπο καζεηέο 

έηζη ψζηε λα θάλνπλ θαιχηεξεο θξίζεηο ζε κηα παξάιιειε κειέηε ηνπ ξαηζηζκνχ ζηελ 

ηζηνξία. 

 

Μαζεκαηηθά  

Οη ζηαηηζηηθέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θξχςνπλ ή λα απνθαιχςνπλ 

ηηο θαηαζηξαηεγήζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ο δάζθαινο ησλ καζεκαηηθψλ 

κπνξεί επίζεο λα δείμεη ζηνπο καζεηέο πσο λα εξκελεχνπλ κε θξηηηθφ ηξφπν ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηηο εθεκεξίδεο.  

 

Ξέλε Γιώζζα 

Οη γισζζηθέο δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα κειεηεζνχλ 

ελδηαθέξνληα επίθαηξα ζέκαηα απφ άιιεο ρψξεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα ζχληνκν θείκελν 

γηα ηε δξάζε ελάληηα ζην ξαηζηζκφ ζηελ Αγγιία ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

δηδάμεη ην αγγιηθφ ιεμηιφγην. Ο ζηφρνο ζα ήηαλ λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηα δεηήκαηα 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη άλζξσπνη ζε φιεο ηηο ρψξεο, θαη λα 

δηδαρζνχλ κηα μέλε γιψζζα. Δάλ ππάξρνπλ, ν Σχπνο ή ε ινγνηερλία ηεο μέλεο γιψζζαο  

βνεζνχλ απηφ ην ζηπι δηδαζθαιίαο αιιά δελ είλαη απαξαίηεηα. 

Οη ηάμεηο ηεο μέλεο γιψζζαο απνηεινχλ επθαηξίεο γηα ηνπο καζεηέο γηα λα 

κηιήζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ. Θα έρνπλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα γηα λα ζπδεηήζνπλ φηαλ 

ππάξρνπλ γηα ην ζέκα δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Σα δεηήκαηα ηεο δηάθξηζεο ή ηεο ηζφηεηαο 

ησλ θχισλ απνηεινχλ θαιά ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. Οη καζεηέο κπνξνχλ επίζεο λα 
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απνιαχζνπλ παηρλίδηα ξφισλ (βιέπε ην επφκελν ηκήκα ζην Υξήζηκεο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο). Οη ηάμεηο μέλεο γιψζζαο είλαη επίζεο κηα επθαηξία γηα ηνπο καζεηέο γηα 

λα αιιεινγξαθήζνπλ κε καζεηέο ζε άιιεο ρψξεο. Θα κπνξνχζαλ λα ξσηήζνπλ γηα ηα 

πνιηηηθά ζπζηήκαηα, ηα ηξέρνληα θνηλσληθά δεηήκαηα, ηε κεηαρείξηζε ησλ κεηνλνηήησλ 

θαη νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 
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Υξήζηκεο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο 
 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ζ‟απηφ ην εγρεηξίδην βαζίδνληαη ζηηο κεζφδνπο πνπ 

εμεγνχληαη παξαθάησ. Δίλαη απιέο, θαη ε πξαθηηθή ζα ηηο θαηαζηήζεη  επθνιφηεξεο. Δάλ 

αλεζπρείηε φηη ζα αλαζηαηψζνπλ ηελ ηάμε ζαο, αξρίζηε κε κηα απιή κέζνδν. Ίζσο 

αλαθαιχςεηε φηη παξαδίδνληαο κέξνο ηεο εμνπζίαο πνπ έρεηε σο «ν δάζθαινο» βνεζάηε 

ηνπο καζεηέο λα ραιαξψζνπλ  θαη έηζη λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν. 

Γηα θάζε κέζνδν ππάξρεη κηα ζχληνκε απάληεζε ζηελ εξψηεζε Ση είλαη απηή ε 

κέζνδνο θαη γηαηί λα εθαξκνζηεί;, έπεηηα κηα βήκα πξνο βήκα εμήγεζε ηνπ Πώο 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί.. 

 

Παηρλίδη ξόισλ 
Ση είλαη απηή ε κέζνδνο θαη γηαηί λα εθαξκνζηεί;: 

Έλα παηρλίδη ξφισλ είλαη έλα κηθξφ ζεαηξηθφ έξγν πνπ παίδεηαη απφ ηνπο 

καζεηέο. Χο επί ην πιείζηνλ νη καζεηέο απηνζρεδηάδνπλ. ηφρνο ηνπ είλαη λα 

«δσληαλέςεη» πεξηζηάζεηο ή γεγνλφηα άγλσζηα ζηνπο καζεηέο. Σα παηρλίδηα ξφισλ 

βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα κηα θαηάζηαζε θαη ελζαξξχλνπλ ηελ 

ελζπλαίζζεζε πξνο ηα άηνκα πνπ βηψλνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, 

ζε έλα παηρλίδη ξφισλ ζρεηηθά κε κηα ιεζηεία, νη καζεηέο παίδνληαο  ην ξφιν ηνπ 

ζχκαηνο, κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ πψο είλαη  λα είζαη ην ζχκα κηαο εγθιεκαηηθήο 

πξάμεο. 

 

Πώο κπνξεί λα εθαξκνζηεί: 

 Με ηνπο καζεηέο: 

- Πξνζδηνξίζηε ην δήηεκα ην νπνίν ζα απεηθνλίζεη ην παηρλίδη ξφισλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ην δηθαίσκα ζηελ ηδηνθηεζία (Άξζξν 17 ηεο Ο.Γ.Α.Γ., βιέπε 

Πέκπην Μέξνο: Κείκελα ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ). 

- Απνθαζίζηε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε, ην πξφβιεκα θαη ηνπο ραξαθηήξεο. Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ ε ηάμε κειεηά ην δηθαίσκα ζηελ ηδηνθηεζία, νη καζεηέο ζα 

κπνξνχζαλ λα ζθεθηνχλ κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία θάπνηνη ίζσο ζηεξνχληαλ ην 

δηακέξηζκά ηνπο, ιφγσ ηεο εζληθήο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ ή ιφγσ έιιεηςεο 

λνκνζεζίαο.  

 Με ηνπο καζεηέο, απνθαζίζηε πφζνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζην παηρλίδη ξφισλ, πφζνη ζα 

παξαηεξνχλ, αλ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην παηρλίδη ξφισλ ηαπηφρξνλα ζε κηθξέο νκάδεο ή 

φινη καδί σο ηάμε. Δλζαξξχλεηε ηνπο ληξνπαινχο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ. 

 Δπίζεο, απνθαζίζηε πψο ζα ιεηηνπξγήζεη ην παηρλίδη ξφισλ. Γηα παξάδεηγκα, ζα 

κπνξνχζε: 

 λα εηπσζεί ζαλ κηα ηζηνξία, φπνπ έλαο αθεγεηήο εηζάγεη ην ζέκα θαη νη άιινη 

καζεηέο αθεγνχληαη ηελ ππφινηπε ηζηνξία απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ραξαθηήξα 

«ηνπο» [ηνλ νπνίν ππνδχνληαη]. 
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 λα είλαη έλα ζεαηξηθφ έξγν, φπνπ νη ραξαθηήξεο αιιειεπηδξνχλ εθεπξίζθνληαο 

ηνπο δηαιφγνπο επί ηφπνπ. 

 λα είλαη κηα εηθνληθή δίθε, φπνπ νη καζεηέο παξηζηάλνπλ ηνπο κάξηπξεο πνπ 

θαηαζέηνπλ ζε δηθαζηήξην. 

 Σψξα, δψζηε κεξηθά ιεπηά ζηνπο καζεηέο γηα λα ζθεθηνχλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηνπο ξφινπο ηνπο. Δάλ ηα έπηπια ρξεηάδνληαη δηαξξχζκηζε εθ λένπ 

γηα λα δεκηνπξγεζεί ρψξνο, θάληε ην ηψξα. 

 Οη καζεηέο εθηεινχλ ην παηρλίδη ξφισλ. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ, ίζσο είλαη ρξήζηκν λα ζηακαηήζεηε ηε 

δξάζε ζε έλα θξίζηκν ζεκείν γηα λα εξσηεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη νη παξαηεξεηέο 

γηα απηά πνπ ζπκβαίλνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα παηρλίδη ξφισλ κε  ζέκα ηε βία, 

ξσηήζηε ηνπο καζεηέο εάλ κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ έλαλ ηξφπν εηξεληθήο επίιπζεο ηεο 

θαηάζηαζεο, θαηφπηλ δεηήζηε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα παίμνπλ ηα δηαθνξεηηθά 

θηλάιε ηεο ηζηνξίαο.  

 Μεηά ην παηρλίδη ξφισλ, είλαη ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα αλαινγηζηνχλ φζα 

δηαδξακαηίζηεθαλ έηζη ψζηε λα κελ είλαη κφλν κηα δξαζηεξηφηεηα, αιιά κηα 

καζεζηαθή εκπεηξία. Καηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ, θξνληίζηε λα 

αθήζεηε ρξφλν ζην ηέινο γηα λα εληζρχζεηε ην ζηφρν θαη ηα δηδάγκαηα πνπ κπνξνχλ 

λα ιάβνπλ νη καζεηέο απφ ηε δξαζηεξηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην παηρλίδη ξφισλ 

ήηαλ κηα εηθνληθή δίθε κε κάξηπξεο, δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα απνθαζίζνπλ γηα 

ηελ εηπκεγνξία, ζηε ζπλέρεηα ζπδεηήζηε απηή ηελ εηπκεγνξία θαη ην πψο 

επηηεχρζεθε γηα λα  απνζαθεληζηνχλ ηα δηάθνξα δηδάγκαηα. 

  Δάλ ην παηρλίδη ξφισλ δελ έρεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ξσηήζηε ηνπο 

καζεηέο πψο ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί. Δάλ πήγε θαιά, ίζσο ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

παξάζηαζε γηα φιν ην ζρνιείν, θαη λα ζπλνδεπηεί απφ επεμήγεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ 

παξνπζηάδεη.  

 

Θπκεζείηε: 

 Δπεηδή ηα παηρλίδηα ξφισλ κηκνχληαη ηελ πξαγκαηηθή δσή, κπνξεί λα ζέζνπλ 

εξσηήκαηα ζηα νπνία δελ κπνξεί λα δνζεί κία απιή απάληεζε. Γηα παξάδεηγκα, 

ζρεηηθά κε ηε ζσζηή ή ιαλζαζκέλε ζπκπεξηθνξά ελφο επηλνεκέλνπ ραξαθηήξα. 

Με δίλεηε ηελ εληχπσζε φηη ππάξρεη κία απάληεζε γηα θάζε εξψηεκα εάλ δελ 

ππάξρεη. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη δάζθαινη θαη νη καζεηέο λα απνδέρνληαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο σο κηα θπζηθή, θαλνληθή θαηάζηαζε. Οη δάζθαινη δελ 

πξέπεη λα επηβάινπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ακθηιεγφκελα δεηήκαηα ή λα 

πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ νκνθσλία  κε θάζε ηίκεκα. Χζηφζν, κπνξείηε λα 

ζπλνςίζεηε ηα ζεκεία εθείλα φπνπ θαίλεηαη λα έρεη επηηεπρζεί ζπκθσλία θαη λα 

αθήζεηε αλνηρηά δεηήκαηα πνπ είλαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε. 

 Σα παηρλίδηα ξφισλ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε επαηζζεζία. Ο δάζθαινο 

πξέπεη λα ζέβεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αηφκσλ θαη ηελ θνηλσληθή δνκή ηεο 

ηάμεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα παηρλίδη ξφισλ γηα ηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο απαηηεί 

πξνζεθηηθφ ρεηξηζκφ εάλ ππάξρνπλ εζληθέο κεηνλφηεηεο ζηελ ηάμε, έηζη ψζηε νη 

καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζ‟απηέο λα κελ αηζζαλζνχλ εθηεζεηκέλνη ή 

πεξηζσξηνπνηεκέλνη. 
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Εεπγάξηα θαη νκάδεο 
Ση είλαη απηή ε κέζνδνο θαη γηαηί λα εθαξκνζηεί;: 

Ζ δηαίξεζε ηεο ηάμεο ζε δεπγάξηα ή νκάδεο δίλεη ζηνπο καζεηέο πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία. 

Σα δεπγάξηα θαη νη νκάδεο κπνξνχλ λα παξάγνπλ πνιιέο ηδέεο πνιχ γξήγνξα, ή 

λα βνεζήζνπλ ηελ ηάμε λα κειεηήζεη κηα αθεξεκέλε έλλνηα κε βάζε ηε δηθή ηεο 

εκπεηξία. Γηα παξάδεηγκα, εάλ κειεηνχζαηε ην δηθαίσκα ζηε δσή, ζα κπνξνχζαηε λα 

αθήζεηε ηα δεπγάξηα ή ηηο νκάδεο πέληε ιεπηά γηα λα απνθαζίζνπλ « Δίλαη πνηέ ζσζηφ 

λα αθαηξνχκε ηε δσή ελφο αλζξψπνπ;» πξνηνχ λα επηζηξέςεηε ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο γηα 

πεξαηηέξσ ζπδήηεζε. 

 

Πώο κπνξεί λα εθαξκνζηεί: 

 ηαλ νξγαλψλεηε ηηο νκάδεο, θάληε ζηνλ εαπηφ ζαο εξσηήζεηο φπσο: «Θέισ λα 

ρσξίζσ ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο αλάινγα κε ηελ επθπΐα ηνπο;» «Θέισ λα ζρεκαηίζσ 

νκάδεο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ καδί;» «Θέισ νη θίινη λα εξγαζηνχλ καδί;» Μεξηθέο 

θνξέο νη νκάδεο  κπνξνχλ λα επηιερζνχλ ζηελ ηχρε. Γηα παξάδεηγκα, αλάινγα κε ηελ 

εκεξνκελία γέλλεζεο, ή απφ ην πξψην γξάκκα ηνπ νλφκαηφο ηνπο, ή άιια κε-

πξνθαλή θξηηήξηα. 

 Δάλ ηα ζξαλία θαη νη θαξέθιεο είλαη ζηεξεσκέλα ζην πάησκα, νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

ζρεκαηίζνπλ νκάδεο γπξίδνληαο αλάπνδα ζηηο ζέζεηο ηνπο γηα λα βιέπνπλ ηνπο 

καζεηέο πνπ θάζνληαη πίζσ ηνπο. 

 Δάλ κηα νκάδα ζα είλαη καδί γηα πεξηζζφηεξν απφ κεξηθά ιεπηά, ίζσο ρξεηαζηεί λα 

έρεη έλαλ «αξρεγφ» ή θάπνηνλ γηα λα θξαηά ζεκεηψζεηο. Ζ νκάδα ζα πξέπεη λα 

απνθαζίζεη πνηνο ζα θάλεη απηέο ηηο δνπιεηέο. 

 Οξγαλψλνληαο ηελ ηάμε: Δμεγήζηε ηε δνπιεηά κε ζαθήλεηα. Βάιηε ηνπο καζεηέο λα 

θαζίζνπλ εθεί πνπ κπνξνχλ λα βιέπνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. Πείηε ζηνπο καζεηέο πφζν 

ρξφλν έρνπλ γηα ηελ εξγαζία ηνπο. 

 ηαλ ηα δεπγάξηα ή νη νκάδεο εξγάδνληαη: 

 ηαζείηε ζε απφζηαζε, αιιά λα είζηε ζηε δηάζεζή ηνπο. 

 Με δηαθφπηεηε, εθηφο εάλ ε νκάδα δελ έρεη θαηαλνήζεη ζσζηά ηη πξέπεη λα θάλεη. 

 Να πξνζέρεηε εμίζνπ φιεο ηηο νκάδεο. 

 Δπηηξέςηε νη ζπδεηήζεηο αλά νκάδεο θαη αλά δεχγε λα θπιήζνπλ ειεχζεξα, 

επεκβαίλεηε κφλν εάλ δεηεζεί απφ ηελ νκάδα. 

 Οη νκάδεο ζπρλά ρξεηάδνληαη ζπλερή ελζάξξπλζε. 

 Έλα δεπγάξη είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ζηακαηήζεη ηελ εξγαζία ηνπ φηαλ 

πιεζηάδεηε. 

 Παξνπζίαζε : Ίζσο είλαη απαξαίηεην νη νκάδεο λα παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζε 

νιφθιεξε ηελ ηάμε. Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε κίαο απφθαζεο, 

ηελ πεξίιεςε κηαο ζπδήηεζεο ή ηελ πιεξνθφξεζε γηα ην πψο ιεηηνχξγεζε ε νκάδα. 

Απηφ ην είδνο ελεκέξσζεο  κπνξεί λα είλαη πνιχ ρξήζηκν θαη  γηα ην δάζθαιν θαη γηα 

ηελ ηάμε γηα ηε βειηίσζε ηεο ηερληθήο ηεο εξγαζίαο ζε νκάδεο. Αλ ζα πξέπεη νη 

νκάδεο λα θάλνπλ παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο ηνπο, πξέπεη λα ην μέξνπλ απηφ απφ ηελ 

αξρή έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ θάπνηνλ γη‟απηή ηε δνπιεηά. 



 32 

 Αμηνιφγεζε: Ρσηήζηε ηνπο καζεηέο εάλ ε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ρξήζηκε θαη ηη 

έκαζαλ. Δάλ θάπνηνη απαληήζνπλ αξλεηηθά, ξσηήζηε ηνπο καζεηέο πψο ζα 

νξγάλσλαλ εθείλνη ηε δξαζηεξηφηεηα. Αμηνπνηήζηε ηηο ηδέεο ηνπο! 

 

Καηαηγηζκόο Ηδεώλ  
Ση είλαη απηή ε κέζνδνο θαη γηαηί λα εθαξκνζηεί;: 

Ο θαηαηγηζκφο ηδεψλ είλαη ηξφπνο ελζάξξπλζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη 

γέλλεζεο πνιιψλ ηδεψλ πνιχ γξήγνξα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επίιπζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο ή ηελ απάληεζε κηαο εξψηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε ηάμε ζα 

κπνξνχζε λα αξρίζεη λα κειεηά ην δηθαίσκα ζηελ ηζαγέλεηα δίλνληαο πνηθίιεο 

απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε «Γηα πνηνπο ιφγνπο πηζηεχεηε φηη κηα θπβέξλεζε ζα κπνξνχζε 

λα αθαηξέζεη ηελ  ηδηφηεηα ηεο ηζαγέλεηαο θάπνηνπ;» Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί: 

 Γηα λα βξεζεί ιχζε ζε έλα πξφβιεκα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κεηά απφ έλα 

«πεξηζηαηηθφ» ζχγθξνπζεο κεηαμχ καζεηψλ, δεηήζηε απφ ηελ ηάμε λα ζθεθηεί κε 

θαηαηγηζκφ ηδεψλ φιεο ηηο πηζαλέο κε βίαηεο ιχζεηο. 

 Γηα λα εηζαρζεί έλα λέν ζέκα. Να γίλεη θαηαηγηζκφο ηδεψλ γηα φια φζα νη καζεηέο 

μέξνπλ ήδε γηα ην ζέκα. Απηφο είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο γηα λα θηλήζεηε ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο  θαη λα αλαθαιχςεηε ηη ήδε γλσξίδνπλ. 

 Χο κηα γξήγνξε δεκηνπξγηθή άζθεζε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, λα βξεζνχλ κε 

θαηαηγηζκφ ηδεψλ πηζαλέο θαηαιήμεηο κηα εκηηεινχο ηζηνξίαο. 

 

Πώο κπνξεί λα εθαξκνζηεί: 

 Απνθαζίζηε ην ζέκα ζην νπνίν ζέιεηε λα ζπδεηήζεηε κε ηνπο καζεηέο ζαο. 

Γηακνξθψζηε ην ζε κηα εξψηεζε, ε νπνία ζα έρεη πνιιέο πηζαλέο απαληήζεηο. 

Γξάςηε ηελ εξψηεζε θάπνπ πνπ ν θαζέλαο ζα κπνξεί λα ηε δεη. Παξαδείγκαηνο 

ράξηλ «Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχκε λα βειηηψζνπκε ηελ ηάμε καο;»  

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ κε ηηο ηδέεο ηνπο. Γξάςηε ηηο ηδέεο θάπνπ 

φπνπ φινη ζα κπνξνχλ λα ηηο δνπλ κε ηε κνξθή ιέμεσλ-θιεηδηά ή ζχληνκσλ 

θξάζεσλ. 

 Πείηε ζηνπο καζεηέο φηη ζηε κέζνδν απηή δελ κπνξνχλ λα ζρνιηάζνπλ ν έλαο ηηο 

ηδέεο ηνπ άιινπ κέρξη ην ηέινο ή λα επαλαιάβνπλ ηδέεο πνπ έρνπλ ήδε εηπσζεί. 

 Δλζαξξχλεηε ηνλ θαζέλα λα ζπκκεηέρεη, αιιά ΜΖΝ θηλείζηε γχξσ απφ ηελ ηάμε θαη 

ΜΖΝ πηέδεηε ηνπο καζεηέο λα ζθεθζνχλ κηα ηδέα - απηφ είλαη πηζαλφ λα 

απνζαξξχλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. 

 Μελ θξίλεηε ηηο ηδέεο θαζψο ηηο θαηαγξάθεηε. Δάλ είλαη δπλαηφ, δεηήζηε απφ έλαλ 

καζεηή λα ηηο θαηαγξάςεη. Γψζηε ηηο δηθέο ζαο ηδέεο κφλν εάλ είλαη ρξεηάδεηαη λα 

ελζαξξπλζνχλ νη καζεηέο. 

 Δάλ κηα πξφηαζε είλαη αζαθήο, δεηήζηε απφ ην πξφζσπν πνπ ηε δηαηχπσζε λα ηελ 

δηεπθξηλίζεη ή πξνηείλεηε κηα δηεπθξίληζε θαη ειέγμηε φηη βξίζθεη ζύκθωλνπο ηνπο 

καζεηέο. 

 Καηαγξάςηε ΚΑΘΔ λέα πξφηαζε. πρλά, νη δεκηνπξγηθφηεξεο ή πξνθιεηηθφηεξεο  

πξνηάζεηο είλαη νη πην ρξήζηκεο θαη ελδηαθέξνπζεο. 
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 ηακαηήζηε ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ φηαλ εμαληιεζνχλ νη ηδέεο. ΣΧΡΑ, κπνξείηε λα 

εμεηάζεηε ηηο πξνηάζεηο δεηψληαο ζρφιηα. 

 

πδήηεζε Όιεο ηεο Σάμεο 
(Βαζηζκέλν ζην δνθίκην «Establishing Rules for Discussion» ηεο Felisa Tibbitts). 

Ση είλαη απηή ε κέζνδνο θαη γηαηί λα εθαξκνζηεί;: 

Οη ζπδεηήζεηο είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο γηα λα αλαθαιχςνπλ δάζθαινο θαη 

καζεηέο πνηεο είλαη νη ζηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, θαζψο δελ αξθεί νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ απιψο ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

αιιά ζα πξέπεη λα εμεξεπλνχλ θαη λα αλαιχνπλ ηα δεηήκαηα κφλνη ηνπο. Οη ζπδεηήζεηο 

ηνπο δίλνπλ επίζεο ηελ επθαηξία λα εμαζθεζνχλ ζην λα αθνχλε, λα παίξλνπλ ην ιφγν θαη 

λα απνθηήζνπλ άιιεο νκαδηθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ην ζεβαζκφ 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ αλζξψπσλ. 

Πξνθεηκέλνπ  λα ππάξμεη αλνηθηή ζπδήηεζε, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξμεη 

αηκφζθαηξα εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Έλαο ηξφπνο πνπ 

ζα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία «αζθαινχο» πεξηβάιινληνο είλαη λα ζέζνπλ νη καζεηέο 

«Καλφλεο γηα πδήηεζε». Απηφ γίλεηαη θαιχηεξα ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, φηαλ 

θαζηεξψλνληαη ζπλήζσο  ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, αιιά απηνί νη θαλφλεο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

 

Πώο κπνξεί λα εθαξκνζηεί: 

 Ρσηήζηε ηνπο καζεηέο εάλ ζέινπλ ε ηάμε ηνπο λα είλαη έλα κέξνο φπνπ ζα ληψζνπλ 

ειεχζεξνη λα εθθξαζηνχλ θαη ζα καζαίλνπλ κέζα απφ ηε ζπδήηεζε ηνπ ελφο κε ηνλ 

άιιν. (Απηφ ην ζέκα κπνξεί λα πξνθχςεη θπζηνινγηθά κεηά απφ κηα δχζθνιε 

ζπδήηεζε ζηελ ηάμε). 

 Πξνηείλεηε φηη κπνξεί ε ηάμε λα θηάζεη ζε νκνθσλία ζρεηηθά κε ην πξσηφθνιιν γηα 

ηελ αθξφαζε θαη ηελ νκηιία. 

 Εεηήζηε απφ ηελ ηάμε λα ζθεθηεί κεξηθέο αξρέο γηα ηελ ζπδήηεζε ηεο ηάμεο ηηο 

νπνίεο λνκίδνπλ φηη ν θαζέλαο πξέπεη λα αθνινπζεί. Γξάςηε φιεο απηέο ηηο πξνηάζεηο 

θάπνπ πνπ ν θαζέλαο λα κπνξεί λα ηηο δεη. (Γηα ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηνλ θαηαηγηζκφ 

ηδεψλ βιέπε ζειίδα …). 

 Αθνχ νη καζεηέο έρνπλ ζθεθηεί θάπνηεο ηδέεο ζρεηηθά κε έλα ζέκα, ςάμηε θαη δείηε 

εάλ ππάξρνπλ πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδπαζηνχλ, θαη θαιέζηε ηνπο 

καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ ή λα ζρνιηάζνπλ. Δάλ δελ έρνπλ πξνηαζεί απφ ηελ ηάμε, 

κπνξεί λα ζειήζεηε εζείο λα πξνηείλεηε κεξηθέο απφ ηηο αθφινπζεο αξρέο: 

 Να αθνχηε ην πξφζσπν πνπ κηιάεη. 

 Μφλν έλα άηνκν κηιάεη θάζε θνξά. 

 εθψζηε ην ρέξη ζαο έηζη ψζηε λα βιέπνπλ νη άιινη φηη ζέιεηε λα πείηε θάηη. 

 Με δηαθφπηεηε φηαλ θάπνηνο κηιάεη. 

 ηαλ δηαθσλείηε κε θάπνηνλ, ζηγνπξεπηείηε φηη θάλεηε ην δηαρσξηζκφ αλάκεζα 

ζηελ θξηηηθή ηεο ηδέαο θάπνηνπ θαη φρη ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ. 

 Με γειάηε φηαλ θάπνηνο κηιάεη (εθηφο αλ ιέεη θάηη αζηείν). 

 Δλζαξξχλεηε ηε ζπκκεηνρή φισλ. 



 34 

 Πξνηείλεηε ζηελ ηάμε λα ζπκθσλήζεη κε θνηλή ζπλαίλεζε λα ππαθνχεη ηνπο θαλφλεο, 

ηνπο νπνίνπο έρεη ζέζεη. Σφηε νη καζεηέο ζα είλαη ππεχζπλνη λα εθαξκφδνπλ ηνπο 

θαλφλεο νη ίδηνη θαη ηα άιια κέιε ηεο ηάμεο. Δάλ εκθαληζηνχλ ζνβαξέο παξαβηάζεηο 

ησλ θαλφλσλ, δηαπξαγκαηεπηείηε κε ηνπο καζεηέο γηα λα απνθαζίζεηε πνηεο πξέπεη 

λα είλαη νη ζπλέπεηεο απφ ηελ παξάβαζε ησλ θαλφλσλ. 

 Καζαξνγξάςηε φιν ηνλ θαηάινγν ζε έλα θνκκάηη ραξηί θαη αλαξηήζηε ην ζηελ ηάμε 

γηα ηελ ππφινηπε ρξνληά, γηα λα ην ζπκβνπιεχεζηε, λα πξνζζέηεηε ή λα ηξνπνπνηείηε 

δηάθνξα πξάγκαηα φπνηε είλαη απαξαίηεην. 

(Γηα κηα παξφκνηα δηαδηθαζία γηα ηε ζέζπηζε ησλ γεληθψλ θαλφλσλ ηεο ηάμεο, 

βιέπε ην θεθάιαην Εώληαο καδί - δξαζηεξηόηεηεο γηα ην ζεβαζκό ζην Σέηαξην 

Μέξνο). 

 

Τπνβνιή Δξσηήζεσλ 
Ση είλαη απηή ε κέζνδνο θαη γηαηί λα εθαξκνζηεί;: 

Φπζηθά, φινη νη δάζθαινη ήδε ρξεζηκνπνηνχλ εξσηήζεηο θαζεκεξηλά, αιιά ηη 

είδνπο εξσηήζεηο; πρλά, είλαη εξσηήζεηο φπσο «Ση είπα κφιηο ηψξα;», ζηφρνο ησλ 

νπνίσλ είλαη λα ειέγρνπλ ηελ ηάμε ή λα γεινηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο. Άιιεο εξσηήζεηο νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ, απνθαινχληαη εξσηήζεηο «θιεηζηνχ ηχπνπ», νη νπνίεο 

έρνπλ κφλν κηα ζσζηή απάληεζε θαη απνβιέπνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο γλψζεο. 

Πνιιέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζ‟ απηφ ην εγρεηξίδην ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε γηα λα εμεξεπλήζνπλ δεηήκαηα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. ‟ 

απηέο ηηο ζπδεηήζεηο, νη εξσηήζεηο πνπ ππνβάιιεηε είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο αλάιπζεο, αθφκα θαη κε πνιχ κηθξά παηδηά. 

Παξαηίζεληαη κεξηθά παξαδείγκαηα εξσηήζεσλ «αλνηρηνχ ηχπνπ», ηηο νπνίεο ζα 

κπνξνχζαηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε. Δάλ  εμαζθεζείηε ζηε ρξήζε ηνπο, ζα γίλνπλ 

επθνιφηεξεο. Σν βαζηθφ ζεκείν πνπ πξέπεη  λα ζπκάζηε είλαη : «Ση ζέισ απφ απηή ηε 

ζπδήηεζε; Απαληήζεηο κε έλα „λαη‟ ή έλα „φρη‟ ή κηα αλνηρηή, ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε;» 

 

 Τπνζεηηθέο εξσηήζεηο: «Ση ζα θάλεηε / ζθεθηφζαζηαλ αλ….;» Απηέο βνεζνχλ ηνπο 

καζεηέο λα θαληαζηνχλ θαηαζηάζεηο θαη ππνθηλνχλ ηε ζθέςε. 

 Γηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο: «Πψο ζα κπνξνχζακε λα βνεζήζνπκε ζηελ επίιπζε απηνχ 

ηνπ πξνβιήκαηνο;» 

 Δλζάξξπλζε/ππνζηήξημε: «Απηφ είλαη ελδηαθέξνλ, ηη ζπλέβε κεηά;» Απηέο 

εθκαηεχνπλ ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία θαη ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ. 

 Αλαδήηεζε γλψκεο: «Ση ζθέθηεζηε ή αηζζάλεζηε γηα…;» Απηή δίλεη ζηνπο καζεηέο 

λα θαηαιάβνπλ φηη ε γλψκε  ηνπο είλαη ζεκαληηθή θαη ζαο ελδηαθέξεη. 

 Γηεξεχλεζε: «Γηαηί ην ζθέθηεζηε απηφ;» Δάλ ην ξσηάηε κε έλαλ κε επηζεηηθφ ηξφπν, 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ πξνζεθηηθά θαη λα 

δηθαηνινγήζνπλ/αλαιχζνπλ ηηο απφςεηο  ηνπο.  

 Γηεπθξίληζε/ζπλφςηζε: «Έρσ δίθαην ιέγνληαο φηη ζθέθηεζηε….;» πλνςίδνληαο ηη 

είπε ν καζεηήο θαη ειέγρνληαο αλ θαηαιαβαίλεηε, βνεζάηε ηνπο καζεηέο λα 

ζθεθηνχλ εάλ ζπκθσλνχλ κε απηφ πνπ έρεη εηπσζεί. 

 Γηεπθξίλεζε ζπκθσλίαο: «Οη πεξηζζφηεξνη απφ καο ζπκθσλνχκε φηη….;» Απηφ 

κπνξεί λα δψζεη αθνξκή γηα ζπδήηεζε ή λα έξζεη ζην ηέινο κηαο ζπδήηεζεο, φπνπ, 
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ρξεζηκνπνηψληαο κηα εξψηεζε φπσο «Έρνπκε ηειεηψζεη κε απηφ ην κέξνο …;» 

κπνξείηε λα ζπκθσλήζεηε λα πεξάζεηε ζην επφκελν ζέκα. 

Σέινο, πξνζπαζήζηε λα απνθχγεηε ηηο θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο ή ηηο 

παξαπιαλεηηθέο εξσηήζεηο, φπσο «ην ηάδε είλαη ζσζηφ, έηζη δελ είλαη;» γηαηί 

απνζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή. Πξέπεη επίζεο λα απνθεχγεηε λα θάλεηε πάξα πνιιέο 

εξσηήζεηο ζπλερφκελεο ή λα θάλεηε δηθνξνχκελεο εξσηήζεηο. 

Καη ζπκεζείηε, έλα λεχκα πνχ θαη πνχ, έλα ρακφγειν ή αθφκα απιψο κε ην λα 

θάζεζηε ζην ίδην επίπεδν κε ηα παηδηά, ζα βειηηψζεη ηηο απαληήζεηο πνπ ιακβάλεηε. 

 

Projects (ρέδηα Δξγαζίαο) 
(Βαζηζκέλν ζε ζπκβνπιέο ηνπ Hugh Starkey). 

Ση είλαη απηή ε κέζνδνο θαη γηαηί λα εθαξκνζηεί;: 

Project (ρέδην Δξγαζίαο) νλνκάδνπκε ηελ αλεμάξηεηε έξεπλα ζεκάησλ απφ ηνπο 

καζεηέο γηα κηα εθηεηακέλε πεξίνδν, πνπ θαηαιήγεη ζε έλα ηειηθφ απνηέιεζκα. Σα 

πξφηδεθη είλαη ρξήζηκα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, επεηδή : 

 Βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα δηαπηζηψζνπλ πψο ζπλδένληαη ηα μερσξηζηά καζήκαηα θαη 

ε κφξθσζε πνπ ιακβάλνπλ ζην ζρνιείν κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 Δμαζθνχλ ηνπο καζεηέο ζην λα νξγαλψλνληαη γηα δξάζε, λα πξνγξακκαηίδνπλ ην 

ρξφλν ηνπο θαη λα εξγάδνληαη βάζεη ζρεδίνπ. 

 Δπηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δηθήο ηνπο κάζεζεο, κε ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ. 

 Γεκηνπξγνχλ επθαηξίεο γηα ηνπο καζεηέο, έηζη ψζηε λα αιιειεπηδξνχλ ν έλαο κε ηνλ 

άιιν θαη κε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο ζηελ θνηλσλία έμσ απφ ην ζρνιείν. 

 Δμαζθνχλ ηνπο καζεηέο ζην λα παξνπζηάδνπλ θαη λα ππεξαζπίδνληαη ηα επξήκαηά 

ηνπο θαη ηηο απφςεηο ηνπο δεκφζηα – γεγνλφο πνπ ζπληζηά κηα ζεκαληηθή δεμηφηεηα 

γηα ηελ πξναγσγή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

 

Πώο κπνξεί λα εθαξκνζηεί: 

Σα πξφηδεθη έρνπλ επδηάθξηηα ζηάδηα. Έκθαζε ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

πξφηδεθη δίλεηαη ζην λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηε κειέηε 

ηνπο. 

 Σν ζέκα ή ην πξόβιεκα. Απηά κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ην δάζθαιν θαη λα 

παξνπζηαζηνχλ ζηελ ηάμε σο επηινγέο, ή λα επηιερζνχλ απεπζείαο  απφ ηελ ηάμε, γηα 

παξάδεηγκα, κε θαηαηγηζκφ ηδεψλ (βιέπε ζειίδα …). Δίλαη θαιφ λα ππάξρεη άκεζν 

εξψηεκα γηα έλα ζέκα πνπ ελδηαθέξεη ηνπο καζεηέο. Γηα παξάδεηγκα  «ηελ πφιε 

καο ζπκπεξηθεξφκαζηε θαιά ζηνπο μέλνπο πξφζθπγεο;» ή «Ση θνβνχληαη νη γνλείο 

ζηελ πεξηνρή καο πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε  ηα παηδηά ηνπο θαη ηα λαξθσηηθά;» Ζ 

εξψηεζε πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε γηα λα κελ «ραζνχλ» νη καζεηέο ζην ζέκα.  

Δλαιιαθηηθά, ε αθεηεξία ζαο κπνξεί λα είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ή ν 

εμνπιηζκφο ηνλ νπνίν ζέιεηε νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξφηδεθη. Γηα παξάδεηγκα, έλα καγλεηφθσλν. 

 Πξνγξακκαηηζκόο. Γάζθαινη θαη καζεηέο πξέπεη λα απνθαζίζνπλ πφηε ζα 

μεθηλήζεη ην πξφηδεθη, πφζν ρξφλν ζα πάξεη, ηη πεγέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πνχ 

κπνξνχλ λα βξεζνχλ, εάλ νη καζεηέο ζα δνπιέςνπλ κφλνη ηνπο ή ζε νκάδεο, ζην ίδην 

ζέκα ή ζε δηαθνξεηηθά ζέκαηα, θαη ινηπά. Μαζεηέο νη νπνίνη δελ είλαη ζπλεζηζκέλνη 



 36 

ζην λα θάλνπλ έξεπλα, κπνξεί λα ην βξνπλ επθνιφηεξν λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζπδεηεζεί ζ‟ απηή ηε θάζε πψο ζα νινθιεξσζεί ην 

πξφηδεθη (δείηε παξαθάησ γηα πεξηζζφηεξεο ηδέεο γη‟ απηφ). 

 Έξεπλα / δξάζε. Ζ εξγαζία κε πξφηδεθη βνεζά λα αλαπηπρζνχλ πνιιέο δεμηφηεηεο 

πνιχ γξήγνξα.. Γηα παξάδεηγκα, έλα δηεξεπλεηηθφ πξφηδεθη γηα ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε ηεο πεξηνρήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη επηζθέςεηο, ζπλεληεχμεηο, αλάγλσζε 

δηαθφξσλ θεηκέλσλ, ιήςε θσηνγξαθηψλ, ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

αλάιπζε δεδνκέλσλ. Έλα δεκηνπξγηθφ πξφηδεθη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηερληθέο 

γλψζεηο, φπσο ην ρεηξηζκφ ηεο βηληενθάκεξαο, θαη θαιιηηερληθέο δεμηφηεηεο, φπσο 

ηελ θαηαζθεπή παλφ. Σα θαιχηεξα πξφηδεθη ζπλδπάδνπλ αθαδεκατθέο [γλσζηηθέο], 

θνηλσληθέο θαη δεκηνπξγηθέο δεμηφηεηεο γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη δεμηφηεηεο 

ησλ καζεηψλ. Ο δάζθαινο κπνξεί λα βνεζήζεη ζ‟απηή ηε θάζε απαληψληαο ζε 

εξσηήζεηο ή δίλνληαο ζπκβνπιέο, αιιά νη καζεηέο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ηέιεζε 

ηεο εξγαζίαο. 

 Σν πξντόλ. Απηφ κπνξεί λα είλαη κηα έθζεζε, κηα ηαηλία, κηα έθζεζε, κηα θαζέηα 

ήρνπ, κηα δηάιεμε, κηα δσγξαθηά, έλα πνίεκα… Δίλαη θαιή ηδέα ην πξντφλ λα κελ 

θαηαγξάθεη κφλν ηηο δηαπηζηψζεηο ησλ καζεηψλ γηα ην ζέκα πνπ κειεηάηαη. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη καζεηέο πνπ θάλνπλ κηα εθζηξαηεία κε αθίζεο γηα ηελ 

θαηάρξεζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ζηελ πφιε ηνπο, ζα κπνξνχζαλ λα ηξαβήμνπλ 

θσηνγξαθίεο ηνπο θαζψο εξγάδνληαη θαη λα γξάςνπλ πψο επέιεμαλ θαη 

δεκηνχξγεζαλ ηα ζρέδηά ηνπο. 

Σν απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ηνπο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζηελ ηάμε ή ζε έλα 

επξχηεξν αθξναηήξην. Γηα παξάδεηγκα, έλα πξφηδεθη γηα ηε θηψρηα ζηελ πεξηνρή ζαο 

κπνξεί λα ελδηαθέξεη ηελ ηνπηθή εθεκεξίδα ή νη ηνπηθέο αξρέο ίζσο επηζπκνχλ λα 

γλσξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ελφο πξφηδεθη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή. 

 Βαζκνιόγεζε. Δπεηδή ηα πξφηδεθη είλαη ζπρλά δηεπηζηεκνληθά, κπνξεί λα  ρξεηαζηεί 

λα ηα αμηνινγήζνπλ πνιινί δάζθαινη. Ζ βαζκνιφγεζε πξέπεη  λα απεηθνλίδεη ηηο 

δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ  

πξφηδεθη, θαη δελ πξέπεη λα εζηηάδεη κφλν ζηα αθαδεκατθά θξηηήξηα.  

 

«ύληνκν δηάιεηκκα» 
Ση είλαη απηή ε κέζνδνο θαη γηαηί λα εθαξκνζηεί;: 

Μπνξνχκε λα θάλνπκε έλα «ζχληνκν δηάιεηκκα» γηα λα αιιάμνπκε ην ξπζκφ ηνπ 

καζήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, κεηά απφ κηα καθξά παξνπζίαζε απφ ην δάζθαιν. Δίλαη κηα 

επθαηξία λα κηιήζνπλ νη καζεηέο αλά δεχγε ή ηξηάδεο. 

 

Πώο κπνξεί λα εθαξκνζηεί: 

Πείηε ζηνπο καζεηέο φηη γηα πέληε ιεπηά κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ ζε απηά πνπ 

κφιηο έρνπλ εηπσζεί ή παξνπζηαζηεί. Μπνξνχλ λα πνπλ πψο αηζζάλνληαη, ηη ζθέθηνληαη 

ή λα ππνβάινπλ ν έλαο ζηνλ άιιν εξσηήζεηο γηα φζα δελ θαηάιαβαλ. Μεηά απφ ηε 

ζπδήηεζε απηή ν δάζθαινο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηηο νκάδεο ή ηα δεπγάξηα λα 

κνηξαζηνχλ ηηο ηδέεο ή εξσηήζεηο ηνπο κε ηελ ππφινηπε ηάμε. 

 

Εσγξαθηθή  
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Ση είλαη απηή ε κέζνδνο θαη γηαηί λα εθαξκνζηεί;: 

Ζ δσγξαθηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ηάμε πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ 

νη δεμηφηεηεο παξαηήξεζεο θαη ζπλεξγαζίαο, ε θαληαζία, ηα αηζζήκαηα ελζπλαίζζεζεο 

γηα ηα άηνκα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο εηθφλεο ή γηα λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ν έλαο ηνλ 

άιιν. Ζ δσγξαθηθή είλαη ρξήζηκε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ  

επεηδή ε εξγαζία ησλ παηδηψλ κπνξεί λα εθηεζεί ζην ζρνιείν γηα λα κεηαδνζνχλ θαη 

ζηνπο άιινπο καζεηέο νη αμίεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Μεξηθέο ηδέεο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ζρεδίσλ δίλνληαη παξαθάησ. 

 

Πώο κπνξεί λα εθαξκνζηεί: 

 

 πιιέμηε εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, ζρέδηα κε δηαθνξεηηθά ζέκαηα  απφ εθεκεξίδεο, 

πεξηνδηθά, βηβιία… 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ αλά δεχγε. Γψζηε ζε θάζε καζεηή κηα 

εηθφλα θαη κεξηθά πιηθά δσγξαθηθήο. Πείηε ζηνπο καζεηέο λα κελ δείμνπλ ηελ εηθφλα 

ζην ζπλεξγάηε ηνπο. 

 Κάζε καζήηξηα/καζεηήο πεξηγξάθεη ηελ εηθφλα ηεο/ηνπ ζε έλα ζπλεξγάηε, ν νπνίνο 

πξέπεη λα ηε δσγξαθίζεη βαζηδφκελνο κφλν ζηελ πεξηγξαθή. Μεηά απφ δέθα ιεπηά, 

ην δεπγάξη αληηζηξέθεη ηνπο ξφινπο. Λφγσ ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ, ηα ζρέδηα ζα είλαη 

αξθεηά απιά. Σν ζεκαληηθφ πξάγκα είλαη ε πεξηγξαθή, φρη ην ζρέδην. 

Οη καζεηέο έπεηηα παίξλνπλ ην ζρέδην κε ηε ζεηξά γηα λα ζπγθξίλνπλ ηηο 

δσγξαθηέο ηνπο  κε ηηο αξρηθέο εηθφλεο. Ρσηήζηε ηνπο εάλ δελ ζπκπεξηιήθζεθε θάηη 

ζεκαληηθφ; Ση; Γηαηί; 

 

Ή 

 

 Με κηα λέα ηάμε, δεηήζηε απφ θάζε καζεηή λα δσγξαθίζεη ην δηπιαλφ ηνπ, ελψ 

ζπγρξφλσο ηνπ ππνβάιιεη εξσηήζεηο γηα ηνλ ίδην, φπσο:  

 Πνηα είλαη ηα αγαπεκέλα ζνπ πξάγκαηα; 

 Πνχ ζα ήζειεο λα ηαμηδέςεηο; 

 Πνην είλαη ην φλεηξφ ζνπ; 

 Εεηήζηε απφ θάζε καζεηή λα δσγξαθίζεη θάηη γηα λα αληηπξνζσπεχζεη ηηο 

απαληήζεηο ζε απηέο ηηο εξσηήζεηο γχξσ απφ ην πνξηξαίην ηνπ δηπιαλνχ ηνπ. (Γηα 

κηα απινχζηεξε εθδνρή απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα 

γξάςνπλ ην φλνκα ηεο/ηνπ δηπιαλήο/νχ ηνπο, αληί λα ηελ/ηνλ δσγξαθίζνπλ. Ζ 

ππφινηπε δξαζηεξηφηεηα παξακέλεη ε ίδηα.) 

 

ε έλα κάζεκα θαιιηηερληθψλ, κπνξνχλ λα ππάξμνπλ επθαηξίεο γηα λα 

δεκηνπξγεζνχλ αθίζεο ή έξγα ηα νπνία εθθξάδνπλ ελδηαθέξνλ ή δέζκεπζε γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (βιέπε ζην θεθάιαην Γξάζε! – κεηαθέξνληαο ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα πέξα από ηα όξηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ζην Σξίην Μέξνο). 

 

Δηθόλεο θαη Φσηνγξαθίεο 
Ση είλαη απηή ε κέζνδνο θαη γηαηί λα εθαξκνζηεί;: 
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Δπεηδή νη εηθφλεο ή νη θσηνγξαθίεο θαίλνληαη ίδηεο ζε φινπο ηνπο ζεαηέο, αιιά 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εξκελεχνληαη απφ ηνλ θαζέλα δηαθνξεηηθά, κπνξνχλ λα δείμνπλ 

ζηνπο καζεηέο πψο ν θαζέλαο απφ εκάο βιέπεη ηα πξάγκαηα δηαθνξεηηθά. 

 

Πώο κπνξεί λα εθαξκνζηεί: 

 

 Αλαζέζηε ζηνπο καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ κηα εηθφλα αλά δεχγε. Γψζηε ζηα 

δεπγάξηα πέληε ιεπηά γηα λα  θαηαγξάςνπλ φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε 

απηή. Εεηήζηε ηνπο λα επηιέμνπλ ηηο ηέζζεξηο ζεκαληηθφηεξεο εξσηήζεηο. Ζ εηθφλα 

ζα κπνξνχζε λα αθνξά έλα ζέκα ην νπνίν εζείο ή έλαο άιινο δάζθαινο δηδάζθεη. 

 Σψξα δεηήζηε απφ θάζε δεπγάξη λα δείμεη ηελ εηθφλα ηνπο θαη ηηο ηέζζεξεο 

ζεκαληηθφηεξεο εξσηήζεηο ηνπο ζην γεηηνληθφ ηνπο δεπγάξη. Γψζηε ηνπο δέθα ιεπηά 

λα δνπιέςνπλ καδί  γηα λα βξνπλ ηηο απαληήζεηο ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ηνπο. Εεηήζηε 

ηνπο λα θάλνπλ δχν ιίζηεο:  

1. Δξσηήζεηο ζηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα βξνπλ απάληεζε. 

2. Δξσηήζεηο κε κηα πηζαλή απάληεζε 

 Γηα ηηο εξσηήζεηο κε κηα πηζαλή απάληεζε είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπλ ΓΗΑΣΗ 

επέιεμαλ απηή ηελ απάληεζε. Γηα παξάδεηγκα εάλ λνκίδνπλ  φηη έλα παηδί ζε κία 

εηθφλα είλαη απφ κηα ρψξα ηνπ βνξξά, πνηεο ελδείμεηο ππήξμαλ ζηελ εηθφλα νη νπνίεο 

ηνπο βνήζεζαλ λα ην ζπκπεξάλνπλ απηφ; 

 Αλαξηήζηε φιεο ηηο εηθφλεο, ηηο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο. Εεηήζηε απφ ηνπο 

καζεηέο λα εμεηάζνπλ ηελ εηθφλα, ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο απαληήζεηο φισλ ησλ άιισλ 

θαη λα θάλνπλ πξφζζεηα ζρφιηα φπνπ είλαη απαξαίηεην. Αθήζηε έλα ρψξν φπνπ νη 

δάζθαινη, νη γνλείο ή άιινη καζεηέο κπνξνχλ επίζεο λα ζρνιηάζνπλ θαη λα 

ζπλεηζθέξνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο ζρεηηθά κε ηηο εηθφλεο. 

(Βιέπε ηα κέξε Σν παηρλίδη ηνπ εκεξνινγίνπ (Σξίην Μέξνο) θαη Γηθαηώκαηα 

ζηηο Δηδήζεηο (Σέηαξην Μέξνο) γηα πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο κε θσηνγξαθίεο). 

 

Κηλνύκελα ζρέδηα θαη θόκημ 
Ση είλαη απηή ε κέζνδνο θαη γηαηί λα εθαξκνζηεί;: 

Σα θηλνχκελα ζρέδηα θαη ηα θφκημ επεξεάδνπλ πνιχ ηνπο λένπο. Μπνξνχλ λα 

ηνπο δηαζθεδάδνπλ θαη λα ηνπο ελεκεξψλνπλ ή λα ελζαξξχλνπλ ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη 

ηα ζηεξεφηππα. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ηάμε κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα πξνεηνηκαζηείηε γηα κηα ζπδήηεζε κε ζέκα ηε βία 

ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο δεηψληαο απφ ηνπο καζεηέο λα κεηξήζνπλ πφζα 

επεηζφδηα βίαο εκθαλίδνληαη ζηα θηλνχκελα ζρέδηα θαη ηα θφκημ ζε κηα εβδνκάδα. Σα 

θηλνχκελα ζρέδηα πνπ ζθηηζάξνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κπνξνχλ επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ δεηεκάησλ πεξί αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζην 

ππφινηπν ζρνιείν. 

 

Πώο κπνξεί λα εθαξκνζηεί: 

 

 Πάξηε θηλνχκελα ζρέδηα / θφκημ απφ εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, θφκημ θαη δηαθεκίζεηο  

πνπ λα έρνπλ σο ζέκα ην ζέκα πνπ είλαη ππφ κειέηε. Γηα παξάδεηγκα, βία, έιιεηςε 
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αλνρήο ή ξαηζηζκφο. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ηα ζπδεηήζνπλ θαηά νκάδεο. 

Καηφπηλ ξσηήζηε: 

 Πνηα είλαη ε πξψηε ζπλαηζζεκαηηθή ζαο αληίδξαζε; 

 Πνην είλαη ην κήλπκα ηνπ θηλνχκελνπ ζρεδίνπ ή ηεο ηζηνξίαο ηνπ θφκηθ; 

 Οη εηθφλεο κπνξνχλ λα αθεγεζνχλ απνηειεζκαηηθά ηελ ηζηνξία, λα εθθξάζνπλ 

κηα άπνςε, λα θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα ζθεθηνχλ ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα; 

 Κξηηηθάξεη κηα ηδέα ή κηα νκάδα αλζξψπσλ; 

 Πεξηιακβάλεη ζηεξεφηππα ή πξνθαηαιήςεηο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

αλζξψπσλ φπσο γπλαίθεο, εζλνηηθέο νκάδεο,  πξφζθπγεο, αλζξψπνπο κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

 Δίλαη ζνβαξφ, ρηνπκνξηζηηθφ ή εηξσληθφ; Πψο απηφ ζπκβάιιεη ζην κήλπκα; 

 

Ή 

 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ έλα δήηεκα πνπ λα αθνξά ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη λα θάλνπλ έλα θφκηθ κε βάζε ην ζέκα απηφ. Εεηήζηε ηνπο λα 

πξνζπαζήζνπλ λα παξνπζηάζνπλ απηφ ην ζέκα φζν πην θαιά κπνξνχλ, έηζη ψζηε νη 

εηθφλεο ζα θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα ζθεθηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα [νη 

εηθφλεο λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ηελ παξνπζίαζε λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα]. 

 Παξνπζηάζηε ηα απνηειέζκαηα. 

 

Βίληεν 
Οξγαλψζεηο φπσο ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ε Γηεζλήο Ακλεζηία έρνπλ 

παξάγεη βηληενθαζέηεο γηα ρξήζε ζηε ζρνιηθή ηάμε (βιέπε Έθην Μέξνο). Απνζπάζκαηα 

ησλ εηδήζεσλ ηεο ηειεφξαζεο θαη ληνθηκαληέξ κπνξνχλ εμίζνπ λα είλαη ρξήζηκα. 

Παξαηίζεληαη κεξηθέο πξνηάζεηο πνπ πξέπεη λα ζπκάζηε φηαλ ρξεζηκνπνηείηε 

βηληενθαζέηεο : 

Δάλ νη καζεηέο επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηηο 

βηληενθαζέηεο είλαη πηζαλφηεξν λα ηηο ζπκνχληαη κεηά. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζαλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο γηα λα γξάςνπλ έλα εκεξνιφγην απφ ηελ νπηηθή 

γσλία ελφο ραξαθηήξα πνπ είδαλ ζην βίληεν, ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε βηληενθαζέηα σο 

βάζε γηα κηα ζπδήηεζε. Γείηε ηηο άιιεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ζε απηφ ην Μέξνο ηνπ 

εγρεηξηδίνπ γηα λα πάξεηε ηδέεο.  

 

Δθεκεξίδεο 
Ση είλαη απηή ε κέζνδνο θαη γηαηί λα εθαξκνζηεί;: 

Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηάδνζε  ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Χζηφζν κεξηθέο θνξέο νη εηδήζεηο είλαη 

ππνθεηκεληθέο θαη είλαη γεκάηεο απφ ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο. Με ην λα 

πξνζδηνξίδνπλ θαη λα αλαιχνπλ ηελ πξνθαηάιεςε ζηηο εθεκεξίδεο νη καζεηέο 

καζαίλνπλ λα ηελ αλαγλσξίδνπλ θαη λα ηελ θαηαπνιεκνχλ ζε θαηαζηάζεηο ηεο 
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θαζεκεξηλφηεηαο. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα βειηηψλεη επίζεο ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο 

ησλ καζεηψλ. 

 

Πώο κπνξεί λα εθαξκνζηεί: 

Δπηιέμηε έλα επίθαηξν δήηεκα ησλ δηθαησκάησλ ην νπνίν ηπγράλεη επξείαο 

θάιπςεο απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζηε ρψξα ζαο, γηα παξάδεηγκα, ε 

κεηαρείξηζε ησλ κεηνλνηήησλ.  

 Δλαιιαθηηθά, επηιέμηε κηα «ηάζε» πνπ ραξαθηεξίδεη αξθεηέο δηαθνξεηηθέο 

ηζηνξίεο, φπσο ε αδηαιιαμία. 

 Υσξίζηε ηελ ηάμε ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ ή πέληε αηφκσλ. 

 Γψζηε ζε θάζε νκάδα ηνπιάρηζηνλ κηα ηζηνξία απφ ηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ζρεηηθά 

κε  ην επηιεγκέλν ζέκα. Δάλ είλαη απαξαίηεην, ην ίδην δεκνζίεπκα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ φιεο ηηο νκάδεο. Γεκνζηεχκαηα απφ δηαθνξεηηθέο εθεκεξίδεο γηα  

ην ίδην γεγνλφο είλαη θαιά γηα ζχγθξηζε. 

 Εεηήζηε απφ θάζε νκάδα λα ζπδεηήζεη κεξηθά δεηήκαηα απφ ηνλ αθφινπζν 

θαηάινγν. Δπηιέμηε εξσηήζεηο ηαηξηαζηέο κε ηα δεκνζηεχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ή επηλνήζηε άιιεο :  

 Ο ηίηινο ηνπ δεκνζηεχκαηνο θαλεξψλεη ηελ άπνςε ηνπ ζπληάθηε ηνπ ζρεηηθά κε 

ην δήηεκα;  

 Πνηα είλαη ε πξψηε εληχπσζε ζαο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη; 

Φαίλεηαη λα είλαη θάπνηνο έλνρνο; Αλ λαη, πνηνο; 

 ηξέθνληαη άκεζεο θαηεγνξίεο ελαληίνλ  θάπνησλ; Αλ λαη, απαξηζκήζηε ηηο 

θαηεγνξίεο απηέο.  

 Πξνζθέξεηαη νπνηαδήπνηε απφδεημε ππέξ ησλ ηζρπξηζκψλ;  

 Πφζν κέξνο ηνπ δεκνζηεχκαηνο επηθξίλεη θάπνηνλ; 

 Πφζν κέξνο ππνζηεξίδεη ή ππεξακχλεηαη  θάπνησλ; 

 Τπάξρνπλ θαζφινπ άκεζα απνζπάζκαηα απφ αλζξψπνπο πνπ επηθξίλνληαη; 

 Πνηεο ιέμεηο λνκίδεηε φηη επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηε γεληθή εληχπσζε πνπ ζαο 

αθήλεη δεκνζίεπκα; 

 Πνηεο εληππψζεηο, ελδερνκέλσο, δίλνπλ νη απφςεηο απιψλ αλζξψπσλ ζρεηηθά κε 

ην δήηεκα; 

 Πνηα ε ζηάζε ησλ αλζξψπσλ ζηελ εμνπζία; Γηα παξάδεηγκα θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ, ηεο αζηπλνκίαο, αλψηεξσλ ππαιιήισλ θαη άιισλ. 

 Απηφ ην είδνο αλάιπζεο κπνξεί λα αθνινπζεζεί απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα 

παξάδεηγκα απφ κηα εθηελέζηεξε ζπδήηεζε, απφ ηε ζχληαμε άξζξσλ απφ ηνπο 

καζεηέο ή απφ ηε ζχγθξηζε ηεο θάιπςεο ελφο δεηήκαηνο απφ ηελ εθεκεξίδα θαη απφ 

ηελ ηειεφξαζε/ ξαδηφθσλν. 

 Θα κπνξνχζαηε επίζεο λα δεηήζεηε απφ ηνπο καζεηέο λα θέξνπλ ελδηαθέξνληα 

άξζξα ή ηζηνξίεο πνπ έρνπλ βξεη ζηηο εθεκεξίδεο. Έηζη, κπνξεί λα γίλεη κηα ζπιινγή 

φιεο ηεο ηάμεο, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα ηηο ζπδεηήζεηο ηεο 

ηάμεο. Οη γνλείο κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ βνεζψληαο ηνπο καζεηέο λα πξνζδηνξίζνπλ 

άξζξα πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. 

 

πλέληεπμε 
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Ση είλαη απηή ε κέζνδνο θαη γηαηί λα εθαξκνζηεί;: 

Καηά ηε δηδαζθαιία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, κπνξνχκε λα ςάμνπκε λα 

βξνχκε ζε βηβιία ην γξάκκα ηνπ λφκνπ, αιιά γηα λα βξνχκε ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα δηθαησκάησλ ζηελ πξάμε κπνξνχκε λα θνηηάμνπκε ηξηγχξσ καο ζηηο δηθέο 

καο θνηλσλίεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε ηάμε κειεηά ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, νη γνλείο 

ηνπο θαη νη γηαγηάδεο θαη παππνχδεο ηνπο ζα είλαη κηα ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ γηα 

ην πψο νη δσέο ησλ παηδηψλ έρνπλ αιιάμεη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. 

Οη ζπλεληεχμεηο είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο γηα λα «κεηαθεξζεί»  ε επξχηεξε 

θνηλσλία ζην ζρνιείν, γηα λα ζπλδεζεί ε κειέηε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κε ηελ 

πξαγκαηηθή δσή θαη επίζεο γηα λα βειηησζνχλ νη δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε δηάθνξσλ αλζξψπσλ. 

 

Πώο κπνξεί λα εθαξκνζηεί: 

 Γείηε ηελ ελφηεηα Μεγάινη άλζξσπνη – κηθξνί άλζξσπνη ζην Σξίην Μέξνο γηα 

έλα παξάδεηγκα ζπλέληεπμεο ηάμεο. 

 

Λεθηηθόο ζπλεηξκόο 
Ση είλαη απηή ε κέζνδνο θαη γηαηί λα εθαξκνζηεί;: 

Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε κηα ηάμε ζηελ αξρή ελφο ζέκαηνο, 

γηα λα αλαθαιχςεη ν δάζθαινο πφζα μέξνπλ ήδε ηα παηδηά γη‟ απηφ ην ζέκα, θαη ζην 

ηέινο γηα λα αλαθαιχςνπλ πφζα έκαζαλ. 

 

Πώο κπνξεί λα εθαξκνζηεί: 

 Πάξηε κηα ιέμε θιεηδί ζρεηηθή κε ην πξνο ζπδήηεζε δήηεκα. 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ζεκεηψζνπλ γξήγνξα άιιεο ιέμεηο πνπ ηνπο έξρνληαη 

ζην κπαιφ φηαλ αθνχλε απηή ηε ιέμε. Απηή είλαη κηα πνιχ ζχληνκε άζθεζε, έλα 

ιεπηφ ή δχν αξθνχλ. 

 Καηαζηήζηε ζαθέο φηη είλαη απνδεθηφ λα κελ γξάςνπλ ηίπνηα απνιχησο. Σν 

απνηέιεζκα είλαη έλα «ζηηγκηφηππν» φισλ ησλ ιέμεσλ πνπ νη καζεηέο ζπλδένπλ κε 

ηελ αξρηθή ιέμε. 

 Γηα λα αμηνινγήζεηε ηε δηαδηθαζία κάζεζεο, κπνξείηε λα ζπγθξίλεηε ηα 

απνηειέζκαηα «πξηλ» θαη «κεηά». Απηφ κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα αμηνινγήζεηε ηε 

δηδαζθαιία ζαο, θαη νη καζεηέο ζαο κπνξνχλ λα δηαπηζηψζνπλ ηελ πξφνδν πνπ 

ζεκεηψλνπλ. 

 Δλαιιαθηηθά, ζην ηέινο ελφο ζέκαηνο, δεηήζηε απφ θάζε καζεηή λα πεη κε κηα ιέμε 

ηη ζθέθηεηαη ή ηη αηζζάλεηαη ζρεηηθά κε ην ζέκα. Ή δεηήζηε λα ζαο πεη ν θαζέλαο κηα 

ιέμε πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα. Ρσηήζηε ηα παηδηά κε ηε ζεηξά ζπγθεληξψλνληαο 

ιέμεηο. Εεηήζηε απφ έλαλ ή δχν καζεηέο λα θάλνπλ κηα ιίζηα κε απηέο ηηο ιέμεηο. 

 

Αλαδεκηνπξγία πιεξνθνξηώλ  
Ση είλαη απηή ε κέζνδνο θαη γηαηί λα εθαξκνζηεί;: 

Έλαο θαιφο ηξφπνο γηα λα αθνκνηψζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε πιεξνθνξίεο είλαη 

λα ηηο αλαδεκηνπξγήζεηε ζε κηα άιιε κνξθή. Γηα παξάδεηγκα, λα αθνχζεηε κηα ηζηνξία 
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θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηε δηεγεζείηε κε εηθφλεο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ην 

ζεκαληηθφηεξν κέξνο  ησλ  πιεξνθνξηψλ  θαη λα απνθαζίζνπλ πσο λα ηηο  

αλαδεκηνπξγήζνπλ. Ο καζεηήο πξέπεη λα απνθαζίζεη, «Θα ην θάλσ έηζη επεηδή…». 

Απηή ε ηερληθή βνεζά ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ησλ 

δεμηνηήησλ παξαηήξεζεο, επηινγήο θαη ζπιινγηζκνχ. 

 

Πώο κπνξεί λα εθαξκνζηεί: 

 Με ηνπο καζεηέο, επηιέμηε κηα πεγή φπσο κηα ηζηνξία, κία εηθφλα, έλα πνίεκα, έλα 

θηλνχκελν ζρέδην ή έλα θηικ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε ηάμε κειεηά ην δηθαίσκα 

θάπνηνπ λα είλαη καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα εηθφλα 

ελφο παηδηνχ πξνζθχγσλ. 

 Οη καζεηέο δηαβάδνπλ, εμεηάδνπλ ή αθνχλε πξνζεθηηθά ηελ αξρηθή εθδνρή. 

 Απνθαζίδνπλ πνηα κέξε ηεο ηζηνξίαο ζα  κεηαθέξνπλ ζην λέν κέζν, θαη εμεγνχλ ηηο 

επηινγέο ηνπο. Δάλ ρξεζηκνπνηήζεηε εηθφλα, ζα πξέπεη  λα θαληαζηνχλ  ηελ ηζηνξία 

πνπ πεξηγξάθεη ε εηθφλα. 

 Δάλ ζέινπλ λα πξνζζέζνπλ πξάγκαηα πνπ δελ ππήξραλ ζην αξρηθφ, ρξεηάδεηαη λα 

εμεγήζνπλ ην ιφγν. 

 Οη καζεηέο παξάγνπλ ηε λέα εθδνρή. 

 

Ηδέεο γηα κέζα αλαδεκηνπξγίαο [αλαδεκηνπξγία κέζσλ]  

 

 Έλα «ξαδηνθσληθφ ζεαηξηθφ έξγν», ερνγξαθεκέλν ζε θαζέηα. 

 Έλα δηήγεκα. 

 Μηα ηζηνξία ζε κνξθή θφκημ. 

 Έλα αθεγεκαηηθφ πνίεκα. 

 Μηα ηζηνξία πνπ ζα αθεγεζνχλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ή ζε φιν ην ζρνιείν. 

 Μηα έθζεζε ζηελ ηάμε. 
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Πώο λα ζρεδηάζεηε ηηο 

δηθέο ζαο δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο γηα ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα; 
 

Κάζε δξαζηεξηφηεηα ζε απηφ ην εγρεηξίδην έρεη πξνηάζεηο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ 

λα ηελ πξνζαξκφζεηε ζηηο δηθέο ζαο αλάγθεο. Μπνξείηε επίζεο λα ζρεδηάζεηε δηθέο ζαο 

εληειψο λέεο δξαζηεξηφηεηεο, βαζηζκέλεο  ζε δεηήκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηε 

ρψξα ζαο. Αθνινπζεί απιφ ππφδεηγκα πνπ ζα ζαο βνεζήζεη λα ην θάλεηε απηφ. 

Πξηλ ην δηαβάζεηε, θνηηάμηε πίζσ ζην «Ση είλαη Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα» ζηε ζειίδα …, ηδηαίηεξα ζην δηάγξακκα πνπ παξνπζηάδεη ηηο δεμηφηεηεο, 

ηηο γλψζεηο, ηηο  ζηάζεηο θαη ηε κεζνδνινγία. 
(Οη ζπκβνπιέο ζε απηή ηε ζειίδα είλαη βαζηζκέλεο ζηηο ζπδεηήζεηο κε ην Citizenship Foundation 

θαη ζην δνθίκην «Developing a lesson» ηεο Felisa Tibbitts). 

 

1. Δπηιέμηε έλα γεληθφ αληηθείκελν ή ζέκα. Σν ζέκα ζα κπνξνχζε λα πξνέξρεηαη απφ 

έλα επίθαηξν γεγνλφο (φπσο ηηο ηνπηθέο εθινγέο), έλα δήηεκα πνπ ζαο ελδηαθέξεη 

(αλνρή) ή έλα δήηεκα πνπ είλαη απαξαίηεην ζην επίζεκν Πξφγξακκα πνπδψλ. 

2. Απνθαζίζηε πνηεο ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ, ΓΝΧΔΗ θαη ΣΑΔΗ ζέιεηε νη καζεηέο 

ζαο λα αλαπηχμνπλ γχξσ απφ απηφ ην ζέκα. Καηαγξάςηε ηηο (δείηε ηα θνπηάθηα ζηηο 

ζειίδεο … θαη … γηα πεξηζζφηεξεο ηδέεο ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ζηάζεηο θαη 

ηηο γλψζεηο). 

3. Δπηιέμηε ηε ΜΈΘΟΓΟ δηδαζθαιίαο ζαο ή ηα πιηθά πάλσ ζηα νπνία ζέιεηε λα 

νξγαλψζεηε ην κάζεκα. Απηφ κπνξεί λα βνεζήζεη λα εζηηάζεηε ζε κηα βαζηθή 

δξαζηεξηφηεηα, γχξσ απφ ηελ νπνία ην κάζεκα ζα νηθνδνκεζεί. Απηή ε 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηελ 

αλάγλσζε θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ απφςεψλ ηνπο ζε 

ζπδεηήζεηο θαη εθζέζεηο ή ιηγφηεξν ζπκβαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο εξεπλεηηθά 

πξφηδεθη, ηε ρξήζε εθεκεξίδσλ, ηελ νξγάλσζε κηαο ζπδήηεζεο κε αληηπαξάζεζε 

επηρεηξεκαηνινγίαο, ή ηε δεκηνπξγία πνηήκαηνο. 

4. Γξάςηε ζε πεξίιεςε ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηα νπνία ζα επηζπκνχζαηε λα έρεηε ζην 

κάζεκα. Οη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζ‟ απηφ ην εγρεηξίδην έρνπλ ηελ αθφινπζε 

δνκή: 

 πξνζέξκαλζε, άζθεζε παξαθίλεζεο (φπσο αλνηρηέο εξσηήζεηο)  

 ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αηνκηθά ή ζε κηθξέο νκάδεο. 

 ζπδήηεζε νιφθιεξεο ηεο νκάδαο (ζηε ζπλέρεηα παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο κηαο 

κηθξήο νκάδαο, εάλ ζεσξεζεί απαξαίηεην) 

 ηέινο θαη αθφινπζεο αλαζέζεηο εξγαζηψλ 
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5. Σψξα ζθεθηείηε ηη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο ρξεηάδνληαη νη καζεηέο. Δπίζεο, 

ζθεθηείηε πψο ζα αμηνινγήζεηε ηε δξαζηεξηφηεηα (βιέπε ζειίδα … γηα πεξηζζφηεξα 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε). Θπκεζείηε λα ππνινγίζεηε ην ρξφλν γηα θάζε κέξνο  ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

6.  Σψξα επηζηξέςηε ζηνλ αξρηθφ θαηάινγν κε ηνπο ζηφρνπο πνπ είραηε ζέζεη. Σνπο 

έρεηε θαιχςεη φινπο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ζαο; Φξνληίζηε λα ηεξήζεηε ηζνξξνπία 

αλάκεζα ζηε ζπδήηεζε, ηε ζθέςε θαη ηε δξάζε ζηελ ηάμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

Γεηγκαηηθό κάζεκα ζηε δεκηνπξγία 

ζηεξενηύπσλ 
θνπνί / Μαζεζηαθά εκεία: 

(εκείσζε: κπνξείηε λα ζθεθηείηε γη‟ απηνχο ηνπο ζηφρνπο σο δεμηφηεηεο, 

γλψζεηο θαη ζηάζεηο, εάλ ζέιεηε – βιέπε ζηελ ελφηεηα Ση είλαη Δθπαίδεπζε ζηα 

Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα ζην Πξώην Μέξνο).  

 Οη καζεηέο ζα θάλνπλ ηε δηάθξηζε κεηαμχ γεληθεχζεσλ θαη ζηεξενηχπσλ. 

 Οη καζεηέο ζα βξνπλ παξαδείγκαηα ζηεξενηχπσλ απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο ηεο 

πεξηνρήο ηνπο 

 Οη καζεηέο ζα  αλαπηχμνπλ επαηζζεζίεο γηα εθείλεο ηηο νκάδεο πνπ θαζίζηαληαη 

ζηεξεφηππα. 

 

Ση ζα ρξεηαζηείηε:  

 Πίλαθαο ή κεγάια θχιια ραξηηνχ 

 Δθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά 

 

Υξόλνο: 

45 ιεπηά 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί:  

 Δηζαγσγή (10 ιεπηά) 

Ο δάζθαινο γξάθεη ζηνλ πίλαθα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ (ειηθησκέλνη, 

θνξίηζηα, αγφξηα, αλάπεξνη) θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα πξνηείλνπλ πεξηγξαθηθέο 

ιέμεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ απηέο ηηο νκάδεο. Γξάθεη ηηο ιέμεηο ζηνλ πίλαθα. 

Ο δάζθαινο ζπλνςίδεη απηέο ηηο απφςεηο, ςάρλνληαο γηα θνηλά ζεκεία αλάκεζα ζηηο 

θαηεγνξίεο θαη απνθαζίδεη καδί κε ηνπο καζεηέο αλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

απνδίδνληαη είλαη ζεηηθά, αξλεηηθά ή νπδέηεξα. 

ηε ζπλέρεηα θάλεη ηε δηάθξηζε κεηαμχ γελίθεπζεο θαη ζηεξεφηππνπ θαη ξσηά ηνπο 

καζεηέο :  

«Πψο λνκίδεηε φηη απνθηήζαηε απηέο ηηο απφςεηο;» 

«Απφ ηελ εκπεηξία ζαο, ή απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ή απφ ηελ νηθνγέλεηα 

θαη ηνπο θίινπο;» 

  Οκαδηθή εξγαζία (10 ιεπηά). 

Ο δάζθαινο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο  ησλ πέληε ή ησλ έμη. 

Κάζε νκάδα κπνξεί λα πάξεη κηα εθεκεξίδα θαη έλα πεξηνδηθφ, ή νη νκάδεο κπνξνχλ 

λα κειεηήζνπλ δηαθνξεηηθά κέζα ελεκέξσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  δεκνθηιψλ 

ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή βηβιίσλ. Οη καζεηέο εμεηάδνπλ ιεπηνκεξψο  ηα πιηθά, 

ςάρλνληαο απεηθνλίζεηο νξηζκέλσλ νκάδσλ - ζε κνξθή θεηκέλνπ θαη ζε εηθφλεο. Οη 

νκάδεο κπνξνχλ λα είλαη νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αξρή ηεο εηζαγσγήο, 

θαζψο επίζεο  θαη άιιεο νκάδεο πνπ είλαη γλσζηφ φηη πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζηελ 

θνηλσλία καο. Σα ζηεξεφηππα κπνξεί λα είλαη ζεηηθά, αξλεηηθά ή νπδέηεξα. 

 Οη νκάδεο θάλνπλ ηηο παξνπζηάζεηο ηνπο ζηελ ηάμε (10 ιεπηά) 

Εεηήζηε απφ ηελ ηάμε ζπλνιηθά λα απαληήζεη ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: 
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«Ση νκνηφηεηεο βξήθαηε κεηαμχ ησλ νκάδσλ πνπ απνηεινχζαλ ζεηηθά ζηεξεφηππα;»  

«Ση νκνηφηεηεο βξήθαηε κεηαμχ ησλ νκάδσλ πνπ απνηεινχζαλ αξλεηηθά 

ζηεξεφηππα;» 

Ο δάζθαινο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηελ επθαηξία λα επηζεκάλεη φηη: 

 Οη γεληθεχζεηο γηα νξηζκέλεο νκάδεο είλαη αξλεηηθέο, θαη κπνξνχλ λα θαινχληαη 

πξνθαηαιήςεηο. 

 Οη αξλεηηθέο γεληθεχζεηο γηα νιφθιεξεο νκάδεο αλζξψπσλ ζπρλά δελ βαζίδνληαη 

ζηελ πξαγκαηηθή, πξνζσπηθή επαθή κε ηελ νκάδα.  

 πκπέξαζκα (5 ιεπηά) 

«Απφ πνχ πξνέξρνληαη απηά ηα ζηεξεφηππα;» 

«Πνηα ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα ζπλαρζνχλ γηα ηηο γεληθεχζεηο θαη ηα ζηεξεφηππα, 

βάζεη απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο;» 

(Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη  γεληθεχζεηο θαη ηα ζηεξεφηππα 

εκπεξηέρνληαη ζε πνιιά ζεκεία ηεο θνπιηνχξαο καο, ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, 

ζηηο γλψκεο θίισλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. πκπεξαίλνπκε επίζεο φηη ηα αξλεηηθά 

ζηεξεφηππα βαζίδνληαη ζην θφβν θαη ηα ζεηηθά ζην θζφλν.) 

 πλέρεηα 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα γξάςνπλ κηα ζχληνκε έθζεζε ζρεηηθά κε κηα πεξίπησζε πνπ 

ζεψξεζαλ φηη απνηέιεζαλ ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ζηεξεφηππν. Απηφ πσο ηνπο έθαλε λα 

ληψζνπλ; 

 Αμηνιφγεζε (βιέπε ην θεθάιαην Αμηνιόγεζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζαο Δθπαίδεπζεο 

ζηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα ζην Έθην Μέξνο γηα πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζαο κε ζέκα ηε δηδαζθαιία αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ). 

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζαο γηα απηή ηε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα είλαη: 

 Πψο κεκνλσκέλνη καζεηέο ζπλέβαιαλ ζηε ζπδήηεζε ηεο ηάμεο 

 Πψο κεκνλσκέλνη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ / ζπλεξγάδνληαη ζηελ νκαδηθή εξγαζία; 

 Απνηειέζκαηα νκαδηθήο εξγαζίαο (βαζκφο νκάδαο)  

 Έθζεζε  

 Πξνζαξκφδνληαο ην κάζεκά ζαο: 

Να είζηε θάπσο επέιηθηνη ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζαο. Μεξηθά 

κέξε ελφο καζήκαηνο ζα ζπλαξπάζνπλ  ηνπο καζεηέο πεξηζζφηεξν απφ άιια θαη 

κπνξεί λα εθπιαγείηε αλαθαιχπηνληαο φηη νξηζκέλεο ζπδεηήζεηο ή ζηάδηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζηνπο καζεηέο θαη επνκέλσο απαηηνχλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν. Μηα δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ζαλ έλα «αθνξληεφλ» 

– θαη κεκνλσκέλα κέξε ηεο λα κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ ή λα ζπκπηπρζνχλ  αλάινγα 

κε ηελ αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ. Αθνχ δνθηκάζεηε ηε δξαζηεξηφηεηα, θξαηήζηε 

ζεκεηψζεηο γηα ζαο έηζη ψζηε λα κπνξείηε λα θάλεηε ηηο απαξαίηεηεο „ξπζκίζεηο‟ ηελ 

επφκελε θνξά. 
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Αμηνιόγεζε ησλ 

δηδαθηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζαο 
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ζρεηηθά κε ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα 
 

Αλάινγα κε ην πψο εηζάγεηε ηε δηδαζθαιία γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζην 

ζρνιείν, ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα είλαη θάηη ην νπνίν  είζηε ππνρξεσκέλνη λα θάλεηε ή ην 

φπνην ζέιεηε λα θάλεηε. Οπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην θίλεηξν ζαο ππάξρνπλ πνιινί 

θαινί ιφγνη γηα λα πξνβείηε ζε αμηνιφγεζε: 

 Δίλαη κηα επθαηξία γηα λα απνδείμεηε ζηνλ εαπηφ ζαο φηη νη πξνζπάζεηέο ζαο 

έρνπλ απνηειέζκαηα θαη είλαη ζεκαληηθέο  (ή λα δηαπηζηψζεηε γηαηί δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθέο θαη πψο λα ηηο αιιάμεηε). 

 Απνθηνχλ νη πξνζπάζεηέο ζαο αμηνπηζηία ζε ζρέζε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο. 

 Γίλεη ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ηε δηθή ηνπο πξφνδν. 

 Μπνξεί λα είλαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο βειηίσζεο ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο ησλ 

καζεηψλ γηα ηε κάζεζε ηνπο. 

Παξαθάησ ππάξρνπλ κεξηθέο ηδέεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ζηελ ηάμε. Γηα ηδέεο 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ζηα εξγαζηήξηα, δείηε ην θεθάιαην Αμηνιόγεζε ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ ζαο Δθπαίδεπζεο ζηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα ζην Έθην Μέξνο.  

(Απηέο νη ζπκβνπιέο βαζίδνληαη ζην δνθίκην «Lesson Evaluation in the Human Rights 

Classroom» ηεο Felisa Tibbitts). 

 

Οη κέζνδνη αθαδεκατθήο αμηνιφγεζεο (φπσο ε βαζκνιφγεζε  δνθηκίσλ σο πξνο 

ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ αθξίβεηά ηνπο, αλ θαη είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ΓΝΧΣΗΚΟΤ κέξνπο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (βιέπεην θεθάιαην 

Ση είλαη Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα ζην Πξώην Μέξνο), δελ είλαη ηφζν 

ρξήζηκεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ΓΔΞΗΟΣΉΣΧΝ θαη  ησλ ΣΑΔΧΝ. 

Δπίζεο, είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα πάξεη ν δάζθαινο ζην ζπίηη κηα ζηνίβα απφ 

εθζέζεηο γηα λα ηηο βαζκνινγήζεη, αιιά είλαη αξθεηά δχζθνιν λα παξαθνινπζήζεη ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ ζε κηα πνιπάζρνιε ηάμε καζεηψλ ηδηαίηεξα αλ 

εξγάδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο. Απηφ έρεη νδεγήζεη ηνπο εθπαηδεπηέο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζην λα ζπλδπάζνπλ παξαδνζηαθέο ηερληθέο βαζκνιφγεζεο κε  λέεο 

ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ ζηφρν έρνπλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ησλ ζηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. 

 

Πώο κπνξώ λα αμηνινγήζσ δεμηόηεηεο θαη ζηάζεηο;  

 

Ζ βαζκνιφγεζε δεμηνηήησλ θαη ησλ ζηάζεσλ γίλεηαη επθνιφηεξε (-νο) αλ: 

 έρεηε ζαθή θξηηήξηα θαη κέηξα (πνπ έρεηε ζπκθσλήζεη κε ηνπο καζεηέο θαηά 

πξνηίκεζε) βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξείηε λα αμηνινγήζεηε ηελ επίδνζε  ελφο καζεηή. 

 δεηήζεηε απφ ηνπο καζεηέο λα αμηνινγήζνπλ επνηθνδνκεηηθά  ν έλαο ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ. 
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Ζ εκπινθή  ησλ καζεηψλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ησλ ζπκκαζεηψλ 

ηνπο έρεη ην πξφζζεην πιενλέθηεκα φηη ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα αλαιάβνπλ 

πεξηζζφηεξε  επζχλε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Χζηφζν, κεξηθνί δάζθαινη κπνξεί λα 

αλεζπρήζνπλ γηα ην ελδερφκελν νη αμηνινγήζεηο καζεηψλ θαη δαζθάινπ λα είλαη 

αληηθξνπφκελεο. ε απηέο ηηο πεξηζηάζεηο, νη δηαθνξέο κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ θαη αλ 

είλαη απαξαίηεην, λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο. 

Δίλαη δπλαηφ λα ζπλεξγαζηείηε κε ηνπο καζεηέο, γηα παξάδεηγκα, κε θαηαηγηζκφ 

ηδεψλ (βιέπε ηελ ελφηεηα γηα ηνλ Καηαηγηζκό Ηδεώλ ζην Γεύηεξν Μέξνο) γηα λα 

απαξηζκήζεηε ηα θξηηήξηα ή ηα κέηξα γηα ηε ζπκκεηνρηθή εξγαζία. Δδψ είλαη έλα 

παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ θαηαιφγνπ: 

 

Γεμηφηεηεο ζε κηθξή νκάδα εξγαζίαο
1 
 

Ο καζεηήο: 

 έρεη ζην λνπ ηνπ  ην ζθνπφ ή ηελ εξγαζία 

 ζπλεξγάδεηαη κε άιια κέιε ηεο νκάδαο 

 εξγάδεηαη ρσξίο λα ελνριεί ηνπο άιινπο  

 θέξεηαη κε αβξφηεηα  ζε φια ηα κέιε ηεο νκάδαο 

 θάλεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο 

 ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. 

 

Δίλαη δπλαηφ λα αμηνινγεζνχλ νη ζηάζεηο κε ηνλ ίδην ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα: 

 

Αμηνιφγεζε ηεο «ζθέςεο ρσξίο πεξηνξηζκνχο»
2
  

Ο καζεηήο: 

 ζθέθηεηαη λέεο ηδέεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

 δνθηκάδεη λένπο ηξφπνπο ρεηξηζκνχ θαηαζηάζεσλ 

 ζέηεη ηα γεγνλφηα πξηλ απφ ηα ζπλαηζζήκαηα ζηηο ζπδεηήζεηο 

 αιιάδεη ζπκπεξάζκαηα ιακβάλνληαο ππφςε λέα ζηνηρεία 

 βαζίδεη ηηο θξίζεηο ηνπ ζηελ ακεξνιεςία απέλαληη ζηνπο άιινπο 

 εμεηάδεη φιεο ηηο πιεπξέο ελφο δεηήκαηνο 

 αλαγλσξίδεη ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο. 

 

Γηα ηελ απηναμηνιφγεζε, έλαο παξφκνηνο θαηάινγνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Γηα παξάδεηγκα:  

 

Αμηνιφγεζε ηεο αλάπηπμεο αμηψλ 
3
 

Πψο βαζκνινγείηε ηνλ εαπηφ ζαο σο πξνο ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαξηζκνχληαη εδψ; 

(Α= πνιχ θαιφο/-ή, Β= θαιφο/-ή, Γ= κέηξηνο/-ηα, Γ= πνιχ θαθφο/-ή) 

 ζέβνκαη ηνπο άιινπο 

                                                        
1 Απφ Michaelis, John U.C (1988), Social Studies for Children: A Guide to Basic Instruction,  9th edition 

(Englewood Cliffs: Prentice Hall, ζ. 388). 
2 Απφ Michaelis, John U.C (1988), Social Studies for Children: A Guide to Basic Instruction,  9th edition 

(Englewood Cliffs: Prentice Hall, ζ. 388). 
3 Απφ Michaelis, John U.C (1988), Social Studies for Children: A Guide to Basic Instruction,  9th edition 

(Englewood Cliffs: Prentice Hall, ζ. 377). 
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 ελδηαθέξνκαη γηα ηνπο άιινπο 

 αθνχσ ηνπο άιινπο 

 είκαη αθνζησκέλνο /ε ζ‟απηφ πνπ θάλσ 

 είκαη επαίζζεηνο/-ε ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ 

 θξίλσ δίθαηα ηνπο άιινπο 

 ζπλεξγάδνκαη κε ηνπο άιινπο  

 ζθέθηνκαη πξνηνχ ελεξγήζσ 

 είκαη ηίκηνο/-α  

 βνεζψ ηνπο άιινπο 

 παξαδέρνκαη ηα ιάζε κνπ  

Σέινο, εδψ είλαη έλα δείγκα ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ησλ θνηλψλ πξφηδεθη, θαζψο 

θαη ησλ πην παξαδνζηαθψλ αζθήζεσλ θαη ηεζη: 

Γεηγκαηηθφ ζρέδην βαζκνιφγεζεο γηα έλα ηξίκελν (12 εβδνκάδεο)   

 Βαζκνί γηα θάζε νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα ( κηα ηελ εβδνκάδα), βαζίδνληαη:  

 ζηε ζπκκεηνρή (αηνκηθή αλάζεζε – βαζκνινγείηαη κε βάζε ηελ απην-αμηνιφγεζε 

θαη ηελ αμηνιφγεζε απφ ηνπο άιινπο καζεηέο) 

 ζην νκαδηθφ απνηέιεζκα (νκαδηθή αλάζεζε – βαζκνινγείηαη  απφ ην δάζθαιν). 

 Γξαπηά ηεζη θαη  εξγαζίεο ζην ζπίηη (βαζκνινγνχληαη απφ ην δάζθαιν. 

 Δξγαζία πξφηδεθη (κηα ην ηξίκελν) 

 Τπνινγίδεηαη ν ζρεδηαζκφο, ε εθηέιεζε θαη ε εθπαηδεπηηθή αμία γηα ην καζεηή 

(βαζκνινγείηαη  απφ ην δάζθαιν, θαη απφ άιινπο καζεηέο βάζεη ηεο πξνθνξηθήο 

παξνπζίαζήο ηεο) 

 πκκεηνρή θαη ζπκβνιή ζε ζπδεηήζεηο ηεο ηάμεο (βαζκνινγείηαη  απφ ην δάζθαιν 

θαη ηνπο ζπκκαζεηέο). 

 

πσο κε φιεο ηηο πηπρέο ηεο Δθπαίδεπζεο ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, κφιηο 

δνθηκάζεηε απηφ ην είδνο βαζκνιφγεζεο ζα έρεηε ηηο δηθέο ζαο ηδέεο γηα ην πψο λα ην 

εθαξκφζεηε κε ηε δηθή ζαο ηάμε- απηέο νη ζειίδεο δίλνπλ ην έλαπζκα γηα ηηο δηθέο ζαο 

ζθέςεηο.  
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ΣΡΗΣΟ  

ΜΔΡΟ:  

ΜΗΚΡΟΣΔΡΑ  

ΠΑΗΓΗΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Απηό ην κέξνο πεξηιακβάλεη: 
 Βάδνληαο κπξνο - εηζαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

 Δζύ θαη εγώ – δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ 

δηαθνξεηηθόηεηα. 

 Πνηνο, εγώ; - δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ ππεπζπλόηεηα 

 Γηθαηώκαηα δσήο – δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ 

νηθνπκεληθόηεηα ησλ δηθαησκάησλ 

 Ση είλαη δίθαην; - δξαζηεξηόηεηεο γηα ηε δηθαηνζύλε 

 Σα δηθαηώκαηά κνπ / Σα δηθαηώκαηά ζνπ – 

δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθά κε θαηαζηάζεηο όπνπ ηα 

δηθαηώκαηα ζπγθξνύνληαη. 

 Γξάζε! – κεηαθέξνληαο ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

πέξα από ηα όξηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 
 

 

«Δελ δηδάζθσ ηνπο καζεηέο κνπ ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο - απηνί κε 

δηδάζθνπλ!» 

Έλαο Μνιδνβόο δάζθαινο 
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Οδεγόο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο: 
 

Γηα λα θάλνπκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πην εχθνιεο ζηε ρξήζε, ζε απηφ ην κέξνο ηνπ 

εγρεηξηδίνπ φιεο έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή. 

 

Σίηινο 

θνπόο: Απηφ ην κέξνο θαζψο θαη ε ζχληνκε εηζαγσγή ζε θάζε 

νκάδα δξαζηεξηνηήησλ, ζαο εμεγεί γηαηί είλαη ρξήζηκεο. 

Μαζεζηαθά ζεκεία:  Δίλαη νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Να ηηο έρεηε ζην κπαιφ ζαο θαζψο ζα 

εθηειείηε ηε δξαζηεξηφηεηα. 

Ση ρξεηάδεζηε:  αο ιέεη ηη είδνπο εμνπιηζκφ ζα ρξεηαζηείηε θαη ηη ζα 

πξνεηνηκάζεηε πξηλ ην κάζεκα 

Υξόλνο: Οη ρξφλνη πνπ εκθαλίδνληαη ζαο ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά κε 

ην πφζνο ρξφλνο πεξίπνπ  ζα ρξεηαζηεί γηα θάζε 

δξαζηεξηφηεηα θαη θάζε ζπδήηεζε πνπ ζα πξνθχςεη 

Πώο λα εθαξκνζηεί: Απηφ ην κέξνο επεμεγεί ηε δξαζηεξηφηεηα βήκα πξνο 

βήκα. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο κέζνδνη, απηέο 

εμεγνχληαη ζην Γεχηεξν Μέξνο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ. 

Δξσηήζεηο:  Οη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη αλνηρηέο εξσηήζεηο 

θαη ζπδεηήζεηο πνπ ζηφρν έρνπλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

καζεηέο λα ζθεθηνχλ ηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα. πκβνπιέο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε αλνηρηψλ 

εξσηήζεσλ θαη ζπδεηήζεσλ ππάξρνπλ ζην Γεχηεξν Μέξνο 

απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ. 

Δπηινγέο:  Απηέο είλαη πξνηάζεηο γηα πεξηζζφηεξε ελαζρφιεζε κε έλα 

ζέκα. Οξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πεξηέρνπλ ηδέεο γηα ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο κε κηα άιιε ειηθηαθή νκάδα. Άιιεο 

πεξηέρνπλ ηδέεο γηα δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

Πιεξνθνξίεο/Παξαδείγκαηα/Κάξηεο Παηρληδηνύ: 
Οξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ επηπξφζζεηα κέξε. Γηα λα κελ παξαιείςεηε ηίπνηα, 

δηαβάζηε φιε ηε δξαζηεξηφηεηα πξνηνχ ηελ επηρεηξήζεηε, θαη ειέγμε φηη έρεηε βξεη φια 

ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηε ζηήιε «Ση ζα ρξεηαζηείηε». 
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Βάδνληαο κπξνο - 

εηζαγσγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο   
 

Καζψο νξηζκέλεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε απηφ ην κέξνο ηνπ εγρεηξηδίνπ 

αλαθέξνλαη ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ζηε 

χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ππάξρεη κηα δξαζηεξηφηεηα ην «Κπλήγη 

Θεζαπξνχ» πνπ ζηφρν έρεη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζαο λα εμνηθεησζνχλ κε ηνπο 

φξνπο. Ζ δξαζηεξηφηεηα χληνκν Κνπίδ» κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ειέγμεη ηηο 

γλψζεηο ησλ παηδηψλ ζαο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα. 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζπλερίδνληαη γηα κεγαιχηεξα παηδηά ζην Σέηαξην Μέξνο. 

 

ύληνκν Κνπίδ 
(Βαζίδεηαη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ David Shiman) 

 

θνπόο: Απηφ ην θνπίδ είλαη ρξήζηκν ζε νπνηαδήπνηε θάζε δηδαζθαιίαο πεξί 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Αλ ηα παηδηά δελ έρνπλ κειεηήζεη πνηέ πξηλ ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, απηφο είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα κπνξέζνπκε λα αλαθαιχςνπκε πφζα ήδε 

γλσξίδνπλ. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ειέγμνπκε πφζν βειηηψλνληαη 

νη γλψζεηο ηνπο κε ην ρξφλν. Δίλαη επίζεο πνιχ ρξήζηκν γηα λα αλαθαιχςνπκε ηα 

ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα θαη αλεζπρίεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 

Μαζεζηαθά ζεκεία: 

 Ήδε γλσξίδνπκε πνιιά γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 Οξηζκέλεο θνξέο, δελ ππάξρνπλ ζσζηέο απαληήζεηο φηαλ ζπδεηάκε γηα δηθαηψκαηα. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Δξσηήζεηο ηνπ θνπίδ. 

 

Υξόλνο: Μηα ψξα. 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Πξηλ απφ ην κάζεκα, γξάςηε ηηο εξσηήζεηο ζε έλα ραξηί ή ζηνλ πίλαθα, ή φηαλ 

θηάζνπλ νη καζεηέο, εθθσλήζηε δπλαηά ηηο εξσηήζεηο θαη δεηήζηε απφ ηα παηδηά λα 

ηηο γξάςνπλ, ρσξίο λα ηηο απαληήζνπλ. 

 Σψξα, δεηήζηε απφ ηα παηδηά λα πεξάζνπλ απφ ζξαλίν ζε ζξαλίν γηα δέθα ιεπηά, 

θάλνληαο ζε θάζε παηδί θαη κηα δηαθνξεηηθή εξψηεζε ηνπ θνπίδ. Σν παηδί πνπ απαληά 

κηα εξψηεζε ζα πξέπεη λα ππνγξάθεη δίπια ζηελ απάληεζή ηνπ. Έηζη, ηα παηδηά 

κνηξάδνληαη ηηο γλψζεηο πνπ ήδε έρνπλ ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 
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Μπνξείηε ελαιιαθηηθά, λα δεηήζεηε απφ ηα παηδηά λα απαληήζνπλ ηηο εξσηήζεηο 

κφλα ηνπο. 

 Ξαλαδηαβάζηε ηηο εξσηήζεηο, δεηψληαο απφ ηα παηδηά λα ζαο δψζνπλ ηηο απαληήζεηο 

ηνπο. Γξάςηε ηεο ζηνλ πίλαθα. Δλδερνκέλσο λα ππάξρνπλ πνιιέο απαληήζεηο γηα κηα 

εξψηεζε. Δλζαξξχλεηε ηα παηδηά λα εμεγνχλ ηηο απαληήζεηο ηνπο θαζψο ηηο γξάθεηε 

(ζην ζεκείν απηφ ίζσο είλαη ρξήζηκεο νη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ην πψο λα 

δηαηππψλεηε εξσηήζεηο  ζηελ ελφηεηα Τπνβνιή Δξσηήζεσλ ζην θεθάιαην 

Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζην Γεύηεξν Μέξνο). 

 Σα παηδηά πηζαλφλ λα κελ είλαη ζε ζέζε λα απαληήζνπλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο. 

Δπίζεο, νη απαληήζεηο ηνπο ίζσο είλαη αλαθξηβείο. Γηα παξάδεηγκα, ίζσο λα κελ 

γλσξίδνπλ φηη βαζαληζηήξηα γίλνληαη θαη ζε δπηηθέο δεκνθξαηίεο. Να ζπκάζηε φηη ν 

ζθνπφο ηνπ θνπίδ είλαη λα ζέζεη ην δήηεκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, φρη λα 

απνζπάζεη «ζσζηέο» απαληήζεηο. 

 Δξσηήκαηα πνπ εγείξνπλ ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά δεηήκαηα κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηε 

βάζε κειινληηθψλ ζπδεηήζεσλ. Γηα βνήζεηα ζρεηηθά κε ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

δηθαηψκαηα, βιέπε ζηελ ελφηεηα πδήηεζε Όιεο ηεο Σάμεο ζην θεθάιαην 

Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζην Γεύηεξν Μέξνο). 

 Αλ δελ έρεηε αξθεηφ ρξφλν, επηιέμηε αληίζεηα ιίγεο εξσηήζεηο, επηθεληξψλνληαο ηελ 

πξνζνρή ζαο ζε φζεο ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηα παηδηά. 
 

Δξσηήζεηο ηνπ θνπίδ: 

Μπνξείηε λα ζθεθηείηε.... 

 Έλα αλζξψπηλν δηθαίσκα; 

 Μηα ρψξα φπνπ παξαβηάδνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα; 

 Έλα έγγξαθν πνπ δηαθεξήζζεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα; 

 Μηα νκάδα πνπ δέρζεθε δηψμεηο ζην παξειζφλ; 

 Μηα ρψξα φπνπ νη άλζξσπνη δελ απνιακβάλνπλ δηθαηψκαηα εμαηηίαο ηεο θπιήο ηνπο; 

 Μηα ρψξα φπνπ νη άλζξσπνη δελ απνιακβάλνπλ δηθαηψκαηα εμαηηίαο ηεο ζξεζθείαο 

ηνπο; 

 Μηα ρψξα φπνπ ηα δηθαηψκαηα δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ζπγθξνχνληαη; 

 Μηα νξγάλσζε πνπ κάρεηαη γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα; 

 Μηα ηαηλία ή βηβιίν ζρεηηθά κε δηθαηψκαηα; 

 Μηα ρψξα φπνπ νη άλζξσπνη βαζαλίδνληαη; 

 Μηα ρψξα φπνπ ε θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα έρεη βειηησζεί; 

 Μηα ρψξα φπνπ νη άλζξσπνη δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα κεηαλαζηεχζνπλ; 

 Έλα δηθαίσκα πνπ ζηεξείζαη ζην ζρνιείν; 

 Έλα άηνκν πνπ κάρεηαη γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα; 

 Έλα δηθαίσκα πνπ ελίνηε ζηεξνχληαη νη γπλαίθεο; 

 Έλα δηθαίσκα πνπ φια ηα παηδηά ζα πξέπεη λα έρνπλ; 

 Αλζξψπνπο πνπ ζηεξνχληαη ην δηθαίσκα λα ζεζπίζνπλ ην δηθφ ηνπο έζλνο; 

 Έλα αλζξψπηλν δηθαίσκα πνπ ζηεξνχληαη νξηζκέλνη άλζξσπνη ζηε ρψξα ζνπ; 

 Έλα δηθαίσκα πνπ έρνπλ νη γνλείο ζνπ θη εζχ δελ έρεηο; 

 Έλα δηθαίσκά ζνπ πνπ πνηέ δελ έρεη παξαβηαζηεί; 

 Μηα παξαβίαζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ ζε αθνξά πξνζσπηθά; 
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Δπηινγέο: 

 Αλ έρεηε θσηνηππηθφ κεράλεκα θάληε έλα πίλαθα κε ηεηξαγσλάθηα ζε έλα θνκκάηη 

ραξηί, γξάςηε κηα εξψηεζε ζε θάζε θνπηί, θαη βγάιηε κηα θσηνηππία γηα θάζε παηδί. 

 Χο εξγαζία (βιέπε ελφηεηα Projects ζην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

ζην Γεύηεξν Μέξνο) νη κεγαιχηεξνη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ κηα απφ 

ηηο εξσηήζεηο θαη λα ηελ εξεπλήζνπλ ζε βάζνο, εθζέηνληαο ηα επξήκαηά ηνπο ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 Χο άζθεζε, ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ζε επηζθέπηεο ηνπ ζρνιείνπ απηέο ηηο 

εξσηήζεηο ηε κέξα πνπ ην ζρνιείν είλαη αλνηρηφ ζε επηζθέπηεο.  

 

Κπλήγη ζεζαπξνύ 
 

θνπόο: Απηή ε δξαζηεξηφηεηα πνπ κνηάδεη κε «θξπθηνχιη» είλαη έλαο εχθνινο ηξφπνο 

γηα λα εηζάγνπκε ηα παηδηά ζηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. Δίλαη κηα 

ρξήζηκε δξαζηεξηφηεηα φηαλ ηα παηδηά πξσηαξρίδνπλ λα καζαίλνπλ γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εηζαγσγή ζηελ Οηθνπκεληθή 

Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

 

Μαζεζηαθά ζεκεία: 

 Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη πνιχηηκα 

 Έρνπλ θαηαγξαθεί ζε εηδηθά έγγξαθα 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Σε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ απφ ην Πέκπην Μέξνο 

απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ. (Αλ ηα παηδηά είλαη αξθεηά κηθξά, θαιχηεξα λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

ηελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ - 

βιέπε Πέκπην Μέξνο). 

 

Υξόλνο: Μέρξη κηζή ψξα 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Γξάςηε νξηζκέλα άξζξα απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζε ραξηί, ή 

θσηνηππήζηε ηα θαη θφςηε ηα ζε κηθξά ραξηηά. 

 Πξνηνχ θηάζνπλ ηα παηδηά, θξχθηε θάζε άξζξν ζε δηαθνξεηηθφ κέξνο ηεο αίζνπζαο. 

 ηαλ θηάζνπλ ηα παηδηά, εμεγήζηε ηνπο φηη ππάξρεη θάηη εμαηξεηηθά πνιχηηκν, 

θξπκκέλν ζε ραξηάθηα ζηελ αίζνπζα. Εεηήζηε απφ ηα παηδηά  λα ςάμνπλ λα βξνπλ ηα 

άξζξα. Κάζε θνξά πνπ θάπνην παηδί βξίζθεη έλα άξζξν δεηήζηε ηνπ λα ην δηαβάζεη, 

θαη λα ην εμεγήζεη κε απιά ιφγηα, ή λα δψζεη έλα παξάδεηγκα ηνπ ζε πνηα πεξίπησζε 

απηφ ην άξζξν κπνξεί λα είλαη ζρεηηθφ. Γηα παξάδεηγκα, ην Άξζξν Δπηά: 

«Σν δηθαίσκα απφ ηε γέλλεζή ηνπ λα έρεη ην παηδί έλα φλνκα, λα απνθηήζεη κηα 

ππεθνφηεηα, λα γλσξίζεη θαη λα ραίξεη θξνληίδαο απφ ηνπο γνλείο ηνπ/ηεο». 

ε πνηα πεξίπησζε απηφ ην άξζξν ζα κπνξνχζε λα είλαη ζρεηηθφ [λα έρεη εθαξκνγή]; 

 Εεηήζηε απφ ην θάζε παηδί πνπ βξήθε ην άξζξν λα θξαηήζεη ην ραξηάθη. Σψξα απηφ 

ην άξζξν έρεη γίλεη ην άξζξν «ηνπ». Αξγφηεξα, φηαλ φιε ε ηάμε πξνρσξήζεη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ν δάζθαινο ζα κπνξεί λα 

δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο ηε βνήζεηά ηνπο φηαλ ε ζπδήηεζε πνπ πξνθχπηεη αθνξά 
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ζην άξζξν «ηνπο». Με ηνλ θαηξφ, ηα παηδηά ίζσο κπνξέζνπλ λα αλαπηχμνπλ εηδηθέο 

γλψζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην άξζξν «ηνπο». 

 

Δπηινγέο: 

 Αλ ρξεζηκνπνηείηε ην νινθιεξσκέλν θείκελν ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ, ν δάζθαινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ 

ην Πέκπην Μέξνο γηα λα εμεγήζεη φζα άξζξα νη καζεηέο αδπλαηνχλ λα εμεγήζνπλ. 

 Χο εξγαζία (βιέπε ελφηεηα Projects ζην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

ζην Γεύηεξν Μέξνο) ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα γξάςνπλ έλα ζεαηξηθφ έξγν, έλα 

πνίεκα, λα θηηάμνπλ κηα αθίζα ή κηα δσγξαθηά εμεγψληαο ην δηθαίσκά «ηνπο». 

 Χο άζθεζε, ηα παηδηά κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο 

κε ην ζρνιείν, κε ηνπο γνλείο θαη κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε κηα ζρνιηθή ζπλαπιία ηε Ζκέξα ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

(βιέπε ζην θεθάιαην Γξάζε! - κεηαθέξνληαο ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα πέξα από ηα όξηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο). 
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Δζύ θαη εγώ – 

δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ 

δηαθνξεηηθόηεηα. 
 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα – ηηο νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. Έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα δείμνπλ φηη φινη είκαζηε 

δηαθνξεηηθνί, θη φκσο ίζνη. Κάπνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο επηθεληξψλνληαη ζην ιφγν 

γηα ηνλ νπνίν είλαη θαιφ θαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ δηαθνξέο γηα ηνλ θαζέλα απφ καο 

σο μερσξηζηή νληφηεηα. Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο δίλνπλ ζεκαζία ζηηο νκνηφηεηεο πνπ 

έρνπκε φια ηα αλζξψπηλα φληα - γηα παξάδεηγκα, ηελ αγάπε καο γηα ηηο ηζηνξίεο, ή ηε 

κνπζηθή. Οξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ ζην λα δνχκε φινη καδί σο αγαπεκέλε 

θνηλσλία.  Απηέο είλαη φιεο βαζηθέο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη ηα επίζεκα 

πξφηππα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, φπσο ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζπλερίδνληαη γηα ηα κεγαιχηεξα παηδηά ζην θεθάιαην 

Εώληαο καδί - δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθά κε ην ζεβαζκό ζην Σέηαξην Μέξνο. 

 

Απηόο/-ή είκαη εγώ 
 

θνπόο: Σα παηδηά εληζρχνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη ηνλψλνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο 

κέζα απφ κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ζηελ ηέρλε. Οη εξσηήζεηο ελζαξξχλνπλ ηα 

παηδηά λα ζθέθηνληαη ζεηηθά γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ.  

 

Μαζεζηαθά ζεκεία: 

 Δίκαζηε φινη δηαθνξεηηθνί, φκσο κνηάδνπκε ζε πνιιά πξάγκαηα. 

 Σα δηθαηψκαηα βαζίδνληαη ζε παξφκνηεο αλάγθεο δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Σελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Αλζξψπνπ (βιέπε Πέκπην Μέξνο). Έλα αληίηππν γηα θάζε παηδί. ηπιφ, κνιχβηα ή 

κπνγηέο.  

 

Υξόλνο: Μηα ψξα 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Γξάςηε ην φλνκα θάζε παηδηνχ ζε έλα θχιιν ραξηί, ή δεηήζηε ηνπο λα ην θάλνπλ 

κφλα ηνπο. 

 Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα δηαθνζκήζνπλ ην φλνκά ηνπο κε κπνγηέο. Μπνξνχλ λα 

ρξσκαηίζνπλ ην φλνκά ηνπο θαη λα δσγξαθίζνπλ ηα αγαπεκέλα ηνπο πξάγκαηα γχξσ 

απφ απηφ, φπσο παηρλίδηα, κέξε, θαγεηά θαη άιια. 
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 Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα θαζήζνπλ ζε θχθιν θαη λα δείμνπλ ην φλνκά ηνπο, 

εμεγψληαο ζηνπο άιινπο ηα αγαπεκέλα ηνπο πξάγκαηα. 

 Κάληε ζηα παηδηά ηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηχμεηε ηελ αληίιεςε ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπο. 

 Παξνπζηάζηε φιε ηελ εξγαζία ζην ζρνιείν βάδνληαο έλα ηίηιν εξγαζίαο φπσο 

«Απηνί είκαζηε εκείο». 

 

Δξσηήζεηο: 

 Ση κάζαηε γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο; 

 Μάζαηε ηίπνηα γηα ηνλ εαπηφ ζαο; 

 Πψο ληψζαηε φηαλ είδαηε αλαξηεκέλν ην φλνκά ζαο; 

 Σα αγαπεκέλα ζαο πξάγκαηα ήηαλ ίδηα γηα φινπο ή δηαθνξεηηθά γηα ηνλ θαζέλα απφ 

εζάο; 

 Πψο ζα ήηαλ αλ είκαζηαλ φινη νη ίδηνη; 

 

Δπηινγέο: 

 ιε ε ηάμε κπνξεί λα θνηηάμεη ηελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα 

ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (ζην Πέκπην Μέξνο). Πνηα δηθαηψκαηα αλαθέξνπλ ηηο 

νκνηφηεηεο ησλ παηδηψλ; Πνηα δηθαηψκαηα αλαθέξνπλ ηηο δηαθνξέο ησλ παηδηψλ; 

 Αλ ε ηάμε είλαη πνιχ κεγάιε, ή ηα παηδηά είλαη πνιχ κηθξά θαη δελ κπνξνχλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ γηα πνιιή ψξα, δεηήζηε ηνπο λα κηιήζνπλ ζε θάπνην άιιν παηδί γηα 

ηε δνπιεηά ηνπο. Μεηά απφ ιίγα ιεπηά, ηα παηδηά αλά δχν ζα κπνξνχλ λα δείμνπλ ηε 

δνπιεηά ηνπο ζε κηα άιιε δπάδα παηδηψλ. 

 Μεγαιχηεξα παηδηά ή ελήιηθνη κπνξνχλ λα θαζήζνπλ ν έλαο απέλαληη απφ ηνλ άιιν 

ζε δεπγάξηα θαη λα δσγξαθίζεη ν έλαο ηνλ άιιν. Εεηήζηε ηνπο λα κηιήζνπλ ν έλαο 

ζηνλ άιιν, λα αλαθαιχςνπλ ν έλαο ηα ελδηαθέξνληα ηνπ άιινπ, ηελ ηζηνξία ηνπ, ηα 

φλεηξά ηνπ, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ηε δνπιεηά ηνπ θ.ι.π. θαη λα δσγξαθίζνπλ φια απηά 

ηα πξάγκαηα γχξσ απφ ην πνξηξαίην ηνπ άιινπ αηφκνπ. 

 Μηα άιιε εθδνρή απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα ήηαλ λα δεηήζεηε απφ ηα παηδηά λα 

θάλνπλ έλα γχξν ηεο αίζνπζαο, ελψ αθνχγεηαη κνπζηθή. ηαλ ζηακαηήζεη ε κνπζηθή, 

πξέπεη λα βξνπλ ην θάζε παηδί έλα άιιν παηδί θαη λα θάλεη ην έλα ζην άιιν κηα 

νπνηαδήπνηε εξψηεζε. Γηα παξάδεηγκα, πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζνπ ρξψκα ή 

θαγεηφ; Έρεηο αδεξθνχο ή αδεξθέο; Πνχ ζα ήζειεο λα ηαμηδέςεηο; Ξαλαβάιηε ηε 

κνπζηθή θαη επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία κέρξη φια ηα παηδηά λα έρνπλ αληαιιάμεη ηηο 

απφςεηο ηνπο κε ηα άιια. ην ηέινο, θάληε ζηα παηδηά παξφκνηεο εξσηήζεηο κε απηέο 

πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

 Χο εξγαζία (βιέπε ελφηεηα Projects ζην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

ζην Γεύηεξν Μέξνο) ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα εθηειέζνπλ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα 

κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη κε ελήιηθνπο θίινπο ηνπο, εμεγψληαο ηη καζαίλνπλ. Σα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ εληφο θη εθηφο 

ζρνιείνπ. 

 

Κνίηαμέ κε! 
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ηόρνο: Απηή ε δξαζηεξηφηεηα, πνπ είλαη παξαιιαγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο «Απηφο/-ή 

είκαη εγψ», ζηεξίδεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ελφηεηα Εσγξαθηθή 

ζην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζην Γεύηεξν Μέξνο. Σνλψλεη ηελ 

απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ, θη έηζη απμάλνπλ νη πηζαλφηεηεο ηα παηδηά λα είλαη πην 

αλεθηηθά απέλαληη ζε άιινπο θαη λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα απηή εηζάγεη επίζεο ηδέεο ζρεηηθά κε ην πψο ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

θάλνπλ ηελ ηάμε ηνπο έλα πην επράξηζην κέξνο κέζα απφ ηηο δηθέο ηνπο πξάμεηο. 

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: 

 «Κάλε ζηνπο άιινπο απηά πνπ ζα ήζειεο νη άιινη λα ζνπ θάλνπλ». 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Σελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Παηδηνχ (Πέκπην Μέξνο), κπινθ δσγξαθηθήο, ζηπιφ, ρξσκαηηζηά κνιχβηα ή 

κπνγηέο. 

 

Υξόλνο: Μηα ψξα. 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Υσξίζηε ηα παηδηά ζε δεπγάξηα 

 Σν έλα παηδί μαπιψλεη πάλσ ζε έλα κεγάιν θνκκάηη ραξηί 

 Σν άιιν παηδί δσγξαθίδεη γχξσ απφ ην μαπισκέλν παηδί πάλσ ζην ραξηί. (Απηή είλαη 

επίζεο κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα ηελ εθκάζεζε ιέμεσλ ζρεηηθψλ κε ηα κέξε ηνπ 

ζψκαηνο!) 

 Σν παηδί μαπιψλεη ζην πάησκα δίπια ζην πεξίγξακκα ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Σν άιιν 

παηδί πξνζζέηεη ιεπηνκέξεηεο ζην πεξίγξακκα. Γηα παξάδεηγκα, ιεπηνκέξεηεο ζην 

πξφζσπν, ρξψκα ζηα καιιηά, ξνχρα θ.ν.θ.  

 Αλ ηα παηδηά έρνπλ ζρεκαηίζεη νκάδεο κε πεξηζζφηεξα απφ δπν άηνκα, κπνξεί λα 

αζρνιεζεί ην θαζέλα κε δηαθνξεηηθά κέξε ηεο δσγξαθηάο γηα λα ζπκπιεξσζεί ε 

εηθφλα.  

 Σν θάζε παηδί κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα παξνπζηάζεη ηε δσγξαθηά ζην κέινο ηεο 

νκάδαο ηνπ, εμεγψληαο ηη αλαθάιπςε γη‟απηφ ην άηνκν. 

 Κάληε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 Σα παηδηά κπνξνχλ λα πάξνπλ ηα πνξηξαίηα ηνπο ζην ζπίηη θαη λα ηα βάινπλ ζηα 

δσκάηηά ηνπο. 

 

Δξσηήζεηο: 

 ια ηα παηδηά κπνξνχλ λα θνηηάμνπλ ηελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ ηε 

χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. Πψο ζα πξέπεη νη άλζξσπνη λα βνεζνχλ ν 

έλαο ηνλ άιιν γηα λα απνθηήζνπλ απηά ηα δηθαηψκαηα; (Γηα παξάδεηγκα, 

θξνληίδνληαο γηα ηνπο θίινπο/ηελ νηθνγέλεηα...) 

 Πψο αηζζαλζήθαηε φηαλ θάπνηνο ζαο δσγξάθηδε; 

 Πψο αηζζαλζήθαηε φηαλ δσγξαθίδαηε θάπνηνλ; 

 ινη έρνπκε ηελ αλάγθε λα καο θξνληίδεη θάπνηνο - απηφ είλαη έλα δηθαίσκα πνπ 

έρνπκε φινη. Ση ζπκβαίλεη φηαλ νη άλζξσπνη δελ ραίξνπλ πνιιήο πξνζνρήο απφ ηνπο 

άιινπο; (Σα παηδηά κπνξνχλ λα γξάςνπλ κηα ηζηνξία γηα κηα επνρή πνπ έλησζαλ 

κνλαμηά). 
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 Αλ πεγαίλαηε ζε έλα θαηλνχξγην ζρνιείν, πψο ζα ζέιαηε λα ζαο αληηκεησπίζνπλ νη 

άιινη; 

 Μπνξνχκε λα ζθεθηνχκε θάπνηνλ ηξφπν έηζη ψζηε θαλέλαο απφ ηελ ηάμε καο λα κελ 

ληψζεη κνλαμηά; 

 

Δπηινγέο: 

 ιε ε ηάμε κπνξεί λα δσγξαθίζεη επίζεο έλα παηδί, αλ λνκίδεηε φηη απηφ ζα ήηαλ 

ρξήζηκν. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα θάλεηε έλα «δηαθνξεηηθφ» παηδί λα αηζζαλζεί κέινο 

ηεο θνηλφηεηαο ηεο ηάμεο. 

 Σν παηδί κπνξεί λα επηιέμεη λα ην δσγξαθίζνπλ νη άιινη σο θάηη πνπ ζα ήζειε λα 

είλαη (πνδνζθαηξηζηήο, ρνξεπηήο, θιφνπλ...) 

 Αλ έλα παηδί κφιηο έγηλε κέινο ηεο ηάμεο ή εηνηκάδεηαη λα θχγεη απφ ηελ ηάμε, απηή 

ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ην βνεζήζεη λα αηζζαλζεί κέινο ηεο θνηλφηεηαο ηεο 

ηάμεο. (ε έλα παηδί πνπ θεχγεη κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ζηελ εηθφλα ηνπ φια ηα 

πξάγκαηα πνπ ζα ρξεηαζηεί ζηε λέα ηνπ δσή: αγάπε, θίινπο, ήιην, ρακφγεια) 

 

Φειά ηα ρέξηα! 
 

ηόρνο: Απηφ ην αζηείν παηρλίδη βνεζά ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ζπλαηζζήκαηα 

θνηλφηεηαο θαη λα αλαγλσξίζνπλ φηη ε δηαθνξά είλαη απαξαίηεηε. 

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: 

 Οη δηαθνξέο είλαη ρξήζηκεο θαη απαξαίηεηεο. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Σελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Παηδηνχ (βιέπε Πέκπην Μέξνο). Έλα καληίιη. 

 

Υξόλνο: Μηζή ψξα. 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί:  

 Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα ζρεκαηίζνπλ θχθιν. Εεηήζηε απφ θάπνηνλ εζεινληή λα 

δέζεη ηα κάηηα ηνπ. 

 Γπξίζηε ηνλ εζεινληή πνιιέο θνξέο γχξσ-γχξσ θαη ζηε ζπλέρεηα νδεγήζηε ηνλ ζε 

θάπνην άιιν παηδί. Αγγίδνληαο ηα καιιηά, ην πξφζσπν θαη ηα ξνχρα ηνπ, ν εζεινληήο 

πξέπεη λα καληέςεη πνην είλαη ην άιιν παηδί.  

 Πξνζπαζήζηε λα κελ πεξηιάβεηε ηνπο ζηελνχο θίινπο θάζε παηδηνχ ζε απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα 

 πλερίζηε έσο φηνπ δνθηκάζνπλ φια ηα παηδηά. 

 Σψξα ξσηήζηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο γηα λα θάλεηε ηα παηδηά λα αληηιεθζνχλ 

πεξηζζφηεξν ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπο. 

 

Δξσηήζεηο: 

 Γηαηί ην θάλακε απηφ; 

 Πψο θαηαιάβαηε πνηνο ήηαλ απηφο πνπ αγγίδαηε; 
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 Πψο βξίζθαηε θάπνηνλ κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα δέξκαηνο ή δηαθνξεηηθφ ρξψκα 

καηηψλ; 

 Ση ζα ζπλέβαηλε αλ φινη είραλ ηελ ίδηα κχηε, καιιηά ή απηηά; 

 

Δπηινγέο: 

 ια ηα παηδηά ηεο ηάμεο κπνξνχλ λα θνηηάμνπλ ηελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ 

ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ θαη λα ζπδεηήζνπλ ην ζέκα «Γηαηί 

έρνπκε αλάγθε απφ ηα ίδηα δηθαηψκαηα φηαλ είκαζηε ηφζν δηαθνξεηηθνί ν έλαο απφ 

ηνλ άιιν;» 

 Απηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη γηα λα ζπδεηήζνπκε ην ζέκα ηεο 

αλαπεξίαο δείρλνληαο ζηα παηδηά πψο κπνξεί λα αηζζάλεηαη θάπνηνο πνπ είλαη 

ηπθιφο. 

 Χο εξγαζία (βιέπε ελφηεηα Projects ζην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

ζην Γεύηεξν Μέξνο) ηα παηδηά κπνξνχλ λα «πεηξακαηηζηνχλ» κε άιιεο κνξθέο 

αλαπεξίαο θαη λα γξάςνπλ έλα βηβιίν γηα ην πψο έλησζαλ θαη πψο ζα ήζειαλ λα ηνπο 

αληηκεησπίδνπλ νη άιινη αλ είραλ θάπνηα αλαπεξία. 

 Χο παξαιιαγή απηνχ, ρξεζηκνπνηήζηε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, θαγεηά ή κπξσδηέο 

γηα λα δείμεηε πσο ε εκθάληζε ελδερνκέλσο λα μεγειά. 

 

Παηδηά από όιν ηνλ θόζκν 
 

ηόρνο: Απηή ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη δσγξαθηέο, βνεζά ηα παηδηά λα 

εμεξεπλήζνπλ ηηο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηα παηδηά φινπ ηνπ θφζκνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ 

εζληθφηεηα, ην θχιν ή ηελ εζληθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

 

Μαζεζηαθά ζεκεία: 

 Δίκαζηε φινη δηαθνξεηηθνί, αιιά έρνπκε θαη πνιιέο νκνηφηεηεο. 

 Σα δηθαηψκαηα βαζίδνληαη ζηηο παξφκνηεο αλάγθεο δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: 

 Σελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ 

απφ ην Πέκπην Μέξνο. 

 Φσηνγξαθίεο παηδηψλ απφ ηελ πεξηνρή ζαο θαη απφ φιν ηνλ θφζκν. Γηαιέμηε 

θσηνγξαθίεο πνπ δείρλνπλ φζν ην δπλαηφλ πην δηαθνξεηηθά είδε θαγεηνχ, θιίκαηνο, 

είδε δσληαλψλ νξγαληζκψλ, θαη ηξφπσλ δσήο. Απηά κπνξείηε λα ηα θφςεηε απφ 

εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. 

 

Υξόλνο: Μηα ψξα 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Μνηξάζηε ηηο εηθφλεο πνπ ζπιιέμαηε. 

 Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα ζαο βνεζήζνπλ λα νκαδνπνηήζεηε ηηο θσηνγξαθίεο βάζεη 

εκθαλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, αγφξηα θαη θνξίηζηα, ρξψκα καιιηψλ, 

ειηθία θ.ά. Γνθηκάζηε λα αλακίμεηε πνιιά ραξαθηεξηζηηθά καδί θαη αλακίμηε ηηο 
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εηθφλεο απφ φιν ηνλ θφζκν. Γηα παξάδεηγκα, νκαδνπνηήζηε παηδηά πνπ κηιάλε, ή 

παίδνπλ ή πνπ είλαη κεγαιχηεξα ή κηθξφηεξα απφ ηα παηδηά ηεο ηάμεο. 

 Κάληε ζηα παηδηά ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο 

νκνηφηεηεο ησλ παηδηψλ ζηηο θσηνγξαθίεο. 

 

Δξσηήζεηο: 

 Ση νκνηφηεηεο είραλ ηα παηδηά ζηηο εηθφλεο; 

 Ση ήηαλ δηαθνξεηηθφ; 

 Τπήξραλ πξάγκαηα ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ δελ αλαγλσξίδαηε; 

 Ση λνκίδαηε φηη δελ ζα αλαγλψξηδαλ ηα παηδηά ζηηο θσηνγξαθίεο αλ έξρνληαλ εδψ; 

 Πψο ζα ζέιαηε λα ζαο αληηκεησπίζνπλ νη άιινη αλ έπξεπε λα πάηε ζην ζρνιείν ηνπο; 

 Γηαηί; 

 Φαληαζηείηε φηη κεξηθά απφ ηα παηδηά ζηηο θσηνγξαθίεο έξρνληαη λα επηζθεθζνχλ ην 

ζρνιείν ζαο. Ση ζα ιέγαηε ζε παηδηά άιισλ ηάμεσλ γηα ην πψο ζα έπξεπε λα θεξζνχλ 

ζηα παηδηά απηά; 

 

Δπηινγέο: 

 Σα παηδηά κπνξνχλ λα γξάςνπλ έλα γξάκκα ζε έλα απφ ηα παηδηά ζηηο θσηνγξαθίεο, 

ιέγνληάο ηνπο γηα ην ζρνιείν ζαο. 

 Χο εξγαζία ζα ήηαλ δπλαηφ ηα παηδηά ηεο ηάμεο ζαο λα αξρίζνπλ λα αιιεινγξαθνχλ 

κε παηδηά απφ ην εμσηεξηθφ ή απφ άιιν κέξνο ηεο ρψξαο ζαο. 

 Χο άζθεζε, ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα γξάςνπλ ή λα παίμνπλ έλα ζεαηξηθφ έξγν γηα 

θάπνηνλ πνπ πεγαίλεη ζε έλα λέν ζρνιείν πνιχ καθξηά θαη ζηνλ νπνίν άιινη καζεηέο, 

ζην θαηλνχξγην ζρνιείν, θέξνληαη θαιά θαη άιινη άζρεκα. 

 

Παηρλίδηα από δηάθνξα κέξε ηνπ 

θόζκνπ 
 

ηόρνο: Απηή ε δξαζηεξηφηεηα κε παηρλίδηα βνεζά ηα παηδηά λα εμεξεπλήζνπλ ηηο 

νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηα παηδηά φινπ ηνπ θφζκνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα, ην 

γέλνο ή ηελ εζλνηηθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ. Δπίζεο εηζάγεη ηα παηδηά ζηελ ηδέα φηη 

έρνπλ έκθπηα δηθαηψκαηα, φπσο ην δηθαίσκα γηα παηρλίδη, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 

χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. 

 

Μαζεζηαθά ζεκεία: 

 Δίκαζηε φινη δηαθνξεηηθνί, αιιά έρνπκε πνιιέο νκνηφηεηεο. 

 Σα δηθαηψκαηα βαζίδνληαη ζε παξφκνηεο αλάγθεο δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Σελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ (Πέκπην Μέξνο). Σα παηρλίδηα πνπ δίλνληαη σο παξαδείγκαηα ζηελ επφκελε 

ζειίδα, θαη επίζεο ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (βιέπε Πέκπην Μέξνο). 

 

Υξόλνο: Πεξίπνπ κηάκηζε ψξα. 
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Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Δμεγήζηε φηη ηα παηδηά ζε φιν ηνλ θφζκν παίδνπλ δηαθνξεηηθά, αιιά πνιχ 

ελδηαθέξνληα παηρλίδηα. 

 Παξνπζηάζηε παηρλίδηα απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο (αλ έρεηε πδξφγεην ζθαίξα ή ράξηε 

δείμηε ηνπο πνχ είλαη απηέο νη ρψξεο). Παίμηε ηα παηρλίδηα. αο δίλνπκε κεξηθέο ηδέεο 

ζηελ επφκελε ζειίδα. 

 Ρσηήζηε ηα παηδηά πνην παηρλίδη ηνπο ζα πξφηεηλαλ ζε παηδηά απφ φιν ηνλ θφζκν 

Παίμηε απηφ ην παηρλίδη. 

 Αλ νξηζκέλα παηδηά αλήθνπλ ζε κηα εζληθή νκάδα, ξσηήζηε ηα αλ γλσξίδνπλ θάπνηα 

παηρλίδηα απφ ηε δηθή ηνπο παξάδνζε πνπ ζα κπνξνχζαηε λα παίμεηε. (Αλ δελ ζέινπλ 

φκσο, κελ ηα πηέζεηε). 

 Κάληε ηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ γηα λα θάλεηε ηα παηδηά λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηα παηδηά φινπ ηνπ θφζκνπ. 

 

Δξσηήζεηο: 

 αο άξεζε θάπνην παηρλίδη πεξηζζφηεξν απφ ηα άιια; Γηαηί; Ση είλαη απηφ πνπ θάλεη 

έλα παηρλίδη σξαίν; 

 Σα θαηλνχξγηα παηρλίδηα ζα είραλ πεξηζζφηεξε πιάθα αλ ηα είραηε ζπλεζίζεη; 

 ια ηα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα ζην παηρλίδη. Απηφ ην δηθαίσκα πεξηιακβάλεηαη ζηε 

χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. Γηαηί πηζηεχεηε φηη ην παηρλίδη αλαθέξεηαη 

ηδηαίηεξα ζε απηφ ην έγγξαθν; 

 Θα κπνξνχζαηε λα κάζεηε ζε παηδηά απφ άιιε ρψξα ηα παηρλίδηα ζαο, αθφκε θη αλ 

δελ κηινχζαλ ηε γιψζζα ζαο; Πψο; 

 

Δπηινγέο: 

 Απηή ηε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί επίζεο λα γίλεη κε ηξαγνπδάθηα απφ φιν ηνλ θφζκν ή 

απφ δηαθνξεηηθά κέξε ηεο ρψξαο ζαο. 

 Χο εξγαζία, ηα παηδηά κπνξνχλ λα θάλνπλ κηα «ζπιινγή» απφ παηρλίδηα απφ ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο, απφ βηβιία ή απφ ηζηνξίεο. 

 Σα παηδηά κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δπν νκάδεο. Μηα νκάδα δείρλεη ζηελ άιιε πψο 

λα παίμεη ην θαηλνχξγην παηρλίδη κε κηκήζεηο. ηε ζπλέρεηα ε κηα νκάδα κπνξεί λα 

αιιάμεη ζέζε κε ηελ άιιε. 

 

Παξαδείγκαηα παηρληδηώλ: 
 

Κάιπςε ηα Απηηά ζνπ (Κνξέα). 

Απηφ ην παηρλίδη είλαη αγαπεηφ ηφζν ζηα παηδηά φζν θαη ζηνπο ελήιηθεο. 

Απεξηφξηζηνο αξηζκφο παηρηψλ. 

 Οη παίρηεο θάζνληαη ζε θχθιν. Έλαο παίρηεο επηιέγεηαη σο αξρεγφο, θαη ηνπνζεηεί 

θαη ηα δπν ρέξηα ζηα απηηά ηνπο. 

 Ο παίρηεο πνπ βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ηνπ αξρεγνχ ηνπνζεηεί ην δεμί ηνπ ρέξη πάλσ 

ζην δεμί ηνπ απηί. Ο παίρηεο ζηα δεμηά ηνπ πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ην αξηζηεξφ ηνπ 

ρέξη πάλσ ζην αξηζηεξφ ηνπ απηί. (Με άιια ιφγηα, ηα απηηά πνπ είλαη πην θνληά ζηνλ 

αξρεγφ θαιχπηνληαη). 
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 Ο νδεγφο απνκαθξχλεη θαη ηα δπν ρέξηα θαη δείρλεη έλαλ άιιν παίρηε ζηνλ θχθιν. 

 Ο λένο αξρεγφο ηνπνζεηεί θαη ηα δπν ρέξηα ζηα απηηά ηνπο. Καη πάιη, νη παίρηεο πνπ 

βξίζθνληαη πξψηνη ζηε ζεηξά αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ αξρεγνχ θαιχπηνπλ ην απηί 

ηνπο πνπ βξίζθεηαη πην θνληά ζε απηφλ. Ο λένο αξρεγφο δείρλεη ζηε ζπλέρεηα έλαλ 

άιιν παίρηε θαη ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη φζν πην γξήγνξα γίλεηαη.  

 πνηνο παίρηεο θαζπζηεξήζεη λα θαιχςεη ην απηί ηνπ ή φπνηνο θάλεη ιάζνο, βγαίλεη 

απφ ην παηρλίδη. Νηθεηήο είλαη ν παίρηεο πνπ ζα κείλεη ηειεπηαίνο ζην παηρλίδη. 

 

Πνηνο είλαη; (Υηιή). 

Απηφ ην παηρλίδη παίδεηαη απφ έμη κέρξη ηξηάληα παίρηεο. 

 Έλα παηδί είλαη «ν Δπηζεσξεηήο». Οη παίρηεο ζηέθνληαη ζε κηα γξακκή πίζσ απφ ηνλ 

Δπηζεσξεηή. Ο Δπηζεσξεηήο δελ πξέπεη λα δεη πνηνο είλαη πίζσ ηνπ/ηεο. 

 Ο Δπηζεσξεηήο θάλεη ελληά αξγά βήκαηα κπξνζηά ελψ νη άιινη παίρηεο γξήγνξα 

αιιάδνπλ ζέζεηο. Έλαο απφ απηνχο γξήγνξα θαηαιακβάλεη ηε ζέζε αθξηβψο πίζσ 

απφ ηνλ Δπηζεσξεηή. 

 Οη άιινη παίρηεο ξσηάλε ηνλ Δπηζεσξεηή: «Πνηνο είλαη πίζσ ζνπ;» 

 Ο Δπηζεσξεηήο κπνξεί λα θάλεη ηξεηο εξσηήζεηο πξηλ καληέςεη πνηνο είλαη πίζσ ηνπ. 

Γηα παξάδεηγκα: «Δίλαη αγφξη ή θνξίηζη;», Δίλαη ςειφο/ή ή θνληφο/ή;», «Δίλαη 

κειαρξνηλφο/ή ή μαλζφο/ή;» 

 Οη άιινη παίρηεο δίλνπλ κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο. Ο Δπηζεσξεηήο 

πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα καληέςεη πνηνο ζηέθεηαη αθξηβψο πίζσ ηνπ. 

 Αλ ν Δπηζεσξεηήο καληέςεη ζσζηά, παξακέλεη «ν Δπηζεσξεηήο» γηα αθφκε έλα 

γχξν. Αλ ν Δπηζεσξεηήο καληέςεη ιάζνο, άιινο παίρηεο γίλεηαη Δπηζεσξεηήο. 

(Γηα πεξηζζφηεξα παηρλίδηα, βιέπε Σξαγνχδηα, Παηρλίδηα, Ηζηνξίεο απφ φιν ηνλ 

θφζκν (Songs, Games, Stories from around the World). Λεπηνκέξεηεο ζην Κεθάιαην 

Υξήζηκα Βηβιία ζην Έθην κέξνο). 

 

Ηζηνξίεο από όιν ηνλ θόζκν 
 

θνπόο: Απηή ε δξαζηεξηφηεηα ρξεζηκνπνηεί ηζηνξίεο γηα λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα 

εμεξεπλήζνπλ ηηο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηα παηδηά ηνπ θφζκνπ αλεμάξηεηα απφ 

εζληθφηεηα, θχιν ή θπιή. 

 

Μαζεζηαθά ζεκεία: 

 Δίκαζηε φινη δηαθνξεηηθνί, αιιά έρνπκε πνιιέο νκνηφηεηεο. 

 Σα δηθαηψκαηα βαζίδνληαη ζε παξφκνηεο αλάγθεο δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: 

 Σελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ 

(βιέπε Πέκπην Μέξνο). 

 Ηζηνξίεο φπσο απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο. 

 

Υξόλνο: Πεξίπνπ κηα ψξα. 
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Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Δμεγήζηε ζηνπο καζεηέο ζαο φηη παηδηά απφ φιν ηνλ θφζκν αθνχλ δηαθνξεηηθέο 

ηζηνξίεο. 

 Πείηε ζηα παηδηά κεξηθέο ηζηνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο (αλ έρεηε πδξφγεην ζθαίξα 

ή ράξηε δείμηε ηνπο πνχ βξίζθνληαη απηέο νη ρψξεο). Μεξηθέο ηδέεο δίλνληαη ζηελ 

επφκελε ζειίδα. 

 Ρσηήζηε ηα παηδηά πνηα ηζηνξία απφ ηε ρψξα ηνπο αξέζεη πεξηζζφηεξν θαη ζα ηελ 

έιεγαλ ζε παηδηά απφ άιια κέξε ηνπ θφζκνπ. 

 Αλ νξηζκέλα παηδηά αλήθνπλ ζε κηα εζληθή νκάδα, ξσηήζηε ηα αλ γλσξίδνπλ 

νξηζκέλεο ηζηνξίεο απφ ηε δηθή ηνπο παξάδνζε πνπ ελδερνκέλσο ζα ήζειαλ λα 

κνηξαζηνχλ κε ηα άιια παηδηά. (Αλ δελ ζέινπλ φκσο, κελ ηα πηέζεηε). 

 Κάληε ηηο εξσηήζεηο πνπ βξίζθνληαη παξαθάησ γηα λα θάλεηε ηα παηδηά λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηα παηδηά φινπ ηνπ θφζκνπ. 

 

Δξσηήζεηο: 

 Πνηα ηζηνξία ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν; Γηαηί; Ση πξέπεη λα έρεη κηα ηζηνξία γηα λα 

είλαη θαιή; 

 Γηαηί νη άλζξσπνη ζε φιν ηνλ θφζκν ιέλε ηζηνξίεο; Ση είδνπο ηζηνξίεο κπνξνχκε λα 

ζθεθηνχκε; 

 Γηαηί ην θάλακε απηφ; 

 

Δπηινγέο: 

 «Ζ ζνχπα ηνπ δεηηάλνπ» θαη ην «Μνηξάδνληαο ην ηπξί» κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δείμνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο αηηκίαο. Εεηήζηε απφ ηνπο 

καζεηέο λα γξάςνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αηηκία. 

 Παξακχζηα ηεο ρψξαο ζαο κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ γηα λα δηδάμεηε ζηα παηδηά ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ηζηνξίεο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά ππνθέξνπλ 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ καδί κε ηελ Απινπνηεκέλε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Παηδηνχ. 

 Χο άζθεζε, ηα παηδηά κπνξνχλ λα γξάςνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο ή λα παίμνπλ έλα 

έξγν γηα λα εμεγήζνπλ έλα απφ ηα άξζξα ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (βιέπε Πέκπην Μέξνο). 

 

Παξαδείγκαηα ηζηνξηώλ: 
 

Ο θύξηνο Αιεπνύδνο θαη ν θύξηνο Γάινο (Ηλδηάληθν Pueblo, Ακεξηθή). Μηα θνξά θη 

έλαλ θαηξφ, πξηλ απφ πνιιά, πνιιά ρξφληα, ν θχξηνο Αιεπνχδνο πήγε γηα θπλήγη. Ο 

θχξηνο Αιεπνχδνο θαη ε θπξία Αιεπνχ δνχζαλ ηξψγνληαο ξίδεο γηα πνιιέο κέξεο, 

γη‟απηφ πεηλνχζε θαη ιαρηαξνχζε θάηη πην γεπζηηθφ. 

Κπλεγνχζε γηα αξθεηή ψξα κέρξη πνπ θνπξάζηεθε. Σφηε μαθληθά ζπλάληεζε 

κπξνζηά ηνπ έλαλ παρχ γάιν. Ήηαλ έηνηκνο λα βάιεη ηα θνθηεξά δφληηα ηνπ ζην Γάιν, 

φηαλ μαθληθά απηφο γχξηζε θαη ηνπ είπε: «Πεξίκελε θχξηε Αιεπνχδε, είζαη άξξσζηνο; 

Φαίλεζαη ηφζν ρισκφο! Γελ ζέιεηο λα πάξεηο θαλέλαλ ππλάθν; Ξάπισζε θαη θνηκήζνπ θη 

εγψ ζα πάσ ζην ζπίηη ζνπ θαη ζα πσ ζηελ θπξία Αιεπνχ λα κε καγεηξέςεη γηα ην βξαδηλφ 
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ζαο. Καεκελνχιε κνπ, θαίλεζαη ηφζν θνπξαζκέλνο!» Απηφ έθαλε ηνλ θχξην Αιεπνχδν 

λα αηζζαλζεί πξαγκαηηθά άξξσζηνο. 

- «Καινζχλε ζνπ, θχξηε Γάιε!!!» 

Καη ν Γάινο ην‟βαιε γηα ην ζπίηη ηνπ Αιεπνχδνπ θαη απηφο ηνλ παξαθνινπζνχζε 

κέρξη πνπ έθηαζε ζηελ πφξηα, θαη ζηε ζπλέρεηα μάπισζε θάησ απφ έλα δέληξν γηα λα 

θνηκεζεί. 

Ο Γάινο ρηχπεζε ηελ πφξηα δπλαηά. 

- «Πνηνο είλαη;» ξψηεζε ε θπξία Αιεπνχ. 

- «Έλαο θίινο θαη θέξλσ έλα κήλπκα γηα εζάο, θπξία κνπ». 

- «Θέιεηε λα πεξάζεηε κέζα;» είπε ε θπξία Αιεπνχ. 

- «ρη, επραξηζηψ», είπε ν Γάινο, «Βηάδνκαη. Ο θχξηνο Αιεπνχδνο κφιηο κνπ δήηεζε λα 

πεξάζσ θαη λα ζαο πσ φηη ζα γπξίζεη ζε ιίγν. Πεηλάεη ζαλ ιχθνο θαη ζέιεη λα ηνπ 

καγεηξέςεηε κεξηθέο ξίδεο γηα ην βξαδηλφ ηνπ». 

Καη ν γάινο έθπγε ηξέρνληαο. 

Ζ θπξία Αιεπνχ βάιζεθε λα καγεηξεχεη κεξηθέο ξίδεο. 

Να ζνπ ζε ιίγν έξρεηαη ν θχξηνο Αιεπνχδνο γιείθνληαο ηα ρείιε ηνπ. Ήηαλ ηφζν 

επηπρηζκέλνο ζηε ζθέςε φηη ζα έηξσγε ζε ιίγν κηα γεπζηηθφηαηε γαινπνχια. Ζ θπξία 

Αιεπνχ έθεξε ην βξαδηλφ ηνπ θαη ην έβαιε ζην ηξαπέδη κπξνζηά απφ ηνλ θχξην 

Αιεπνχδν. Απηφο έθνςε έλα κεγάιν θνκκάηη θαη άξρηζε λα ην καζνπιά. 

- «Απηή είλαη ε πην ζθιεξή γαινπνχια πνπ έρσ δνθηκάζεη» θψλαμε. «Μνηάδεη πην πνιχ 

κε ξίδεο παξά κε γαινπνχια. Γηαηί είλαη έηζη;» 

- «Γαινπνχια!» είπε ε θπξία Αιεπνχ. «Γελ έρσ γαινπνχια! Απηέο είλαη ξίδεο! Κάπνηνο 

ρηχπεζε ηελ πφξηα ην πξσί. Μνπ είπε φηη πεηλνχζεο θαη φηη ήζειεο λα ζνπ καγεηξέςσ 

ξίδεο γηα βξαδηλφ». 

- «Χρ», κνπξκνχξηζε ν θχξηνο Αιεπνχδνο, «απηή πξέπεη λα ήηαλ ε γαινπνχια!» 

 

Μνηξάδνληαο ην ηπξί (Νεζηά ηνπ Πξάζηλνπ Αθξσηεξίνπ). Γπν γάηνη έθιεςαλ έλα 

ηπξί. Ο έλαο ήζειε λα ην κνηξάζνπλε. Ο άιινο δελ ηνλ εκπηζηεπφηαλ, γη‟απηφ είπε «ρη, 

αο πνχκε ζε κηα κατκνχ λα καο ην κνηξάζεη!» Ο πξψηνο πήγε λα βξεη ηε κατκνχ θαη ηεο 

δήηεζε λα είλαη ε δηθαζηίλα. «Βεβαίσο!» είπε ε κατκνχ. 

Σνπο έζηεηιε λα πάξνπλ έλα κεγάιν καραίξη θαη κεξηθέο δπγαξηέο. Αιιά αληί λα 

θφςεη ην ηπξί ζε δπν ίζα θνκκάηηα, έθνςε ην έλα θνκκάηη πην κεγάιν απφ ην άιιν. ηε 

ζπλέρεηα ηα έβαιε πάλσ ζηε δπγαξηά. «Γελ ηα κνίξαζα θαιά», είπε. Άξρηζε λα ηξψεη ην 

κεγαιχηεξν θνκκάηη. «Ση θάλεηο εθεί;» θψλαμαλ νη γάηνη. 

«Θα θάσ ιίγν απφ απηφ ην θνκκάηη γηα λα είλαη ίζν κε ην άιιν.» ε ιίγν, ην 

θνκκάηη πνπ έηξσγε ήηαλ κηθξφηεξν απφ ην άιιν. Άιιαμε θνκκάηηα θαη άξρηζε λα ηξψεη 

ην άιιν. 

Οη γάηνη δηαπίζησζαλ φηη ζε ιίγν ζα έηξσγε φιν ην ηπξί. 

Δίπαλ «Κπξία Γηθαζηίλα, άζε καο λα θάκε ην ππφινηπν ηπξί, θαη ζα ην 

κνηξάζνπκε κφλνη καο». 

«Α, φρη», είπε ε κατκνχ «πξέπεη λα παιέςεηε γηα λα ην πάξεηε, θαη ν βαζηιηάο 

ησλ δψσλ αο κε θπλεγήζεη». Καη ε κατκνχ ζπλέρηζε λα ηξψεη, πξψηα ην έλα θνκκάηη 

κεηά ην άιιν. Οη γάηνη δηαπίζησζαλ φηη δελ ζα έκελε ηίπνηα. Ο έλαο γάηνο γχξηζε ζηνλ 

άιιν θαη ηνπ είπε «Θα έπξεπε λα ην κνηξάζνπκε κφλνη καο». 

Αθνχ ε κατκνχ είρε θάεη φιν ην ηπξί, είπε «Αο επηθξαηήζεη ε εηξήλε κεηαμχ καο, 

θαη πνηέ μαλά κελ αθήζεηε ην ζπκθέξνλ ζαο λα ζαο δηράζεη». 
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Ζ ζνύπα ηνπ δεηηάλνπ (ξη Λάλθα). Δθηά πεξηπιαλψκελνη andiyas (δεηηάλνη) έηπρε κηα 

κέξα λα πεξάζνπλ ην βξάδπ ηνπο ζην ίδην κέξνο. πκθψλεζαλ λα καγεηξέςνπλ φινη κηα 

θαηζαξφια congee (ξχδη καγεηξεπκέλν ζε λεξφ) γηα ην δείπλν ηνπο, θαη θάζε δεηηάλνο λα 

βάιεη ζηελ θαηζαξφια κηα ρνχθηα ξχδη. 

Έλαο-έλαο νη δεηηάλνη πιεζίαζαλ ηελ θαηζαξφια γηα λα βάινπλ ην ξχδη. Αιιά 

ήηαλ θαηεξγαξνχιεδεο θαη νχηε έλαο δελ έβαιε νχηε έλα θφθθν ξπδηνχ ζηελ θαηζαξφια. 

Κάζε δεηηάλνο πίζηεπε φηη νη άιινη ζα έβαδαλ ην ξχδη πνπ είραλ ππνζρεζεί. 

ηαλ ζεξβηξίζηεθε ην congee, ζην πηάην ηνπο βξήθαλ κνλάρα κεξηθέο θνπηαιηέο 

αρληζηφ λεξφ! 

 

ηέιλνληάο καο ζηα αζηέξηα 
 

ηόρνο: Απηή ε γεκάηε θαληαζία εξγαζία βνεζά ηα παηδηά λα αλαινγηζηνχλ ηηο 

δηαθνξέο θαη ηηο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. 

 

Μαζεζηαθά ζεκεία: 

 Οη νκνηφηεηέο καο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο δηαθνξέο καο. 

 Σα δηθαηψκαηα βαζίδνληαη ζε παξφκνηεο αλάγθεο δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Σελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Παηδηνχ (βιέπε Πέκπην Μέξνο) 

 

Υξόλνο: Μηα ψξα, ζπλ εξγαζίεο ζην ζπίηη 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα πξνζπνηεζνχλ φηη είλαη κέιε κηαο πνιχ ζεκαληηθήο 

απνζηνιήο ζην δηάζηεκα. Εεηήζηε ηνπο λα θαληαζηνχλ φηη ηα ζήκαηα απφ ην 

δηάζηεκα έρνπλ επηβεβαηψζεη ηελ χπαξμε λνήκνλνο κνξθήο δσήο. Σα Ζλσκέλα Έζλε 

απνθάζηζαλ λα ζηείινπλ έλα δηαζηεκφπινην πξνο ην ζεκείν απφ φπνπ έξρνληαη ηα 

ζήκαηα. Θα κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηε Γε. Ρσηήζηε ηα παηδηά ηη ζα έζηειλαλ ζην 

δηαζηεκφπινην γηα λα πεη ζηα λνήκνλα φληα ζε άιινπο πιαλήηεο γηα ηα αλζξψπηλα 

φληα. Οη επηινγέο ηνπο ζα πξέπεη λα βνεζνχλ ηα λνήκνλα φληα λα θαηαιάβνπλ φηη νη 

άλζξσπνη ζε φιε ηε Γε έρνπλ ηφζν νκνηφηεηεο φζν θαη δηαθνξέο. 

 Απηφ κπνξεί λα γίλεη σο αηνκηθή εξγαζία, δίλνληαο ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα 

ξσηήζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο θαη άιινπο ηη ζα έθαλαλ. Γηα παξάδεηγκα, ζα ζηέιλαηε 

κνπζηθή; Κη αλ λαη, ηη είδνο κνπζηθήο; Βηβιία; Έξγα; Φσηνγξαθίεο; Οκνηψκαηα 

αλζξψπσλ; Αλ λαη, πψο ζα ήηαλ απηά θαη πψο ζα ήηαλ ληπκέλα; 

 Δλαιιαθηηθά, νκάδεο κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ πνιιά πξάγκαηα [θάλνπλ θαηαηγηζκφ 

ηδεψλ] πνιχ γξήγνξα. 

 Κνηηάμηε ηηο επηινγέο ησλ παηδηψλ καδί ηνπο. Πξνηείλεηε άιια πξάγκαηα, ηα νπνία 

ίζσο δελ ζθέθηεθαλ. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ εηθφλεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο; 

 Ρσηήζηε ηα παηδηά ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο γηα λα ηα βνεζήζεηε λα αλαινγηζηνχλ 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο. 
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Δξσηήζεηο: 

 Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ 

θφζκνπ; Ση ζα ζθεθηφζνπλ αλ ήζνπλ εμσγήηλνο θαη θνηηνχζεο θάησ ηε Γε;  

 Ση ζα ζθεθηφζνπλ φηη ζα ζθεθηφηαλ έλαο εμσγήηλνο αλ έβιεπε αλζξψπνπο λα 

κάρνληαη θαη λα θέξνληαη άζρεκα ν έλαο ζηνλ άιιν; 

 Ση είλαη πην ζεκαληηθφ; Οη δηαθνξέο ζηηο ζπλήζεηέο καο, ηελ ελδπκαζία καο, ηε 

γιψζζα θαη ην ζρήκα ηνπ ζψκαηφο καο ή νη νκνηφηεηέο καο; Γηαηί; 

 

Δπηινγέο: 

 Αλαπνδνγπξίζηε έλα θαιάζη κε ζθνππίδηα πάλσ ζε έλα ζξαλίν. Δμεγήζηε φηη απηφο 

είλαη έλαο εμσγήηλνο απφ έλα άιιν κέξνο ηνπ ζχκπαληνο, θαη είλαη πεξίεξγνο λα 

κάζεη γηα ηηο κνξθέο δσήο, θαη ηδηαίηεξα γη‟απηά ηα παξάμελα δίπνδα δψα πνπ 

απηναπνθαινχληαη, ζε ηφζν πνιιέο γιψζζεο, «άλζξσπνη». Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα 

πξνηείλνπλ πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ηνλ εμσγήηλν λα πξνζδηνξίζεη έλα 

«αλζξψπηλν» νλ, φπνηε δεη έλα ηέηνην ζηα ηαμίδηα ηνπ. 

 Χο άζθεζε, ε ηάμε ζα κπνξνχζε λα γξάςεη θαη λα παίμεη έλα ζεαηξηθφ έξγν κε ζέκα 

έλαλ εμσγήηλν πνπ επηζθέπηεηαη ηε Γε θαη δελ κπνξεί λα δηαπηζηψζεη δηαθνξέο 

αλάκεζα ζε αλζξψπνπο πνπ είλαη ςεινί/θνληνί, παρείο/αδχλαηνη, καχξνη/ιεπθνί... 

 Χο εξγαζία (βιέπε ελφηεηα Projects ζην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

ζην Γεύηεξν Μέξνο) ε ηάμε ζα κπνξνχζε λα θάλεη κηα έθζεζε παξνπζηάδνληαο 

νκαδνπνηεκέλα δηαθνξεηηθά είδε απφ αλζξψπηλα πφδηα, ρέξηα, πξφζσπα, ξνχρα, 

θαγεηά θαη άιια, θφβνληάο ηα απφ εθεκεξίδεο ή πεξηνδηθά. 

 

Σν αγόξη κε ηα δπν κάηηα 
 

ηόρνο: Απηή ε ζχληνκε ηζηνξία δίλεη ζηα παηδηά κηα ζεηηθή εηθφλα ηεο «δηαθνξάο». 

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: 

 Σα άηνκα κε αλαπεξίεο έρνπλ ην δηθαίσκα ζηελ ίζε αληηκεηψπηζε. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Σελ Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ (βιέπε Πέκπην Μέξνο). 

 

Υξόλνο: ρεδφλ κηα ψξα 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Πείηε ζηα παηδηά ηελ παξαθάησ ηζηνξία. ηε ζπλέρεηα θάλεηέ ηνπο ηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ. 

 

«Μαθξηά, καθξηά ζην δηάζηεκα, ππάξρεη έλαο πιαλήηεο αθξηβψο φπσο ε Γε. Οη 

άλζξσπνη πνπ θαηνηθνχλ ζηνλ πιαλήηε είλαη αθξηβψο φπσο εκείο, κφλν πνπ 

έρνπλ κφλν έλα κάηη. Αιιά είλαη έλα πνιχ ηδηαίηεξν κάηη. Με ην έλα ηνπο κάηη 

κπνξνχλ λα δνπλ ζην ζθνηάδη. Μπνξνχλ λα δνπλ καθξηά, πνιχ καθξηά, θαη 

κπνξεί ην βιέκκα ηνπο λα δηαπεξάζεη ηνίρνπο. Οη γπλαίθεο ζε απηφ ηνλ πιαλήηε 

έρνπλ παηδηά φπσο θαη ζηε Γε.  
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Μηα κέξα έλα παξάμελν παηδί γελλήζεθε. Δίρε δπν κάηηα! Ζ κεηέξα θαη ν 

παηέξαο ηνπ ήηαλ πνιχ αλαζηαησκέλνη. 

Σν αγφξη ήηαλ έλα ραξνχκελν παηδί. Οη γνλείο ηνπ ην αγαπνχζαλ θαη ηνπο 

άξεζε λα ην θξνληίδνπλ. Αιιά αλεζπρνχζαλ επεηδή ήηαλ ηφζν δηαθνξεηηθφ. Σν 

πήγαλ ζε πνιινχο γηαηξνχο. Οη γηαηξνί θνπλνχζαλ ηα θεθάιηα ηνπο θαη έιεγαλ 

«Σίπνηα δελ κπνξεί λα γίλεη». 

Καζψο ην παηδί κεγάισλε, είρε φιν θαη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα. Δπεηδή 

δελ κπνξνχζε λα δεη ζην ζθνηάδη, έπξεπε λα θνπβαιά κηα ιάκπα. ηαλ πήγε ζην 

ζρνιείν δελ κπνξνχζε λα δηαβάζεη εμίζνπ θαιά κε ηα άιια παηδηά. Οη δάζθαινί 

ηνπ έπξεπε λα ην βνεζνχλ ηδηαίηεξα. Γελ κπνξνχζε λα δεη ζε κεγάιε απφζηαζε, 

γη‟απηφ έπξεπε λα θνπβαιά έλα εηδηθφ ηειεζθφπην. Σφηε κπνξνχζε λα δεη ηνπο 

άιινπο πιαλήηεο, φπσο φινη νη άιινη. Οξηζκέλεο θνξέο, φηαλ γπξλνχζε ζην ζπίηη 

απφ ην ζρνιείν, αηζζαλφηαλ πνιχ κφλν ηνπ. «Άιια παηδηά βιέπνπλ πξάγκαηα πνπ 

εγψ δελ κπνξψ λα δσ», ζθεθηφηαλ. «Δγψ ζα πξέπεη ινγηθά λα κπνξψ λα βιέπσ 

πξάγκαηα πνπ απηά δελ κπνξνχλ λα δνπλ».  

Καη κηα θνβεξή κέξα αλαθάιπςε φηη κπνξνχζε λα δεη θάηη πνπ θαλέλαο 

άιινο δελ κπνξνχζε λα δεη. Γελ έβιεπε αζπξφκαπξα φπσο φινη νη άιινη. Δίπε 

ζηνπο γνλείο ηνπ πψο έβιεπε ηα πξάγκαηα. Πήξε ηνπο γνλείο ηνπ έμσ θαη ηνπο 

εθκπζηεξεχηεθε απηή ηε κνλαδηθή ηνπ αλαθάιπςε. Δληππσζηάζηεθαλ! Οη θίινη 

ηνπ εληππσζηάζηεθαλ επίζεο. Σνπο είπε εθπιεθηηθέο ηζηνξίεο. Υξεζηκνπνηνχζε 

ιέμεηο πνπ πνηέ πξηλ δελ είραλ αθνχζεη… φπσο θφθθηλν θαη θίηξηλν… θαη 

πνξηνθαιί. Μηινχζε γηα πξάζηλα δέληξα θαη βπζζηλί ινπινχδηα. ινη ήζειαλ λα 

κάζνπλ πψο έβιεπε ηα πξάγκαηα. Έιεγε θαηαπιεθηηθέο ηζηνξίεο γηα βαζπγάιαδεο 

ζάιαζζεο θαη θχκαηα κε αθξψδεηο ιεπθέο ραίηεο. ηα παηδηά άξεζε πνιχ λα 

αθνχλ ηηο ηζηνξίεο ηνπ γηα ηνπο εθπιεθηηθνχο δξάθνπο. Έκελαλ κε αλνηρηφ ην 

ζηφκα θαζψο απηφο πεξηέγξαθε ην δέξκα ηνπο, ηα κάηηα ηνπο θαη ηελ αλάζα ηνπο 

πνπ πεηνχζε θσηηέο. 

Μηα κέξα γλψξηζε έλα θνξίηζη. Δξσηεχηεθαλ. Γελ ηελ έλνηαδε πνπ απηφο 

είρε δπν κάηηα. Καη κεηά απηφο δηαπίζησζε φηη νχηε εθείλνλ ηνλ έλνηαδε. Δίρε 

γίλεη δηάζεκνο. Έξρνληαλ άλζξσπνη απφ φιν ηνλ πιαλήηε γηα λα ηνλ αθνχζνπλ 

λα κηιά. Σν δεπγάξη απέθηεζε έλα γην. Σν παηδί ήηαλ αθξηβψο φπσο φια ηα παηδηά 

ζηνλ πιαλήηε. Δίρε κφλν έλα κάηη». 

 

Δξσηήζεηο: 

 Πψο λνκίδεηε φηη είλαη ην λα έρεηο δπν κάηηα ζε έλα πιαλήηε φπνπ φινη ήηαλ 

κνλφθζαικνη; 

 Ση δπζθνιίεο λνκίδεηε φηη είρε ην αγφξη κε ηα δπν κάηηα; Γηαηί; 

 Ση άιινπ είδνπο δηαθνξέο ηθαλνηήησλ έρνπλ νη άλζξσπνη; 

 Θα ήζαζηαλ «δηαθνξεηηθνί» αλ δνχζαηε ζε θάπνην άιιν κέξνο ηεο Γεο; Γηαηί; Πψο 

ζα ζέιαηε λα ζαο αληηκεησπίδνπλ νη άιινη αλ ήζαζηαλ «δηαθνξεηηθνί»; 

 

Δπηινγέο: 

 Κνηηάμηε ην άξζξν 23 ηεο Απινπνηεκέλεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ. Ση είδνπο «εηδηθή θξνληίδα» κπνξεί λα ρξεηάδνληαη ηα αλάπεξα παηδηά; Αλ 

ππήξρε ζηελ ηάμε ζαο έλα αλάπεξν παηδί ηη ζα θάλαηε γηα ην βνεζήζεηε; 
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 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο ζαο λα θαληαζηνχλ φηη πάλε ζε κηα ρψξα φπνπ φινη είλαη 

κνλφθζαικνη. Εεηήζηε ηνπο λα γξάςνπλ έλα γξάκκα ζηνπο λένπο ηνπο θίινπο 

ιέγνληάο ηνπο πψο ηα άηνκα πνπ έρνπλ δπν κάηηα ζέινπλ λα ηνπο θέξνληαη νη άιινη. 

 Εεηήζηε απφ ηελ ηάμε λα αλδεκηνπξγήζεη ηελ ηζηνξία κε κηα άιιε κνξθή. Γηα 

παξάδεηγκα σο ζεαηξηθφ έξγν ή δσγξαθηά.  

 Χο εξγαζία (βιέπε ελφηεηα Projects ζην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

ζην Γεύηεξν Μέξνο) ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα κειεηήζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

αλαπεξία, λα κάζνπλ πψο δνπλ άηνκα πνπ έρνπλ αλαπεξίεο, ηη κπνξνχλ θαη ηη δελ 

κπνξνχλ λα θάλνπλ, ηη εηδηθφ εμνπιηζκφ ή βνήζεηα ρξεηάδνληαη (αλ ρξεηάδνληαη 

θάπνηα βνήζεηα ή ηδηαίηεξν εμνπιηζκφ). Απηή είλαη κηα εμαηξεηηθή επθαηξία γηα ηα 

παηδηά λα γλσξίζνπλ άηνκα κε αλαπεξίεο θαη λα απνθξνχζνπλ πξνθαηαιήςεηο πνπ 

ελδερνκέλσο έρνπλ ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία.  
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Πνηνο, εγώ; - 

δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ 

ππεπζπλόηεηα  
 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπκε απέλαληη ζηνπο 

άιινπο. Δηζάγνπλ ηα παηδηά ζηελ ηδέα φηη είλαη θαιχηεξν λα ζπκπεξηθεξφκαζηε ζηνπο 

άιινπο φπσο ζα ζέιακε λα καο ζπκπεξηθέξνληαλ απηνί. Οξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αθνχκε ηνπο άιινπο. ιεο αλαπηχζζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε 

κεηαμχ ησλ παηδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ζηελ ηάμε έλα πεξηβάιινλ 

ππεπζπλφηεηαο θαη ζεβαζκνχ γηα ηα δηθαηψκαηα φισλ. 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζπλερίδνληαη γηα ηα κεγαιχηεξα παηδηά ζην Σέηαξην 

Μέξνο.  

 

Πώο αηζζάλεζηε; 
 

ηόρνο: Απηφ ην γξήγνξν παηρλίδη ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε επαηζζεζίαο απέλαληη  ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ.  

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: 

 Ζ επαηζζεζία απέλαληη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ είλαη ε βάζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ καο. 

 

Ση ρξεηαδόκαζηε: Σελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Παηδηνχ (βιέπε Πέκπην Μέξνο). 

 

Υξόλνο: Μηζή ψξα 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Γπν παηδηά βγαίλνπλ απφ ην δσκάηην. 

 Δλψ ιείπνπλ, ηα άιια παηδηά δηαιέγνπλ λα ππνδπζνχλ έλα ζπλαίζζεκα φηαλ ηα 

παηδηά επηζηξέςνπλ. Γηα παξάδεηγκα φηη είλαη ραξνχκελα, ζπκσκέλα, 

απνγνεηεπκέλα, ελζνπζηαζκέλα, βαξηεζηεκέλα, ληψζνπλ κνλαμηά θαη άιια.  

 Σα δπν παηδηά επηζηξέθνπλ θαη ηα άιια ππνδχνληαη ην ζπλαίζζεκα πνπ έρνπλ 

επηιέμεη. Σα δπν παηδηά πξέπεη λα καληέςνπλ ην ζπλαίζζεκα. 

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.  

 Κάληε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 
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Δξσηήζεηο: 

ηα παηδηά πνπ βγήθαλ απφ ηελ ηάμε- 

 Ήηαλ εχθνιν λα καληέςεηε ηα ζπλαηζζήκαηα; 

 Πψο ηα καληέςαηε; 

 

ε φιε ηελ ηάμε - 

 Δίλαη θαιφ λα μέξεηε πψο αηζζάλνληαη νη άλζξσπνη γχξσ ζαο; Γηαηί; 

 Νηψζαηε πνηέ ραξά φηαλ φινη νη άιινη ήηαλ ιππεκέλνη, ή ιππεκέλνη φηαλ φινη νη 

άιινη ήηαλ ραξνχκελνη; Πψο ζαο θαηλφηαλε; 

 Ση ζα ζπλέβαηλε αλ θαλείο δελ ινγάξηαδε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ; 

 

Δπηινγέο: 

 Κνηηάμηε ηελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ 

«Σα παηδηά έρνπλ ην δηθαίσκα λα είλαη αζθαιή θαη λα κελ βιάπηνληαη ή 

παξακεινχληαη». Πψο καο βνεζά ην γεγνλφο φηη γλσξίδνπκε ηα αηζζήκαηα ηνπ άιινπ 

ζην λα ηθαλνπνηνχκε απηφ ην δηθαίσκα; 

 Χο εξγαζία (βιέπε ελφηεηα Projects ζην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

ζην Γεύηεξν Μέξνο) γηα κεγαιχηεξα παηδηά, δνπιέςηε καδί κε ηα παηδηά γηα λα 

δεκηνπξγήζεηε έλα ζεαηξηθφ έξγν κε πνιινχο ξφινπο θαη κε ζέκα κηα θαηάζηαζε 

φπνπ δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα αλαθχπηνπλ (γηα παξάδεηγκα, έλαο θαβγάο ζε έλα 

ζρνιηθφ πξναχιην). Γείηε ηηο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ ζην 

θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζην Γεύηεξν Μέξνο. 

 

Άγγημέ κε απαιά 
 

θνπόο: Απηφ ην ζχληνκν παηρλίδη γελλά ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα νκάδαο. (εκείσζε: 

Απηή ε δξαζηεξηφηεηα είλαη πην απνηειεζκαηηθή κε κηθξά παηδηά. Σα κεγαιχηεξα παηδηά 

θαη νη ελήιηθεο κπνξεί λα δηζηάδνπλ λα αγγίμνπλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη‟απηφ ηνλ ηξφπν. 

Απφ εζάο εμαξηάηαη λα απνθαζίζεηε αλ απηή ε δξαζηεξηφηεηα αξκφδεη ζηελ νκάδα 

ζαο.) 

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: 

 «Κάλε ζηνπο άιινπο φ,ηη ζα ήζειεο λα ζνπ θάλνπλ» (δειαδή: αλ ζέβεζαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ άιισλ αλζξψπσλ ηνπο ελζαξξχλεηο λα ζε εκπηζηεχνληαη θαη λα 

ζέβνληαη ηα δηθά ζνπ) 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Σελ Πεξίιεςε ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. 

 

Υξόλνο: Δίθνζη ιεπηά. 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα πεξπαηήζνπλ ζε θχθιν. 

 Εεηήζηε ηνπο λα θαζήζνπλ θάησ θαη ην πξφζσπφ ηνπο λα βιέπεη ηελ πιάηε ηνπ 

κπξνζηηλνχ ηνπο παηδηνχ. 
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 Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα θαληαζηνχλ φηη θάπνηνο ρχλεη ην αγαπεκέλν ηνπο ρξψκα 

ζηνπο ψκνπο ηνπ παηδηνχ πνπ θάζεηαη κπξνζηά ηνπο. 

 Γείμηε ηνπο κηα απιή, απαιή θίλεζε γηα καζάδ ψκνπ. Γψζηε πεξηζψξην ιίγσλ 

ιεπηψλ κέρξη πνπ φια ηα παηδηά λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ καζάδ ζην παηδί 

πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπο. 

 ινη γπξλάλε πίζσ θαη θάλνπλ καζάδ ζην παηδί πνπ ηνπο έθαλε καζάδ. 

 Κάληε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 

Δξσηήζεηο: 

 Πψο αηζζαλζήθαηε φηαλ ζαο έθαλαλ καζάδ; Πψο αηζζαλζήθαηε φηαλ θάλαηε καζάδ 

ζε θάπνηνλ άιιν; 

 Ση ζα ζπλέβαηλε αλ θάπνηνο ήηαλ αγελήο ή ζθιεξφο κε ην άηνκν πνπ βξηζθφηαλ 

κπξνζηά ηνπ; Ση ζα ζπλέβαηλε φηαλ ην άιιν άηνκν γχξηδε πίζσ ηνπ; Γηαηί; 

 Πψο ζα θάλαηε καζάδ ζε θάπνηνλ αλ ζέιαηε λα είλαη θαιφο καδί ζαο φηαλ ζα 

γπξλνχζαηε εζείο ηελ πιάηε ζαο γηα λα ζαο θάλεη καζάδ; 

 Μπνξείηε λα ζθεθηείηε παξαδείγκαηα ζαλ απηφ ζηελ πξαγκαηηθή δσή; 

 

Δπηινγέο: 

 Κνηηάμηε ηελ Πεξίιεςε ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζην Πέκπην 

Μέξνο. Ση ζα ζπλέβαηλε αλ αδηαθνξνχζακε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη 

θάλακε φ,ηη καο επραξηζηνχζε; Πνηα δηθαηψκαηα ζα επεξέαδε απηφ; Πψο; Θα ζέιαηε 

λα δείηε ζε έλαλ ηέηνην θφζκν; 

 ηαλ ηα παηδηά είλαη ζπκσκέλα, δεηήζηε ηνπο λα ζθίγγνπλ ηνπο κχεο ηνπο φηαλ 

θαληάδνληαη ην ίδην ρξψκα λα ηξέρεη πάλσ ζην ζψκα ηνπο απφ ηελ θνξπθή κέρξη ηα 

λχρηα, θάλνληαο ηνπο κχεο ηνπο λα ραιαξψλνπλ. ηε ζπλέρεηα ζα κπνξνχλ λα 

βγαίλνπλ απφ ηε «ιίκλε» ρξψκαηνο παηψληαο ζηα πφδηα ηνπο, πνιχ ιηγφηεξν 

ζπκσκέλα. 

 

Σν κπαζηνύλη πνπ κηιάεη 
 

θνπόο: Απηή ε θνηλή δξαζηεξηφηεηα βνεζά ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο 

αθξφαζεο θαη νκηιίαο. 

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: 

«Σα παηδηά έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα ζπγθεληξψλνληαη 

γηα λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο» (Βιέπε Πέκπην Μέξνο). 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Σελ Πεξίιεςε ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. Έλα 

κπαζηνχλη κε ξφδνπο, φρη πνιχ κεγάιν θαη ρσξίο κπηεξέο γσλίεο. 

 

Υξόλνο: Σνπιάρηζηνλ 10 ιεπηά 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 
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 Δμεγήζηε ζηα παηδηά φηη ν ηζαγελήο ακεξηθαληθφο ιαφο ή «νη Ηλδηάλνη» είραλ ηνλ 

ηξφπν ηνπο λα αθνχλ ν έλαο ηνλ άιιν, θαζψο δηλφηαλ ζηνλ θαζέλα ε επθαηξία λα 

κηιήζεη. Υξεζηκνπνηνχζαλ έλα κπαζηνχλη πνπ κηινχζε. πνηνο θξαηά ην κπαζηνχλη 

έρεη ην δηθαίσκα λα κηιά θαη φινη νη άιινη πξέπεη λα ηνλ αθνχλ. Σν κπαζηνχλη πεξλά 

απφ ηνλ έλα ζηνλ άιιν ζε θχθιν. πνηνο δελ ζέιεη λα κηιήζεη απιά ην πεξλά ζε 

άιινλ. Σν κπαζηνχλη πνπ κηιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε πνιινχο ηξφπνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, γηα λα πνχκε έλα λέν ή λα πνχκε ηε γλψκε καο γηα θάηη. Απηφο είλαη 

έλαο θαιφο ηξφπνο γηα λα θάλνπκε ληξνπαιά παηδηά λα κηιήζνπλ κε απηνπεπνίζεζε 

θαη λα πείζνπκε παηδηά πνπ επηβάιινληαη ζηελ ηάμε λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα 

άιισλ παηδηψλ. 

 Μηα θαιή αξρή ζα ήηαλ λα πάξεη ε δαζθάια - ν δάζθαινο ην κπαζηνχλη θαη, γηα 

παξάδεηγκα, λα πεη θάηη πνπ ηεο/ηνπ αξέζεη, θαη ζηε ζπλέρεηα λα δψζεη ην κπαζηνχλη 

ζην παηδί πνπ θάζεηαη δίπια ηεο/ηνπ. Έηζη κπνξεί λα δείμεη ζηα παηδηά πψο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην κπαζηνχλη. 

 Πξνζέμηε λα κελ πηέζεηε ηα παηδηά λα κηιήζνπλ. 

 Μεηά ηε δξαζηεξηφηεηα, θάληε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 

Δξσηήζεηο: 

 Πψο αηζζαλζήθαηε φηαλ κηινχζαηε / φηαλ αθνχγαηε ηνπο άιινπο πνπ κηινχζαλ; 

 Αλαθαιχςαηε ηίπνηα θαηλνχξγην ή ζπλαξπαζηηθφ; 

 αο αξέζεη λα ζαο δηαθφπηνπλ; 

 Πνην είλαη ην πιενλέθηεκα φηαλ  αθήλεηε θάπνηνλ λα κηιά ρσξίο λα ηνλ δηαθφπηεηε; 

 

Δπηινγέο: 

 ηαλ έρνπλ πξνεγεζεί θαβγάδεο ή άιιν επεηζφδην, απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα αλαθαιχςεηε ηηο απφςεηο ηεο ηάμεο γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη πξνθεηκέλνπ λα 

επηιπζεί ε ζχγθξνπζε. 

 Δλήιηθεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα κε ηνλ ίδην αθξηβψο 

ηξφπν, γηα παξάδεηγκα γηα λα αξρίζνπλ λα γλσξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. 

  

Σα παηδηθά ηξαγνπδάθηα 

«κπεξδεύηεθαλ» 
 

θνπόο: Απηφ ην παηρλίδη ξπζκνχ αλαπηχζζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα 

αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αθξφαζεο (βιέπε θεθάιαην Εώληαο καδί - δξαζηεξηόηεηεο 

ζρεηηθά κε ην ζεβαζκό ζην Σέηαξην Μέξνο). 

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: 

 Αλ αθνχκε θαιά καζαίλνπκε λα ζεβφκαζηε ηα δηθαηψκαηα άιισλ αλζξψπσλ. 

 

Υξόλνο: Μηζή ψξα 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 
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 Πείηε έλα γλσζηφ ηξαγνπδάθη ζηα παηδηά αιιάδνληαο κηα ιέμε ηνπ. 

 Σα παηδηά πξέπεη λα εληνπίζνπλ ηε ιάζνο ιέμε θαη λα πνχλε ηε ζσζηή. 

 ηαλ ην ζπλεζίζνπλ απηφ, αιιάμηε δπν ιέμεηο.  

 Κάληε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 

Δξσηήζεηο: 

 ηαλ αθνχκε πξνζερηηθά, ηη θάλνπκε κε ην κπαιφ θαη ην ζψκα καο; (ηα παηδηά 

κπνξεί λα πνπλ: θχβνπκε ειαθξψο κπξνζηά, γλέθνπκε, ζπιινγηδφκαζηε...) 

 Ση θάλνπκε κε ην κπαιφ θαη ην ζψκα καο φηαλ δελ αθνχκε πξνζερηηθά; (ηα παηδηά 

κπνξεί λα πνπλ: θνηηάκε αιινχ, δελ θάλνπκε εξσηήζεηο...) 

 Πηζηεχεηε φηη κπνξεί θάπνηνο λα γίλεη θαιχηεξνο αθξναηήο κε εμάζθεζε;  

 Πνηα είλαη ηα πξνηεξήκαηα ηνπ λα αθνχκε πξνζερηηθά; (ηηο νηθνγέλεηέο καο, ζην 

ζρνιείν, ζην δξφκν...) 

 Ση ζα ζπλέβαηλε αλ φινη ζηνλ θφζκν έπαπαλ λα αθνχλ ν έλαο ηνλ άιιν; 

 

Δπηινγέο: 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο ζαο λα γξάςνπλ κηα ηζηνξία, έλα ζεαηξηθφ έξγν ή λα 

θηηάμνπλ κηα δσγξαθηά παξνπζηάδνληαο κηα πεξίπησζε φπνπ θαλείο δελ άθνπγε. 

 Χο εξγαζία δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο ζαο λα ζεκεηψζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζαββαηνθχξηαθνπ ηηο θνξέο πνπ είδαλ θάπνηνλ λα κελ πξνζέρεη. Απηά ηα ζηνηρεία 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα βαζηθή καζεκαηηθή εμάζθεζε, παξνπζηάδνληαο 

παξφκνηεο θαηαζηάζεηο σο πνζνζηά ηνπ ζπλφινπ. 

 

Δκπηζηεύζνπ κε 
 

θνπόο: Απηφ ην ζπλαξπαζηηθφ θαη ελεξγεηηθφ παηρλίδη βνεζά ηα παηδηά λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. 

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: 

 Πξέπεη λα ζπλεξγαδφκαζηε κε ηνπο άιινπο γηα λα απνιακβάλνπλ φινη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: 

 Σελ Πεξίιεςε ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (βιέπε Πέκπην 

Μέξνο). 

 Μαληίιηα γηα ηα κηζά παηδηά. 

 

Υξόλνο: αξαληαπέληε ιεπηά. 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα θάλνπλ δεπγάξηα. 

 Γέζηε ηα κάηηα ηνπ ελφο παηδηνχ απφ θάζε δεπγάξη. 

 Σν άιιν παηδί ζην δεπγάξη είλαη ν «νδεγφο» θαη νδεγεί ην ηαίξη ηνπ γχξσ ζην 

δσκάηην. 
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 Οη «νδεγνί» ζα πξέπεη λα βξνπλ δηάθνξεο (αζθαιείο!) εκπεηξίεο γηα ην ηαίξη ηνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα ηνπο δεηήζνπλ λα βξνπλ δηάθνξα αληηθείκελα κε ηελ 

αθή, αθήλνληάο ηνπο κφλνπο γηα κηα ζηηγκή, λα ηξέμνπλ καδί ζε νκαιφ έδαθνο. 

Δλζαξξχλεηε ηνπο «νδεγνχο» λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο. 

 Σα δεπγάξηα αιιάδνπλ ξφινπο. 

 Μεηά ην παηρλίδη αθήζηε ρξφλν ζηελ ηάμε λα κηιήζεη γηα ην παηρλίδη. 

Υξεζηκνπνηήζηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο γηα λα αξρίζεηε ηε ζπδήηεζε. 

 

Δξσηήζεηο: 

 Πψο αηζζαλζήθαηε σο «ηπθιφο» / «νδεγφο»; 

 Πψο επηθνηλσλνχζαηε; 

 Πξνηηκνχζαηε θάπνηνλ απφ ηνπο δπν ξφινπο; Γηαηί; 

 Νηψζαηε ππεπζπλφηεηα σο νδεγφο; 

 Δκπηζηεπηήθαηε ηνλ νδεγφ ζαο; 

 Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη εκπηζηνζχλε; (ε νηθνγέλεηεο, θηιίεο, αλάκεζα ζε 

ρψξεο...) 

 

Δπηινγέο: 

 Γηαιέμηε έλα απφ ηα δηθαηψκαηα απφ ηελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ από ηε 

ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ (Πέκπην Μέξνο). Πψο ζα έπξεπε λα 

ζπλεξγάδεηαη ν θφζκνο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη απηφ ην δηθαίσκα ην απνιακβάλνπλ 

φια ηα παηδηά ζε φιν ηνλ θφζκν; (Γηα παξάδεηγκα, ην δηθαίσκα λα έρνπλ αξθεηφ 

θαγεηφ θαη θαζαξφ λεξφ απαηηεί ελδερνκέλσο εκπηζηνζχλε θαη ζπλεξγαζία αλάκεζα 

ζε θπβεξλήζεηο, θαιιηεξγεηέο ηξνθίκσλ, εκπφξνπο...) 

 ε κηα άιιε δηαζθεπή απηνχ ηνπ παηρληδηνχ, έλα παηδί είλαη ην «θαξάβη» θαη νη άιινη 

είλαη νη «βξάρνη». Οη βξάρνη θάζνληαη ζην πάησκα θη έρνπλ αθήζεη θελφ αλάκεζά 

ηνπο. Σν θαξάβη έρεη θιεηζηά ηα κάηηα ηνπ θαη πξέπεη λα πεξπαηήζεη απφ ηε κηα άθξε 

ηνπ δσκαηίνπ (ζάιαζζα) κέρξη ηελ άιιε (αθηή) ρσξίο λα πξνζθξνχζεη πάλσ ζε 

βξάρν. ηαλ ην θαξάβη είλαη θνληά ζε θάπνην βξάρν, ην παηδί πνπ θάζεηαη θάλεη έλα 

ζφξπβν ζαλ θχκαηα πάλσ ζε βξάρν γηα λα πξνεηδνπνηήζεη ην θαξάβη λα αιιάμεη 

θαηεχζπλζε. ηαλ ην θαξάβη θηάζεη ζηελ αθηή, ηφηε άιιν παηδί γίλεηαη ην θαξάβη. 

 Χο άζθεζε, φιε ε ηάμε ζα κπνξνχζε λα πξνεηνηκάζεη θαη λα παίμεη έλα ζεαηξηθφ 

έξγν γηα νιφθιεξν ην ζρνιείν κε ζέκα κηα πεξίπησζε φπνπ ε ζπλεξγαζία απνηξέπεη 

ηελ θαηαζηξνθή. 
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Γηθαηώκαηα δσήο – 

δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ 

νηθνπκεληθόηεηα ησλ 

δηθαησκάησλ 
 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο βνεζνχλ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ φηη, φπσο νη 

ζθέςεηο καο, έηζη θαη ηα δηθαηψκαηά καο είλαη αλαπαιινηξίσηα - δειαδή, είλαη δηθά καο 

θαη δελ κπνξεί θαλείο λα καο ηα ζηεξήζεη. Δπίζεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο δείρλνπλ πψο 

νξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα απηά θαη φηη βαζίδνληαη ζηηο πξσηαξρηθέο αλάγθεο φισλ ησλ 

αλζξσπίλσλ φλησλ. 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζπλερίδνληαη γηα κεγαιχηεξα παηδηά ζην θεθάιαην 

Γηθαηώκαηα δσήο ζην Σέηαξην Μέξνο.  

 

ε ηη ρξεζηκεύεη απηό; 
 

θνπόο: Απηφ ην παηρλίδη θαληαζίαο, ζην νπνίν ρξεζηκνπνηνχκε άρξεζηα πξάγκαηα, 

εηζάγεη ηα παηδηά ζηελ έλλνηα ησλ παγθνζκίσλ θαη αλαπαιινηξίσησλ δηθαησκάησλ. 

Δπίζεο εγείξεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο. 

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: 

 ινη έρνπκε «αλαπαιινηξίσηεο» ηδηφηεηεο θαζψο θαη αλαπαιινηξίσηα δηθαηψκαηα. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: 

 Παιηά άρξεζηα πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλ καδέςεη ηα παηδηά απφ ην ζρνιείν ή ην 

ζπίηη, φπσο δνρεία, παθέηα, θνπξέιηα θ.ά. 

 Σελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ 

ζην Πέκπην Μέξνο. 

 

Υξόλνο: Πεξίπνπ 20 ιεπηά. 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Καζίζηε ζε θχθιν 

 Πεξάζηε έλα αληηθείκελν απφ ρέξη ζε ρέξη. Κάζε παηδί πξνηείλεη κηα θαληαζηηθή 

ρξήζε απηνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, έλα άδεην παθέην ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκεχζεη γηα θαπέιν, παπνχηζη, βαιίηζα... Αλ δελ ηνπο έξρεηαη θάπνηα ηδέα, 

κπνξεί λα ην δψζνπλ ζην δηπιαλφ ηνπο. 
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 Δλζαξξχλεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ δείρλνπλ θαληαζία. 

 ηαλ μεκείλεηε απφ ηδέεο, πεξάζηε απφ ρέξη ζε ρέξη έλα άιιν αληηθείκελν. 

 Κάλεηε ζηα παηδηά ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 

Δξσηήζεηο: 

 Ση είλαη «θαληαζία»; Πψο ηε ρξεζηκνπνηνχκε; Γηα πνην ζθνπφ; 

 ινη έρνπκε θαληαζία, κε ηελ νπνία γελληφκαζηε. Καλείο δελ κπνξεί λα καο 

ζηεξήζεη ηε θαληαζία καο. Με ηνλ ίδην ηξφπν, φινη έρνπκε δηθαηψκαηα, κε ηα νπνία 

γελληφκαζηε, θαη ηα νπνία θαλείο δελ κπνξεί λα καο ζηεξήζεη. Σα δηθαηψκαηά καο 

κπνξεί λα ηα αγλννχλ ή λα ηα παξαβηάδνπλ άιινη άλζξσπνη, αιιά εκείο ηα έρνπκε 

αθφκα αλεμάξηεηα απφ ην πνχ δνχκε ή πνηνη είκαζηε - φπσο αθξηβψο φινη έρνπκε 

θαληαζία, αλεμάξηεηα απφ ην πνηνη είκαζηε. 

 

Δπηινγέο: 

 Απηή ε δξαζηεξηφηεηα είλαη επίζεο ρξήζηκε γηα ηε δηδαζθαιία ζρεηηθά κε ηηο 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο: φινη έρνπκε κπαιφ, αιιά νη ζθέςεηο θαη νη ηδέεο καο είλαη 

άιιεο θνξέο δηαθνξεηηθέο, άιιεο θνξέο παξφκνηεο, αιιά πνηέ παλνκνηφηππεο. 

Μπνξείηε λα εμεξεπλήζεηε απηή ηελ άπνςε κε ηελ ηάμε ζαο, ξσηψληαο ηνπο καζεηέο 

ζαο «Ση είλαη απηφ;» πξηλ ηνπο δψζεηε λα θάλνπλ γχξν έλα αληηθείκελν. Οη καζεηέο 

ίζσο ζπκθσλήζνπλ φηη είλαη έλα παιηνθνχξειν, αιιά ηα δηαθνξεηηθά ηνπο κπαιά 

κπνξεί λα ην κεηαηξέςνπλ ζε εθαηφ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. 

 Χο εξγαζία (βιέπε ελφηεηα Projects ζην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

ζην Γεύηεξν Μέξνο): δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα βξνπλ αληηθείκελα θαη 

θαηαζηάζεηο πνπ νη άλζξσπνη βιέπνπλ δηαθνξεηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ιφγσ ηνπ 

χςνπο ηνπο, ηεο φξαζήο ηνπο, ηεο απφζηαζήο ηνπο απφ ην αληηθείκελν, ησλ 

πξνθαηαιήςεψλ ηνπο θ.ά. Σα παηδηά κπνξνχλ λα γξάςνπλ ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπο ζε 

αθίζεο γηα ηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ή ζε έλα βηβιίν. 

 

Μηα ζεκαληηθή εξγαζία 
 

θνπόο: Απηή ε δξαζηεξηφηεηα θαηαηγηζκνχ ηδεψλ βνεζά λα δείμνπκε φηη ηα θείκελα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηεξίδνληαη ζε βαζηθέο αλζξψπηλεο 

αλάγθεο φισλ ησλ αλζξψπσλ. 

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: 

 Σα δηθαηψκαηα βαζίδνληαη ζε παξφκνηεο αλάγθεο δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Σελ Απινπνηεκέλε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, θαη ηελ 

Πεξίιεςε, απφ ην Πέκπην Μέξνο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ. Γξάςηε ηελ Πεξίιεςε ζε έλα 

κεγάιν θνκκάηη ραξηί. 

 

Υξόλνο: ρεδφλ κηζή ψξα 
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Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Εεηήζηε απφ ηελ ηάμε λα θαληαζηεί φηη ηνπο έρεη δεηεζεί απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε (ηε 

βνπιή ησλ εζλψλ φινπ ηνπ θφζκνπ) λα θάλνπλ κηα ιίζηα κε φια ηα πξάγκαηα πνπ 

ρξεηάδνληαη φια ηα παηδηά ζε φιν ηνλ θφζκν γηα λα είλαη ραξνχκελα θαη πγηή. Γηα 

παξάδεηγκα θαγεηφ, παηρλίδη, αέξα, αγάπε... 

 Γξάςηε απηέο ηηο «αλάγθεο», φπσο ζαο ηηο ιέλε ηα παηδηά ρσξίο λα ηηο θξίλεηε. 

 ηαλ δελ έρνπλ λα ζαο πξνηείλνπλ θάηη άιιν, δεηήζηε απφ ηελ ηάμε λα πξνζδηνξίζεη 

πνηεο απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπο είλαη πξαγκαηηθά αλάγθεο, θαη πνηεο είλαη «επηζπκίεο». 

(Γηα παξάδεηγκα, ε ηειεφξαζε θαη ηα γιπθά είλαη «επηζπκίεο» θαη φρη «αλάγθεο». 

Πξνζπαζήζηε λα πξνζδηνξίζεηε ηηο αλάγθεο πνπ είλαη θνηλέο γηα φια ηα παηδηά φινπ 

ηνπ θφζκνπ.  

 Σψξα, δείμηε ζηελ ηάμε ηελ Πεξίιεςε απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ. Δμεγήζηε ηνπο φηη πνιιά ρξφληα πξηλ, ηα Ζλσκέλα Έζλε είραλ θαηαξηίζεη 

κηα παξφκνηα ιίζηα, ε νπνία αξγφηεξα έγηλε ε χκβαζε. Ζ χκβαζε ζπκίδεη ζηα 

έζλε φινπ ηνπ θφζκνπ ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

 Εεηήζηε απφ ηελ ηάμε λα ζπγθξίλεη ηε ιίζηα ηνπο θαη ηελ Πεξίιεςε ηεο χκβαζεο. 

Πνηεο αλάγθεο έρνπλ θαηαγξαθεί σο δηθαηψκαηα; Τπάξρνπλ θαζφινπ δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο δπν ιίζηεο; Γηαηί; 

 Κάληε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 

Δξσηήζεηο: 

 Γηαηί πηζηεχεηε φηη ηα Ζλσκέλα Έζλε ζθέθηεθαλ πσο ήηαλ ζεκαληηθφ λα 

θαηαγξάςνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ; 

 Γηαηί πηζηεχεηε φηη ε χκβαζε είλαη κηα ιίζηα κε αλάγθεο, φρη κε επηζπκίεο; 

 Πηζηεχεηε φηη φια ηα παηδηά ζηε ρψξα ζαο θαη ζηνλ θφζκν έρνπλ φια απηά ηα 

δηθαηψκαηα; Γηαηί φρη; 

 Κνηηάμηε έλα ή δπν δηθαηψκαηα ζηε χκβαζε. Ση κπνξεί λα ζηεξήζεη ζε έλα παηδί 

απηά ηα δηθαηψκαηα; 

 Ση πηζηεχεηε φηη νη αξρεγνί ηεο ρψξαο ζαο, νη δάζθαινη, νη γνλείο, ή εζείο θαη νη 

ζπκκαζεηέο ζαο ζα κπνξνχζαηε λα θάλεηε γηα λα εγγπεζείηε ζηα παηδηά απηά ηα 

δηθαηψκαηα; 

 

Δπηινγέο: 

 Φηηάμηε έλα θχθιν θαη θαζίζηε θάησ ή κείλεηε φξζηνη. Κάζε παηδί κε ηε ζεηξά ηνπ 

ππνδχεηαη έλα απφ ηα πξάγκαηα απφ ηε ιίζηα ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα θάλεη 

φηη ληχλεηαη, φηη ηξψεη έλα γεχκα, αγθαιηάδεη έλα θίιν, παίδεη έλα παηρλίδη, γξάθεη 

έλα γξάκκα, αηζζάλεηαη ραξά ή ειεπζεξία. Ξαλαθάλεηε έλα γχξν ηνπ θχθινπ πάιη. 

Σν πξψην παηδί παίδεη ην ξφιν ηνπ, θαη ζπλερίδεη λα ηνλ παίδεη ελψ ην δεχηεξν παηδί 

έξρεηαη κε ην δηθφ ηνπ ξφιν, έσο φηνπ φιε ε ηάμε θαη ν δάζθαινο παίδνπλ ηνπο 

ξφινπο ηνπο ηαπηφρξνλα. Υαιαξψζηε! 

 Χο άζθεζε, ηα παηδηά κπνξνχλ λα παίμνπλ έλα ζεαηξηθφ γηα ηνπο γνλείο πνπ αξρίδεη 

κε «επηζπκίεο» θαη ηειεηψλεη κε «αλάγθεο». 
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Μεγάινη άλζξσπνη – κηθξνί 

άλζξσπνη 
 

θνπόο: Απηή ε δξαζηεξηφηεηα ζπλέληεπμεο έρεη ζηφρν λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα 

ζπζρεηίζνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κε ην δηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη λα δείμεη φηη ε 

αλαγλψξηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ππήξμε ζηαδηαθή. 

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: 

 Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ είλαη κηα εμέιημε ηνπ ηέινπο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, 

αιιά ηα δηθαηψκαηα ππήξραλ θαη παξαβηάδνληαλ, δηεθδηθνχληαλ θαη ζηαδηαθά 

επηηπγράλνληαλ ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: 

 Πεξίιεςε ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπΠαηδηνχ απφ ην Πέκπην Μέξνο. 

 

Υξόλνο: Σξία καζήκαηα ζε δηάζηεκα κεξηθψλ εβδνκάδσλ. 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Δμεγήζηε ζηελ ηάμε φηη ηα θείκελα γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ φπσο ε 

χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ είλαη πξφζθαηα έγγξαθα, θαη φηη ζην 

παξειζφλ, πνιιά απφ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηε χκβαζε δελ ηα απνιάκβαλαλ 

φια ηα παηδηά. Δμεγήζηε ηνπο φηη ζε πνιιέο ζχγρξνλεο ρψξεο απηφ ηζρχεη αθφκε. 

 Μαδί κε ηα παηδηά θάληε κηα κηθξή ιίζηα κε θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο πνπ κπνξνχλ 

ίζσο λα απαληήζνπλ ζε απηή ηελ εξψηεζε: «Οη δσέο ησλ παηδηψλ ζηελ πφιε καο 

έρνπλ βειηησζεί ηνλ ηειεπηαίν αηψλα;» Γηα παξάδεηγκα, ηνπο παππνχδεο ηνπο. Μηα 

ιίζηα πεξίπνπ ηεζζάξσλ αηφκσλ είλαη ηδαληθή. 

 Εεηήζηε απφ ηελ ηάμε λα γξάςεη ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο γηα λα ηνπο 

πξνζθαιέζεη ζην ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα ηνπο πάξνπλ ζπλέληεπμε. (Δίλαη 

επθνιφηεξν αλ ζηελ αξρή ηα άηνκα έξζνπλ γηα ζπλέληεπμε ζηελ ηάμε). 

 Θπκεζείηε λα ξσηήζεηε ηα άηνκα απφ ηα νπνία ζα πάξεηε ζπλέληεπμε λα ζαο πνπλ 

ιίγα πξάγκαηα γηα ην ζέκα γηα ην νπνίν ζα ηα ξσηήζεηε. Απηά πνπ ζα ζαο πνπλ 

κπνξνχλ λα ηα δηαβάζνπλ θαη λα ηα ζπδεηήζνπλ ηα παηδηά πξηλ ηε κέξα ηεο 

ζπλέληεπμεο, έηζη ψζηε νη εξσηήζεηο λα είλαη έηνηκεο απφ πξηλ. ηαλ νη καζεηέο 

πξνεηνηκάδνπλ ηηο εξσηήζεηο, ζα πξέπεη λα ζθέθηνληαη «ηη ζέινπκε λα κάζνπκε;» 

Γηα παξάδεηγκα, αλ ην άηνκν απφ ην νπνίν ζα πάξνπκε ζπλέληεπμε έρεη δειψζεη φηη 

δνχιεπε σο παηδί αληί λα πεγαίλεη ζην ζρνιείν, ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

πξνγξακκαηίζνπλ λα ηνλ ξσηήζνπλ γηα ηηο αλακλήζεηο ηνπ, έλα ζπγθεθξηκέλν 

γεγνλφο, πψο έλησζε γη‟ απηφ, πφηε έγηλε, πψο θαη γηαηί, πνηνο ήηαλ εθεί, θ.ά. 

 ηαλ κπνπλ κέζα ηα άηνκα απηά, βάιηε ηα λα θαζήζνπλ θάπνπ φπνπ φιε ε ηάμε λα 

ηα βιέπεη.  

 Σα παηδηά κπνξνχλ λα θάλνπλ εξσηήζεηο ην θαζέλα κε ηε ζεηξά ηνπ. Αθήζηε ηε 

ζπλέληεπμε λα θπιήζεη θπζηθά - πξνζπαζήζηε λα κελ δηαθφπηεηε ρσξίο ιφγν. 

 Ζρνγξαθήζηε ηηο εξσηήζεηο ή γξάςηε ηεο ζε ραξηί. 
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 Αλ έρεη έξζεη πάλσ απφ έλα άηνκν γηα ζπλέληεπμε, δεηήζηε ηνπο λα ζπδεηήζνπλ ηηο 

εξσηήζεηο, αληί λα ηηο απαληνχλ ν θαζέλαο μερσξηζηά. Απηφ κπνξεί λα είλαη πνιχ 

ελδηαθέξνλ! 

 Μεηά απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, δεηήζηε απφ ηελ ηάμε λα ζπγθξίλεη ηηο ζπλεληεχμεηο κε 

ηελ Πεξίιεςε ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. Κάληε ηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο: 

 

Δξσηήζεηο: 

 Πηζηεχεηε φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ήηαλ ζεβαζηά ζην παξειζφλ; 

 Πνηα δηθαηψκαηα αγλννχληαλ; Γηαηί; 

 Θα ζέιαηε λα δείηε ζε εθείλε ηελ επνρή; 

 Σα πξάγκαηα έρνπλ βειηησζεί γηα ηα παηδηά ή έρνπλ ρεηξνηεξέςεη; Γηαηί; 

 

Δπηινγέο: 

 Σα κεγαιχηεξα παηδηά κπνξνχλ επίζεο λα πάξνπλ ηηο ζπλεληεχμεηο ζηα ζπίηηα ηνπο. 

 Πάξηε εθεκεξίδεο γηα λα αλαθαιχςεηε πψο ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ζε άιια κέξε 

ηνπ θφζκνπ αγλννχληαλ ή πξνζηαηεχνληαλ. 

 Χο εξγαζία (βιέπε ελφηεηα Projects ζην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

ζην Γεύηεξν Μέξνο) δεηήζηε απφ ηελ ηάμε λα θάλεη έλα ζεαηξηθφ έξγν, πνηήκαηα, 

ηζηνξίεο ή δσγξαθηά ζπγθξίλνληαο ηε δσή ησλ παηδηψλ ζην παξειζφλ θαη ηψξα. 

 Απφ ηε ινγνηερλία καο κπνξνχκε λα αληιήζνπκε ηζηνξίεο γηα ην πψο ήηαλ ε δσή ησλ 

παηδηψλ ζην παξειζφλ. 

 Χο άζθεζε, ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα γξάςνπλ έλα ζεαηξηθφ έξγν γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ θαη λα ην παξνπζηάζνπλ ζε ηνπηθή εθδήισζε. 

 

Σν παηρλίδη ηνπ εκεξνινγίνπ 
 

θνπόο: Απηή ε δξαζηεξηφηεηα, κε θσηνγξαθίεο, πξνζπαζεί λα εμεγήζεη πψο 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο φια ηα δηθαηψκαηα. Μπνξεί λα γίλεη κε παηδηά, εθήβνπο θαη 

ελήιηθεο. 

 

Μαζεζηαθά ζεκεία: 

 Σα δηθαηψκαηα είλαη «νηθνπκεληθά» (φινη ηα έρνπλ) 

 Σα δηθαηψκαηα είλαη «αδηαίξεηα» (δελ κπνξνχκε λα απνιακβάλνπκε κεξηθά 

δηθαηψκαηα θαη λα αξλνχκαζηε άιια) 

 

Ση ρξεηάδεζηε: 

 Πεξίπνπ 12 θσηνγξαθίεο ή άιιεο θαιήο πνηφηεηαο εηθφλεο αλζξψπσλ απφ φιν ηνλ 

θφζκν ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο θάζεηο. ε εκεξνιφγηα, εθεκεξίδεο θαη 

πεξηνδηθά κπνξνχκε λα βξνχκε ηέηνηεο θσηνγξαθίεο. 

 Σελ Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ απφ ην Πέκπην Μέξνο. 

 

Υξόλνο : Πεξίπνπ 30 ιεπηά. 



 82 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 θνξπίζηε ηηο θσηνγξαθίεο ζην πάησκα ή ζε έλα ηξαπέδη φπνπ φινη λα κπνξνχλ λα 

ηηο δνπλ. 

 Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα δηαιέμνπλ (σο νκάδα ζπλνιηθά) ηηο ηξεηο θσηνγξαθίεο πνπ 

ηνπο αξέζνπλ πεξηζζφηεξν. Απηφ ζα πάξεη ιίγα ιεπηά. 

 Πάξηε ηηο ηξεηο θσηνγξαθίεο πνπ δηάιεμαλ. Βάιηε ζηελ άθξε ηηο άιιεο θσηνγξαθίεο 

έηζη ψζηε λα κελ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ. 

 Κξαηήζηε ςειά κηα απφ ηηο ηξεηο θσηνγξαθίεο πνπ επέιεμαλ ψζηε λα κπνξνχλ λα ηε 

δνπλ φινη. Κάληε ζηα παηδηά ηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ γηα λα 

θεληξίζεηε ηε θαληαζία ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα. Να είζηε αλνηρηνί ζε φιεο ηηο 

πξνηάζεηο! 

 Δπαλαιάβεηε απηή ηελ άζθεζε ηεο θαληαζίαο γηα ηηο άιιεο δπν επηιεγκέλεο εηθφλεο. 

 Σψξα πεγαίλεηε πάιη ζηελ πξψηε εηθφλα Ρσηήζηε ηα παηδηά: «Πνην δηθαίσκα ή 

δηθαηψκαηα λνκίδεηε φηη αλαπαξηζηά απηή ε θσηνγξαθία; (Αλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη 

πνιχ κηθξνί ή δελ γλσξίδνπλ θαιά ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, επηηξέςηε ηνπο λα 

ζπκβνπιεπηνχλ ηελ Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ απφ ην Πέκπην Μέξνο). 

 Δπαλαιάβαηε απηή ηελ εξψηεζε γηα ηηο άιιεο δπν επηιεγκέλεο θσηνγξαθίεο. 

 θνξπίζηε πάιη ηηο εηθφλεο. Ρσηήζηε ηα παηδηά: «Ση έρεηε λα πείηε γηα ηηο άιιεο; Πνην 

δηθαίσκα ή πνηα δηθαηψκαηα αλαπαξηζηά θαζεκηά απφ απηέο;» Αμηνπνηήζηε απηή ηελ 

επθαηξία γηα λα εμεγήζεηε φηη φια ηα δηθαηψκαηα είλαη «νηθνπκεληθά» (φινη ηα 

έρνπκε). 

 Σψξα ξσηήζηε ηα παηδηά αλ κπνξνχλ λα ρσξίζνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ζε δηαθνξεηηθέο 

ζηήιεο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο λα αληηζηνηρεί ζε θαζέλα απφ ηα ζεκεία ζηελ 

Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ απφ ην Πέκπην Μέξνο. Σα παηδηά ζχληνκα ζα δηαπηζηψζνπλ φηη απηφ 

είλαη αδχλαην, αθνχ φια ηα δηθαηψκαηα ζπλδένληαη ην έλα κε ην άιιν, έηζη πνπ κηα 

εηθφλα ζα αλαπαξηζηά δηάθνξα δηθαηψκαηα ηαπηφρξνλα. Αμηνπνηήζηε απηή ηελ 

επθαηξία γηα λα εμεγήζεηε φηη ηα δηθαηψκαηα είλαη «αδηαίξεηα» (δελ κπνξνχκε λα 

απνιακβάλνπκε θάπνηα δηθαηψκαηα θαη λα αξλνχκαζηε άιια). 

 

Δξσηήζεηο: 

 Πνχ λνκίδεηε φηη ηξαβήρηεθε απηή ε θσηνγξαθία; 

 Ση λνκίδεηε φηη ζπκβαίλεη; 

 Ση ψξα ηεο εκέξαο είλαη; 

 Απηνί νη άλζξσπνη ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο; 

 Δίλαη θησρνί/ πινχζηνη, ραξνχκελνη/ ιππεκέλνη; 

 Ση θνηηάλε/ θάλνπλε/ ιέλε; 

 Πνχ πάλε; Πνχ ήηαλ; 

 Ξέξνπλ ηνλ/ελ θσηνγξάθν; 

 Ση γλψκε έρνπλ γη‟απηφλ/ήλ; 

 

Δπηινγέο: 
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 Αλ νη εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απεηθνλίδνπλ παηδηά, απηή ε δξαζηεξηφηεηα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο κε ηελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ ηε 

χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. 

 Χο εξγαζία, ηα παηδηά κπνξνχλ λα καδέςνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

θσηνγξαθίεο αηφκσλ απφ φιν ηνλ θφζκν θαη λα ηηο εθζέζνπλ ζηελ ηάμε ή ην 

λεπηαγσγείν.   
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Ση είλαη δίθαην; - 

δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ 

δηθαηνζύλε 
 

«Γελ είλαη δίθαην...» ινη πηζηεχνπκε φηη κπνξνχκε λα θξίλνπκε ζσζηά ηη είλαη 

δίθαην. Αλαγλσξίδνπκε ακέζσο ηη είλαη άδηθν θαη ζπλήζσο εχθνια κπνξνχκε λα 

δψζνπκε κηα γξήγνξε απάληεζε ζηελ εξψηεζε « Ση δελ είλαη δίθαην;» 

Γίθαην ζεκαίλεη ην ηίκην θαη ην πξέπνλ, θάηη πνπ παξέρεη ίζεο επθαηξίεο θαη ηελ 

ίδηα αληηκεηψπηζε ή ην ίδην πνζφ ζε φινπο, απηφ πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο, αλ 

ππάξρνπλ θαλφλεο. Γηα παξάδεηγκα ιακβάλνπκε κέξνο ζ‟ έλαλ αγψλα: έλαο αγψλαο είλαη 

δίθαηνο κφλν φηαλ νη θαλφλεο είλαη νη ίδηνη γηα φινπο. Αλ φινη αξρίδνπκε ηελ ίδηα ζηηγκή, 

ηξέρνπκε ηελ ίδηα απφζηαζε, θαη έρνπκε φινη ηελ ίδηα ειηθία ή έρνπκε ηηο ίδηεο 

ηθαλφηεηεο, απηφ είλαη δίθαην. 

Ζ δσή ζα ήηαλ δίθαηε αλ φινη είρακε ίζεο επθαηξίεο: αλ φινη είραλε αξθεηφ 

θαγεηφ, θαη θαζαξφ λεξφ λα πηνπλ, αλ φινη κπνξνχζαλ λα πάλε ζην ζρνιείν, αλ φινη 

ιάκβαλαλ ηελ ίδηα αληηκεηψπηζε απφ ηνπο άιινπο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξψκα ηνπο, ην 

θχιν ηνπο ή ηε ζξεζθεία ηνπο, αλ φινη κπνξνχζαλ λα ςεθίδνπλ ειεχζεξα. Απηά είλαη 

κεξηθά παξαδείγκαηα πνπ καο δείρλνπλ ηη είλαη δηθαηνζχλε. 

πλεηδεηνπνηψληαο ηε ζεκαζία ηεο δηθαηνζχλεο ζηηο ίδηεο ηνπο ηηο δσέο είλαη 

ζεκακαληηθφ λα δψζνπκε ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ 

αλάγθε γηα δηθαηνζχλε ζηνλ θφζκν. 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζπλερίδνληαη γηα κεγαιχηεξα παηδηά ζην θεθάιαην Ση 

είλαη δίθαην; - δξαζηεξηόηεηεο γηα ηε δηθαηνζύλε ζην Σέηαξην Μέξνο. 

 

Σν παηρλίδη κε ηα νλόκαηα 
 

θνπόο: Απηφ ην παηρλίδη επηηξέπεη ζηα παηδηά λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα αλαγλσξίδνπλ 

θαη ηνπο άιινπο. 

 

Μαζεζηαθά ζεκεία: 

 ινη έρνπκε ην δηθαίσκα λα έρνπκε έλα φλνκα. 

 ινη σθεινχληαη απφ ηελ χπαξμε δηθαηνζχλεο. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Σελ Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ απφ ην Πέκπην Μέξνο (Ηδηαίηεξα ην άξζξν 7). Μηα κπάια απφ ζθνπγγάξη ή έλα 

καμηιάξη. 

 

Υξόλνο: Ληγφηεξν απφ κηζή ψξα. 
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Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Σα παηδηά θάζνληαη ζε θχθιν ζην πάησκα. 

 Έλα παηδί πεηά ηελ κπάια ζε έλα άιιν παηδί, θσλάδνληαο ην φλνκα ηνπ παηδηνχ ζην 

νπνίν πεηά ηελ κπάια. Αλ ην φλνκα είλαη ζσζηφ ην παηδί πνπ πηάλεη ηελ κπάια 

πξέπεη λα ηελ πεηάμεη ζε έλα άιιν παηδί, θσλάδνληαο ην φλνκα ηνπ παηδηνχ ζην 

νπνίν απηφ πεηά ηελ κπάια. Αλ θσλάμεη ιάζνο φλνκα, ην παηδί πνπ πηάλεη ηελ κπάια 

ηνλ/ηελ δηνξζψλεη θαη πεηά πίζσ ηελ κπάια. 

 Πξνζέμηε ηα παηδηά πνπ ελδέρεηαη λα παξακειεζνχλ, πεηψληαο ηνπο επίηεδεο ηελ 

κπάια φηαλ είλαη ε ζεηξά ζαο. 

 ηαλ φινη έρνπλ θάλεη αξθεηέο πάζεο, θάλεηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 

Δξσηήζεηο: 

 Δίραλ φινη ηελ ίδηα επθαηξία λα πεηάμνπλ ηελ κπάια; Γηαηί; Γηαηί φρη; 

 Ση ζα ζπλέβαηλε αλ πνηέ δελ ζαο δηλφηαλ ε επθαηξία λα πεηάμεηε ηελ κπάια; Γηαηί; 

 Ση κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα εμαζθαιίζνπκε φηη ζα παίμνπκε δίθαηα ηελ επφκελε 

θνξά; 

 Μπνξείηε λα ζθεθηείηε κηα ζηηγκή πνπ ζαο ζπλέβε θάηη άδηθν; 

 Πψο κπνξνχκε λα απνθχγνπκε ηελ αδηθία ζηελ ηάμε, ην ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηά καο; 

 

Δπηινγέο: 

 Κνηηάμηε ην άξζξν 7 ηεο Απινπνηεκέλεο Έθδνζεο ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Παηδηνχ ζην Πέκπην Μέξνο. Γηαηί ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή ε δσή ζαο αλ δελ είραηε 

φλνκα; 

 Εεηήζηε απφ ηελ ηάμε λα γξάςεη κηα ηζηνξία ή έλα ζεαηξηθφ ζρεηηθά κε κηα άδηθε 

θαηάζηαζε πνπ γίλεηαη δίθαηε. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη γηα λα 

γλσξίζεη ηα παηδηά κηαο λέαο ηάμεο κεηαμχ ηνπο.  

 ηαλ φινη νη καζεηέο γλσξίδνπλ ηα νλφκαηα ησλ άιισλ, θάλεηε ην παηρλίδη πην 

δχζθνιν. Γηα παξάδεηγκα ν πξψηνο πνπ πεηά ηελ κπάια πξέπεη λα αξρίδεη κηα 

πξφηαζε ζηελ νπνία θαζέλαο πνπ πεηά ηελ κπάια πξέπεη λα πξνζζέηεη κηα ιέμε. 

 Χο εξγαζία ηα παηδηά κπνξνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ηελ πξνέιεπζε θαη ζεκαζία 

δηαθφξσλ νλνκάησλ.  

 

Γλώξηζε ην κήιν ζνπ 
 

θνπόο: Απηφ ην παηρλίδη παξαηεξεηηθφηεηαο ζέηεη δεηήκαηα θνηλνθηεκνζχλεο ζηελ 

ηάμε αιιά επίζεο δηδάζθεη ηα παηδηά φηη νη αληηιήςεηο καο πεξί νκνηνηήησλ θαη 

δηαθνξψλ είλαη πνιχ ππνθεηκεληθέο. Απηή ε θεληξηθή ηδέα ζπλδέεηαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ 

ησλ εξσηήζεσλ κε απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ζηεξενηχπσλ ζηελ θνηλσλία. 

 

Μαζεζηαθά ζεκεία: 

 Σα δηθαηψκαηα βαζίδνληαη ζηε δηθαηνζχλε. 

 Σα παηδηά έρνπλ ην δηθαίσκα λα κελ πεηλάζνπλ. 
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Ση ρξεηάδεζηε: Σελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ απφ ην Πέκπην Μέξνο. Έλα κήιν (ή άιιν θξνχην ή ιαραληθφ) γηα θάζε παηδί. 

 

Υξόλνο: Μηα ψξα. 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα θαζίζνπλ ζε δεπγάξηα ζε έλα κηθξφ θχθιν. 

 Ρσηήζηε ηνπο καζεηέο ζαο πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κήισλ; Δίλαη φια ηα 

κήια ηα ίδηα; 

 Γψζηε έλα κήιν ζε θάζε δεπγάξη. 

 Κάζε δεπγάξη ζα πξέπεη λα παξαηεξήζεη ην κήιν ηνπ γηα ιίγν. Πείηε ηνπο λα 

ζεκεηψζνπλ ην ρξψκα ηνπ, ηπρφλ εμνγθσκαηάθηα ή άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην 

θάλνπλ δηαθνξεηηθφ απφ άιια κήια. 

 Βάιηε ηα κήια ζε κηα ηζάληα. 

 Γψζηε ηα έλα πξνο έλα, ζηα παηδηά. Κάζε δεπγάξη εμεηάδεη θάζε κήιν κε ηε ζεηξά. 

Αλ έλα δεπγάξη αλαγλσξίζεη ην κήιν ηνπ, ην θξαηά. 

 ηαλ θάζε δεπγάξη έρεη αλαγλσξίζεη ην κήιν ηνπ, ηα κήια κπνξνχλ λα θαγσζνχλ. 

 

Δξσηήζεηο: 

 Κνηηάμηε ην δεχηεξν ζεκείν ζηελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα 

ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (βιέπε Πέκπην Μέξνο). Πψο κπνξεί ε δηθαηνζχλε θαη ε 

θνηλνθηεκνζχλε λα πξνζηαηέςεη απηφ ην δηθαίσκα γηα φια ηα παηδηά; 

 Πνηνη πήξαλ πξψηνη/ ηειεπηαίνη ην κήιν ηνπο; Γηαηί; 

 Αλεζπρήζαηε κήπσο θάπνηνο άιινο είρε πάξεη ην κήιν ζαο; 

 Αλ ην κήιν ζαο δελ θαηλφηαλ πνπζελά, πψο ζα αηζζαλφζαζηαλ; 

 Δδψ κνηξαζηήθακε κήια. Ση άιιν κνηξαδφκαζηε ζην ζρνιείν; Σν λα κνηξάδεζαη 

απνηειεί πάληα πξφβιεκα; Γηαηί; 

 Ση ζα ζπλέβαηλε αλ φινη μερλνχζαλ πψο λα κνηξάδνληαη πξάγκαηα; (ην ζρνιείν, ζην 

ζπίηη, ζηνλ θφζκν). 

 Ήηαλ φια ηα κήια ηα ίδηα; Ση θνηλφ είραλ φια ηα κήια; Ση δηαθνξεηηθφ; (Αλ φινη νη 

καζεηέο πξηλ ηε δξαζηεξηφηεηα πίζηεπαλ φηη φια ηα κήια είλαη ηα ίδηα, ξσηήζηε ηνπο 

αλ ε γλψκε ηνπο έρεη ηψξα αιιάμεη). 

 

Δπηινγέο: 

 Απηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί επίζεο λα γίλεη κε πεηξνχιεο, μπιαξάθηα, ή άιια 

ειαθξψο δηαθνξεηηθά αληηθείκελα. 

 Χο εξγαζία (βιέπε ελφηεηα Projects ζην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

ζην Γεύηεξν Μέξνο) δεηήζηε απφ ηα παηδηά λα θηηάμνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ κε ηα 

ππφινηπα παηδηά κηα ηζηνξία, έλα ζεαηξηθφ έξγν, ή κηα δσγξαθηά κε ζέκα έλαλ θφζκν 

φπνπ φινη μερλνχλ λα κνηξάδνληαη ηα πξάγκαηά ηνπο. 

 Αλ ζέιεηε λα ζέζεηε ην ζέκα ησλ ζηεξενηχπσλ, ζπκίζηε ζηα παηδηά φηη πίζηεπαλ πσο 

φια ηα κήια ήηαλ ηα ίδηα, φηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ αξθεηά δηαθνξεηηθά. 

Σψξα δείμηε ηνπο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο θσηνγξαθίεο κηαο θνηλσληθήο 

νκάδαο ηεο νπνίαο ηα κέιε νξηζκέλεο θνξέο πηζηεχνπκε φηη  «κνηάδνπλ φια κεηαμχ 

ηνπο». Γηα παξάδεηγκα νη εζληθέο κεηνλφηεηεο ζηε ρψξα καο ή άλζξσπνη απφ 
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απνκαθξπζκέλα ζεκεία ηνπ πιαλήηε. Ρσηήζηε ηα παηδηά ηη ζηεξεφηππε εηθφλα ησλ 

αλζξψπσλ ζηε ρψξα καο κπνξνχλ λα έρνπλ άλζξσπνη ζε άιιεο ρψξεο. Δίλαη ρξήζηκα 

ηα ζηεξεφηππα; Γηαηί; Γηαηί φρη; 

 

Κακνπθιάδ 
 

θνπόο: ε απηφ ην παηρλίδη πνπ παίδεηαη ζε θιεηζηφ ή αλνηρηφ ρψξν, ηα παηδηά 

καζαίλνπλ λα πξνζδηνξίδνπλ θαη λα ακθηζβεηνχλ πεξηπηψζεηο αδηθίαο. 

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: 

 Σα δηθαηψκαηα ζηεξίδνληαη ζηε δηθαηνζχλε. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Σελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Παηδηνχ (βιέπε Πέκπην Μέξνο). Σξεηο κάιιηλεο κπάιεο δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ. 

Μηα κπάια ζα πξέπεη λα έρεη έλα επδηάθξηην ρξψκα φπσο θφθθηλν ή θίηξηλν θαη ην 

ρξψκα ησλ άιισλ κπαιψλ ζα πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ηα ρξψκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή 

εμσηεξηθνχ ρψξνπ. 

 

Υξόλνο: Πεξίπνπ κηα ψξα 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Κφςηε 20 ή 30 θνκκάηηα καιιί απφ θάζε ρξψκα. 

 Κξχςηε ηα ζε έλα γήπεδν ή πάξθν εθεί θνληά (ή, αλ είζηε ζε εζσηεξηθφ ρψξν, κέζα 

ζηελ ηάμε ή ην ζρνιείν). Εεηήζηε απφ έλα κεγαιχηεξν παηδί, έλα δάζθαιν ή γνληφ λα 

ζαο βνεζήζεη λα ηα θξχςεηε. 

 Υσξίζηε ηα παηδηά ζε ηξεηο νκάδεο. Κάζε νκάδα ζα πξέπεη λα ςάρλεη ην καιιί ελφο 

κφλν ρξψκαηνο.  

 Γψζηε ηνπο ρξνληθφ φξην θαη ζπκθσλήζηε ην ζήκα ηεο ιήμεο ρξφλνπ. 

 Μεηξήζηε πφζα θνκκάηηα καιιηνχ κπφξεζε λα βξεη θάζε νκάδα. Νηθήηξηα είλαη ε 

νκάδα κε ηα πεξηζζφηεξα θνκκάηηα καιιηνχ. 

 Ζ νκάδα πνπ ςάρλεη γηα ην καιιί κε ην έληνλν ρξψκα είλαη πηζαλφηεξν λα θεξδίζεη, 

γηαηί ηεο είλαη επθνιφηεξν λα ην βξεη. 

 Κάλεηέ ηνπο ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 

Δξσηήζεηο: 

 Πψο αηζζαλζήθαηε πνχ ήζαζηαλ ζηελ νκάδα πνπ θέξδηζε; 

 Πψο αηζζαλζήθαηε πνπ ήζαζηαλ ζηελ άιιε νκάδα; 

 Πνηα νκάδα βξήθε ηα πεξηζζφηεξα θνκκάηηα; Γηαηί; 

 Αλ παίδακε μαλά, ζε πνηα νκάδα ζα ζέιαηε λα είζηε; Γηαηί; 

 Δίλαη δίθαην ην παηρλίδη; 

 Μπνξεί λα γίλεη δίθαην; 

 θεθηείηε φια ηα παηρλίδηα πνπ μέξεηε: Ση ηα θάλεη δίθαηα; (Γηα παξάδεηγκα, ζην 

πνδφζθαηξν, θαη νη δπν νκάδεο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ παηρηψλ). 
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Δπηινγέο: 

 Κνηηάμηε ηελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ (βιέπε Πέκπην Μέξνο). Γηα πνιιά παηδηά ζηνλ θφζκν, απηά ηα δηθαηψκαηα 

δελ πθίζηαληαη. Πψο ζα αηζζαλφζαζηαλ αλ ήζαζηαλ έλα απφ απηά ηα παηδηά; Ση 

κπνξεί λα γίλεη γη‟απηή ηελ αδηθία; 

 Γηα ηα κεγαιχηεξα παηδηά, θάλεηε έλα παηρλίδη άδηθν, ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζηε 

ην σο αθνξκή πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ παγθφζκηα αδηθία. (Γηα παξάδεηγκα, ζηε 

δηαλνκή πινχηνπ, λεξνχ, θαγεηνχ, γεο...). 

 

Οξηζκόο ηεο Γηθαηνζύλεο 
 

θνπόο: Απηή ε δξαζηεξηφηεηα θαηαηγηζκνχ ηδεψλ βνεζά ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηε 

θπζηθή ηνπο αίζζεζε δηθαηνζχλεο. 

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: 

 Σα δηθαηψκαηα βαζίδνληαη ζηε δηθαηνζχλε. 

 

Υξόλνο: Πεξίπνπ κηάκηζε ψξα. 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 θεθηείηε κε ηελ ηάμε ζαο ηελ εξψηεζε «Ση είλαη δίθαην/ άδηθν;» Γξάςηε ηηο ηδέεο 

φισλ ησλ παηδηψλ θάπνπ φπνπ φινη λα κπνξνχλ λα ηηο βιέπνπλ (βιέπε ηελ ελφηεηα 

Καηαηγηζκόο ηδεώλ ζην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζην Γεύηεξν 

Μέξνο γηα ιεπηνκεξείο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ην πψο κπνξείηε λα δηεπζχλεηε κηα 

ηέηνηα ζπδήηεζε). Πξνζπαζήζηε λα γξάθεηε ζχληνκεο πξνηάζεηο, αιιά κελ ηηο 

ζπληνκεχζεηε ρσξίο λα ειέγμεηε ηη ελλννχζε ην παηδί. 

 Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα θάλνπλ κηθξέο νκάδεο (βιέπε ελφηεηα Εεπγάξηα θαη 

νκάδεο ζην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηνπ Γεύηεξνπ Μέξνπο γηα 

ιεπηνκεξείο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ νκαδηθή εξγαζία). Γψζηε ζηηο νκάδεο πέληε 

ιεπηά γηα λα γξάςνπλ έλαλ νξηζκφ ηεο δηθαηνζχλεο. 

 Γξάςηε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ πίλαθα. Αλ κεξηθνί απφ ηνπο νξηζκνχο είλαη 

δηαθνξεηηθνί ξσηήζηε ηελ ηάμε αλ κπνξεί λα ζθεθηεί έλαλ θνηλφ νξηζκφ πνπ λα 

πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο νξηζκνχο. 

 Παξνπζηάζηε απηφ ηνλ νξηζκφ ζηνλ πίλαθα. (αλ ππάξρνπλ πεξξηζζφηεξνη απφ έλαλ 

νξηζκνί, παξνπζηάζηε ηνπο φινπο). 

 Κάληε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο γηα λα βνεζήζεηε ηα παηδηά λα ζθεθηνχλ ηη ζεκαίλεη 

δηθαηνζχλε. 

 Αλ είλαη δπλαηφ, εμεγήζηε ηνλ νξηζκφ κε δσγξαθηέο πνπ λα απεηθνλίδνπλ ηε 

δηθαηνζχλε/ αδηθία. 

 

Δξσηήζεηο: 

 Δίλαη ζεκαληηθφ πξάγκα ε δηθαηνζχλε; Γηαηί; 

 Μπνξείηε λα ζθεθηείηε κηα θάζε ηεο δσήο ζαο πνπ θάηη ήηαλ δίθαην θαη κηα θάζε 

πνπ θάηη ήηαλ άδηθν; 
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 Ση θάλεη κηα θαηάζηαζε άδηθε; 

 Πψο ληψζαηε φηαλ ε θαηάζηαζε ήηαλ άδηθε; 

 Μπνξνχλ νη θαηαζηάζεηο πάληα λα είλαη δίθαηεο; 

 Πψο κπνξνχκε λα θέξνπκε δηθαηνζχλε ζηελ ηάμε/ ην ζρνιείν/ ηε ρψξα/ ηνλ θφζκν 

καο; 

 

Δπηινγέο: 

 Απηή ε δηαδηθαζία νξηζκνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο γηα ηελ ειεπζεξία, ηελ 

αλεθηηθφηεηα, ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ εηξήλε, ή άιιν δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ζ αμία ηεο εξγαζίαο είλαη φηη ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα 

εθθξάζνπλ ην έκθπην ζπλαίζζεκά ηνπο ζρεηηθά κε ην ηη είλαη «ζσζηφ». 

 Χο καθξνπξφζεζκε εξγαζία (βιέπε ελφηεηα Projects ζην θεθάιαην Υξήζηκεο 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζην Γεύηεξν Μέξνο) ηα παηδηά κπνξνχλ λα θάλνπλ ιεμηθά κε 

βάζε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. ηαλ αλαθχπηνπλ άγλσζηεο ιέμεηο θαζψο δηδάζθεηε 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, πξνζπαζήζηε κε ηνπο καζεηέο ζαο λα βξίζθεηε έλαλ απιφ 

νξηζκφ ηνλ νπνίν λα κπνξνχλ λα γξάςνπλ ζηα ιεμηθά ηνπο.  
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Σα δηθαηώκαηά κνπ / Σα 

δηθαηώκαηά ζνπ – 

δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθά κε 

θαηαζηάζεηο όπνπ ηα 

δηθαηώκαηα ζπγθξνύνληαη. 
 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ θαηαζηάζεηο φπνπ ππάξρεη ζχγθξνπζε 

δηθαησκάησλ, ρξεζηκνπνηνχλ παηρλίδη ξφισλ θαη αλάιπζε θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο 

ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν γηα λα ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα ζθέθηνληαη ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο αληί ηνπ θαβγά. Γείρλνπλ ζηα παηδηά φηη ηα δηθαηψκαηα θάπνηνπ ζηακαηνχλ εθεί 

φπνπ αξρίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ άιινπ, θαη φηη φηαλ ηα δηθαηψκαηά καο ζπγθξνχνληαη, 

είλαη θαιχηεξν λα ζπλεξγαδφκαζηε γηα λα βξνχκε κηα ιχζε πνπ λα ζέβεηαη ηα 

δηθαηψκαηα φισλ. 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζπλερίδνληαη γηα ηα κεγαιχηεξα παηδηά ζην Σέηαξην 

Μέξνο (θεθάιαην Σα δηθαηώκαηά κνπ / Σα δηθαηώκαηά ζνπ - δξαζηεξηόηεηεο 

ζρεηηθά κε θαηαζηάζεηο όπνπ ηα δηθαηώκαηα ζπγθξνύνληαη). 

(Απνζπάζκαηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ παξάγξαθν απηή έρνπλ ιεθζεί απφ ηo θεθάιαην 

Creative Conflict Resolution ηνπ J Kriedler, ζζ. 53-59. Βιέπε ζην θεθάιαην Υξήζηκα βηβιία ζην Έθην 

Μέξνο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ). 

 

Σα δώξα ηεο Andrea θαη ηνπ Tony 
 

θνπόο: Απηφ ην παηρλίδη ξφισλ βνεζά ηα παηδηά λα κάζνπλ λα πξνζδηνξίδνπλ ηξφπνπο 

επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηα. 

 

Μαζεζηαθά ζεκεία: 

 Οξηζκέλεο θνξέο νη άλζξσπνη εκπιέθνληαη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ηα δηθαηψκαηά ηνπο 

έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε.  

 Απηέο νη ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα επηιπζνχλ εηξεληθά. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Σελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Παηδηνχ (βιέπε Πέκπην Μέξνο). Σελ ηζηνξία ηεο Andrea θαη ηνπ Tony. 

 

Υξόλνο: Πεξίπνπ ζαξάληα ιεπηά. 
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Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Πείηε ζηα παηδηά ηελ αθφινπζε ηζηνξία. 

 Εεηήζηε ηνπο λα παίμνπλ ην ζθεηζάθη (γηα ιεπηνκεξείο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ην 

παηρλίδη ξφισλ βιέπε ζηελ ελφηεηα Παηρλίδη ξόισλ ζην θεθάιαην Υξήζηκεο 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο, Γεύηεξν Μέξνο). 

 Μπνξνχλ λα κνηξάζνπλ ηέζζεξηο ξφινπο: ηεο Andrea, ηνπ Tony, ηνπ παηέξα θαη ηεο 

κεηέξαο. 

 ηακαηείζηε ην παηρλίδη ξφισλ ηε ζηηγκή ηνπ θαβγά. Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα 

πξνηείλνπλ ηη ελδέρεηαη λα ζπκβεί κεηά. Οη παίθηεο ζηε ζπλέρεηα επηιέγνπλ κηα απφ 

ηηο πξνηάζεηο θαη ηε ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ηειεηψζνπλ ην έξγν. 

 Κάληε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο γηα λα βνεζήζεηε ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ κε-

βίαηεο ιχζεηο ηεο ζχγθξνπζεο. 

 Οη παίθηεο κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα παξνπζηάζνπλ έλα εηξεληθφ ηέινο ηνπ έξγνπ. 

 

Δξσηήζεηο: 

 Πψο πξνθιήζεθε απηή ε ζχγθξνπζε; Γηαηί πξνθιήζεθε; 

 Πψο αηζζάλνληαη νη ραξαθηήξεο; 

 Τπήξρε επηπρηζκέλν ηέινο; 

 Πψο ζα κπνξνχζε λα είρε απνθεπρζεί ε ζχγθξνπζε; 

 Ση άιια θηλάιε ζα ήηαλ πεηπρεκέλα; 

 Πνηνπ αηφκνπ ηα δηθαηψκαηα αγλννχζαλ ν Tony θαη ε Andrea; Πνηα ήηαλ ηα 

δηθαηψκαηα απηά; (Βιέπε Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ απφ ην Πέκπην Μέξνο) 

 

Δπηινγέο: 

 Απηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ 

ζχγθξνπζεο φηαλ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζρνιείν. Εεηήζηε απφ ηα παηδηά πνπ έρνπλ 

ιάβεη κέξνο ζε θαβγά, θαη ίζσο θαη φιε ηελ ηάμε, λα ζθεθηνχλ κε-βίαηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο απηέο νη πξαγκαηηθέο ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα επηιπζνχλ. 

 Ίζσο είλαη ρξήζηκν λα μαλαπαίμεηε έλα παηρλίδη ξφισλ πνπ ελέρεη ζχγθξνπζε 

αιιάδνληαο ηνπο ξφινπο ησλ ζπκκεηερφλησλ, έηζη ψζηε λα δνπλ ηε δηέλεμε απφ ηελ 

νπηηθή γσλία ηνπ άιινπ.  

 

Ζ ηζηνξία ηεο Andrea θαη ηνπ Tony 

Ζ Andrea θαη ν Tony ήηαλ ραξνχκελνη επεηδή νη γνλείο ηνπο ηνχο αγφξαζαλ πνιχ 

σξαία δψξα. Ο Tony πήξε έλα ηακπνχξιν θαη ήηαλ ηφζν ραξνχκελνο πνπ άξρηζε λα 

παίδεη ακέζσο. Ζ Andrea ήηαλ επίζεο ραξνχκελε επεηδή ηεο έθαλαλ δψξν κηα 

ζθπξίρηξα. Άξρηζε θη απηή λα παίδεη. ηελ αξρή ήηαλ θαη νη δπν πνιχ ραξνχκελνη επεηδή 

είραλ θαη νη δπν δψξα θαη κπνξνχζαλ θαη νη δπν λα παίδνπλ ηαπηφρξνλα, αιιά κεηά απφ 

ιίγν ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη δελ κπνξνχζαλ λα ζπγθεληξσζνχλ φηαλ έπαηδαλ θαη νη δπν 

καδί. Ζ Andrea ζηακάηεζε λα παίδεη θαη ξψηεζε ηνλ Tony αλ κπνξνχζε λα ζηακαηήζεη 

γηα ιίγν θαη λα ηελ αθήζεη λα παίμεη. Ο Tony είπε φηη δελ ηνλ πείξαδε αλ έπαηδε θη απηή 

θαη φηη δελ ήζειε λα ζηακαηήζεη. Ζ Andrea λεπξίαζε ηφζν πνιχ πνπ άξρηζε λα παίδεη 

πνιχ δπλαηά θαη ν Tony κε ηε ζεηξά ηνπ πξνζπαζνχζε λα παίμεη αθφκε πην δπλαηά. 
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Άξρηζαλ λα ζπλαγσλίδνληαη ν έλαο ηνλ άιιν θαη επεηδή έθαλαλ ηφζν ζφξπβν, νη γνλείο 

ηνπο κπήθαλ ζην δσκάηην. 

 

Καθόκνηξε γεξν-ιύθε! 
 

θνπόο: Απηή ε αζηεία δξαζηεξηφηεηα αθήγεζεο πνπ εμάπηεη ηε θαληαζία ζηφρν έρεη 

λα δείμεη ζηα παηδηά φηη ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ σθειεί ηνπο πάληεο, 

ελψ φηαλ ππάξρνπλ δηακάρεο κφλν ν ληθεηήο σθειείηαη. 

 

Μαζεζηαθά ζεκεία:: 

 Οξηζκέλεο θνξέο νη άλζξσπνη εκπιέθνληαη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ζπγθξνχνληαη ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο. 

 Απηέο νη δηελέμεηο κπνξνχλ λα επηιπζνχλ εηξεληθά. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Έλα ή δπν παξακπζάθηα ή παηδηθέο ηζηνξίεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη 

ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηνπο ραξαθηήξεο. (Αλ ην ζθεθηείηε, ζα δείηε φηη πνιιέο παιηέο 

ηζηνξίεο βαζίδνληαη ζε ηέηνηεο ζπγθξνχζεηο - ζπλήζσο ν έλαο ραξαθηήξαο ή ζχλνιν 

ραξαθηήξσλ ραξαθηεξίδνληαη σο «θαθνί» θαη ν άιινο ραξαθηήξαο ή ζχλνιν 

ραξαθηήξσλ σο «θαινί»). 

 

Υξόλνο: Μηα ψξα. 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Δπηιέμηε κηα ηζηνξία (βιέπε «Ση ζα ρξεηαζηείηε» παξαπάλσ). 

 Γηαβάζηε ηελ ηζηνξία ζηα παηδηά. 

 Βνεζήζηε ηα παηδηά λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζχγθξνπζε ζηελ ηζηνξία θάλνληάο ηνπο ηηο 

παξαθάησ εξσηήζεηο. (πλήζσο, νη παξαδνζηαθέο ηζηνξίεο έρνπλ «θαθνχο» 

ραξαθηήξεο πνπ πεζαίλνπλ ή «ηηκσξνχληαη», θαη «θαινχο» ραξαθηήξεο πνπ δνπλ 

επηπρηζκέλνη γηα φιε ηελ ππφινηπε δσή ηνπο). 

 Πνηνο ήηαλ ραξνχκελνο ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο; Γηαηί; 

 Πνηνο ήηαλ ιππεκέλνο ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο; Γηαηί; 

 Μήπσο θάπνηνη αδηαθνξνχζαλ γηα ηα δηθαηψκαηα θάπνηνπ ραξαθηήξα ζηελ 

ηζηνξία; Πνηνπ; Πνηνη αδηαθνξνχζαλ; 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ μαλά ηελ ηζηνξία, απηή ηε θνξά απφ ηελ 

νπηηθή γσλία ηνπ ηέξαηνο, ηνπ ιχθνπ ή θάπνηνπ άιινπ «θαθνχ» ραξαθηήξα. Εεηήζηε 

ηνπο λα μαλαπνχλ ηελ ηζηνξία απφ ηελ νπηηθή γσλία απηνχ ηνπ ραξαθηήξα. 

Ξαλαδείηε θάζε πεξηζηαηηθφ ηεο ηζηνξίαο έηζη. Γηα παξάδεηγκα, έλαο δξάθνο ίζσο πεη 

«Δίκαη δξάθνο,  είλαη δνπιεηά κνπ λα ηξψσ αλζξψπνπο, μαθληθά έλαο απαίζηνο 

Πξίγθηπαο ήξζε θαη κνπ έθνςε ην θεθάιη!...» 

 Σψξα, ξσηήζηε ηα παηδηά πψο ζα κπνξνχζε λα μαλαγξαθεί ε ηζηνξία έηζη πνπ φινη 

λα απνθηήζνπλ απηφ πνπ ζέινπλ, θαη λα απνθεπρζεί ε ζχγθξνπζε. Οη παξαθάησ 

εξσηήζεηο καο βνεζνχλ. Αλ ππάξρεη ρξφλνο, ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα γξάςνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο εθδνρέο γηα ηελ ηζηνξία θαη λα ηηο δσγξαθίζνπλ. 

 Δίλαη δπλαηφλ απηή ε ζχγθξνπζε λα επηιπζεί εηξεληθά; Πψο; 
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 Δίλαη δπλαηφλ φινη ζηελ ηζηνξία λα απνθηήζνπλ απηφ πνπ ζέινπλ; Πψο; 

 Γηαηί απηφ ζα ήηαλ θαιχηεξν απφ κηα θαηάζηαζε φπνπ θάπνηνο θεξδίδεη θαη θάπνηνο 

ράλεη; 

 

Δπηινγέο: 

 Χο εξγαζία (βιέπε ελφηεηα Projects ζην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

ζην Γεύηεξν Μέξνο) κπνξείηε ίζσο λα εξγαζηείηε πεξηζζφηεξν ζηελ ηδέα επίιπζεο 

ζπγθξνχζεσλ έηζη πνπ θαλέλαο λα κελ ράλεη. Έλαο ηξφπνο γηα λα ην θαηνξζψζεηε 

απηφ είλαη λα παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε ηνπο παξαθάησ ηέζζεξηο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξνχλ λα ηειεηψζνπλ νη ζπγθξνχζεηο. Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα ζαο 

βνεζήζνπλ λα ζθεθηείηε παξαδείγκαηα απφ ηε δηθή ηνπο εκπεηξία πνπ εκπίπηνπλ ζε 

θαζεκηά απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 Κεξδίδσ-Κεξδίδεηο: φινη είλαη ραξνχκελνη θαη παίξλνπλ απηφ πνπ ζέινπλ. 

 Κεξδίδσ-ράλεηο: Ο έλαο δελ παίξλεη απηφ πνπ ζέιεη θαη είλαη δπζηπρηζκέλνο. 

 Υάλσ-θεξδίδεηο: Ο άιινο δελ παίξλεη απηφ πνπ ζέιεη θαη είλαη δπζηπρηζκέλνο. 

 Υάλσ-ράλεηο: ινη ράλνπλ ηελ ψξα ηνπο καιψλνληαο θαη θαλέλαο δελ παίξλεη 

απηφ πνπ ζέιεη. 

Μφιηο ηα παηδηά θαηαλνήζνπλ απηφ ηνλ ηξφπν εμέηαζεο ζπγθξνχζεσλ (θεξδίδσ – 

θεξδίδεηο), αμηνπνηήζηε ηνλ φηαλ πξαγκαηηθέο ζπγθξνχζεηο εθδεισζνχλ ζε κηα ηάμε. 

Εεηήζηε απφ ηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θαβγά, ή απφ φιε ηελ ηάμε, λα θαηαιήμεη 

ζε κηα ιχζε φπνπ φινη ζα είλαη θεξδηζκέλνη. 

Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη απαξαίηεηα ζα ππάξρεη ζπκβηβαζκφο. πρλά, θαη νη δπν 

άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη ζε ζχγθξνπζε κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ απφ κηα ιχζε «θεξδίδσ-

θεξδίδεηο». Γηα παξάδεηγκα, θαληαζηείηε φηη δπν παηδηά καιψλνπλ γηα έλα πνξηνθάιη. 

Ίζσο λα καιψλνπλ επεηδή ην έλα ζέιεη λα θάεη ην εζσηεξηθφ ηνπ πνξηνθαιηνχ, ελψ ην 

άιιν ζέιεη λα ην μεθινπδίζεη γηα λα θηηάμεη θέηθ. Απηή ε ζχγθξνπζε κπνξεί λα επηιπζεί 

εηξεληθά, θαη ηα δπν παηδηά κπνξνχλ λα «θεξδίζνπλ»! Φπζηθά, δελ επηιχνληαη φιεο νη 

ζπγθξνχζεηο ηφζν εχθνια, αιιά κπνξεί λα είλαη πνιχ ρξήζηκν λα πξνζπαζνχκε λα 

ζθεθηφκαζηε έηζη. 

 

Πιέγκα ζπγθξνύζεσλ 
 

ηόρνη: Απηή ε δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία ηα παηδηά θαινχληαη λα δσγξαθίζνπλ, βνεζά 

ηα παηδηά λα αλαιχνπλ ζπγθξνχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα δηθαηψκαηά ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο 

ηηο εκπεηξίεο ηνπο. 

 

Μαζεζηαθά ζεκεία: 

 Μεξηθέο θνξέο νη άλζξσπνη ζπκκεηέρνπλ ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ηα δηθαηψκαηά ηνπο 

ζπγθξνχνληαη. 

 Απηέο νη ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα επηιπζνχλ εηξεληθά. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Έλαλ πίλαθα ή έλα κεγάιν θνκκάηη ραξηί. 

 

Υξόλνο: αξαληαπέληε ιεπηά. 
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Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 ην κέζν ελφο ραξηηνχ/ πίλαθα γξάςηε ηε ιέμε «ζχγθξνπζε» θαη θπθιψζηε ηελ. 

 Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα ζαο πνπλ ηη λνκίδνπλ φηη ζεκαίλεη απηή ε ιέμε. 

 Ρσηήζηε ηνπο ηη αλακλήζεηο ή ζθέςεηο ηνπο θέξλεη ζην κπαιφ. Κάζε θνξά πνπ ιέλε 

θάηη, ηξαβήμηε κηα γξακκή απφ ηνλ θεληξηθφ θχθιν θαη πξνζζέζηε ηε ιέμε ή ηε 

θξάζε πνπ ζαο πξνηείλνπλ. 

 ηαλ ηα παηδηά αξρίζνπλ λα εθθξάδνπλ ηδέεο πνπ ζρεηίδνληαη κε πξάγκαηα πνπ ήδε 

πξνηάζεθαλ, ζπλδέζηε ηα κε ηε ζρεηηθή πξνεγνχκελε πξφηαζε, φρη ηνλ θεληξηθφ 

θχθιν. πλερίζηε φζν δείρλνπλ αθφκε λα ελδηαθέξνληαη 

 ην ηέινο, θάληε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, πνπ δίλνπλ θάπνηεο γεληθέο ηδέεο 

αλαθνξηθά κε ηηο ζπγθξνχζεηο. 

 

Δξσηήζεηο: 

 Πψο κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηε «ζχγθξνπζε»; 

 Ση θνηλφ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο ζπγθξνχζεηο πνπ νξίζακε; 

 Ση πξνθαιεί ηηο ζπγθξνχζεηο; 

 Ση ηηο επηδεηλψλεη; 

 Ση απνηξέπεη ή επηιχεη ηηο ζπγθξνχζεηο; 

 ηα παξαδείγκαηα, γηα πνηνπ ηα δηθαηψκαηα αδηαθνξνχλ νη άιινη; Καη πνηνη είλαη 

απηνί; Πνηα δηθαηψκαηα; (βιέπε Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζην Πέκπην Μέξνο) 

 

Δπηινγέο: 

 Χο εξγαζία: Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα θξαηήζνπλ εκεξνιφγην ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ 

βιέπνπλ θαηά ηε δηάξθξηα κηαο εβδνκάδαο. Εεηήζηε ηνπο λα πξνζδηνξίζνπλ 

ζπγθξνχζεηο πνπ επηιχνληαη ρξήζηκα, ζπγθξνχζεηο πνπ ράλεηαη πνιχο ρξφλνο ή πνπ 

επαλαιακβάλνληαη πνιχ ζπρλά. Ίζσο είλαη ρξήζηκν λα ηνπνζεηήζεηε απηέο ηηο 

ζπγθξνχζεηο ζε θαηεγνξίεο. Γηα παξάδεηγκα θηιηθέο/ γεκάηεο ζπκφ, απιέο/ 

πνιχπινθεο, βίαηεο/ κε-βίαηεο. Πείηε ζηα παηδηά φηη ε απνκάθξπλζε απφ κηα 

ζχγθξνπζε θαη ε αλάιπζή ηεο είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο 

κε ηξφπν πνπ γίλνληαη ζεβαζηά ηα δηθαηψκαηα φισλ φζνη εκπιέθνληαη ζηε 

ζχγθξνπζε. 

 Γηα κηα ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε, δεηήζηε απφ ηα παηδηά εηδηθά ζεκεία ησλ 

ζπγθξνχζεσλ πνπ θαηέγξαςαλ. Γηα παξάδεηγκα: Θα κπνξνχζαλ λα είραλ δνζεί 

θαιχηεξεο ιχζεηο; Ή ρεηξφηεξεο; 
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Γξάζε! – κεηαθέξνληαο ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

πέξα από ηα όξηα ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο 
 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο βνεζνχλ ηα παηδηά λα ζθεθηνχλ ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα σο θάηη πνπ είλαη ζε ζέζε λα ππεξαζπηζηνχλ θαη γηα ην νπνίν είλαη ζε ζέζε 

λα αγσληζηνχλ, φπνπ θη αλ δνπλ. Τπάξρνπλ επίζεο πξνηάζεηο γηα δξάζε ζην ζέκα 

«Δπηινγέο» πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο. 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζπλερίδνληαη γηα κεγαιχηεξα παηδηά ζην Σέηαξην 

Μέξνο (θεθάιαην Γξάζε! - κεηαθέξνληαο ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα πέξα από ηελ 

ηάμε). 

 

Γηαθεκίδνληαο ηα δηθαηώκαηά καο 
 

ηόρνο: Απηή ε «θαιιηηερληθή» δξαζηεξηφηεηα ζηφρν έρεη λα ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα 

εξκελεχνπλ θαη λα πξνάγνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: 

 ινη πξέπεη λα δηδάζθνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: 

 Σελ Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ή 

νπνηνδήπνηε έγγξαθν γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απφ ην Πέκπην Μέξνο απηνχ 

ηνπ εγρεηξηδίνπ 

 Τιηθφ γηα θαηαζθεπή αθίζαο: ζηπιφ, ρξψκαηα, ραξηί. 

 

Υξόλνο: Μηάκηζε ψξα 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Πξηλ απφ ην κάζεκα, νκαδνπνηήζηε δηθαηψκαηα απφ ηε χκβαζε πνπ ζρεηίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, δηθαηψκαηα γηα ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

 Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα θάλνπλ κηθξέο νκάδεο ή δεπγάξηα. 

 Πείηε ηνπο φηη ζε πνιιέο ρψξεο ππάξρνπλ δηαθεκίζεηο ζηελ ηειεφξαζε θαη ην 

ξαδηφθσλν γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη αθίζεο. 
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 Εεηήζηε απφ θάζε δεπγάξη ή νκάδα λα θάλεη κηα δηαθήκηζε επεμεγψληαο έλα 

δηθαίσκα ή κηα νκάδα δηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε. Μπνξεί λα είλαη αθίζα, 

ζεαηξηθφ έξγν, ηξαγνχδη ή θάπνην πνίεκα γηα παξνπζίαζε. Αλ θάπνηα παηδηά 

απνθαζίζνπλ λα θάλνπλ αθίζα, νη παξαθάησ ζπκβνπιέο ίζσο είλαη ρξήζηκεο. 

 ηαλ ηειεηψζνπλ, κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ ηάμε ή ζε φιν 

ην ζρνιείν. 

 

πκβνπιέο γηα θαηαζθεπή αθίζαο: 

Να έρεηο κηα ηδέα γη‟απηφ πνπ ζέιεηο λα εθθξάζεηο πξνηνχ αξρίζεηο, Απνθάζηζε πνην ζα 

είλαη ην κήλπκά ζνπ θαη γξάςε ην. 

Κάλε κηθξέο, πξφρεηξεο δσγξαθηέο πξψηα γηα λα δνθηκάζεηο φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο ηδέεο. 

Μελ θνβάζαη λα απνξξίςεηο θάπνηα ηδέα ζε νπνηαδήπνηε θάζε θη αλ βξίζθεζαη. Δίλαη 

πνιχ ζεκαληηθφηεξν λα πξνζπαζήζεηο πνιχ γηα κηα θαιή ηδέα παξά λα ζπλερίζεηο λα 

αζρνιείζαη κε θάπνηα ηδέα πνπ δελ ζε επραξηζηεί. 

 

Δπηινγέο: 

 Σα Ζλσκέλα Έζλε θαη άιινη δηεζλείο νξγαληζκνί έρνπλ επηιέμεη ζπγθεθξηκέλεο 

κέξεο θάζε ρξφλν γηα λα επηθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ θφζκνπ ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. Οη εκεξνκελίεο πνπ παξνπζηάδνληαη εδψ δίλνπλ απιψο κεξηθέο ηδέεο. 

Μηα θαιή ηδέα γηα λα εζηηάζεηε ηε δηδαζθαιία ζαο ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα ζα ήηαλ λα θάλεηε αθίζεο, ζεαηξηθά έξγα θαη πνηήκαηα γηα λα γηνξηάζεηε 

απηέο ηηο κέξεο.  

Παγθφζκηα Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο: 8  Μαξηίνπ  

Παγθφζκηα Ζκέξα ησλ Παηδηψλ: 6 Ηνπλίνπ 

Παγθφζκηα Ζκέξα ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ: 10 Γεθεκβξίνπ 

 

Δηδήζεηο γηα ηα Αλζξώπηλα 

Γηθαηώκαηα 
 

ηόρνο: Απηή ε δξαζηεξηφηεηα ζρεδίνπ εξγαζίαο (project) ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα 

κεηαθέξνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα έμσ απφ ηελ ηάμε θαη κέζα ζην ζρνιείν. 

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πεξηιακβάλνληαη ζε φιεο ηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Πξφζβαζε ζε εθεκεξίδεο θαη άιια κέζα ελεκέξσζεο. 

 

Υξόλνο: Απηή ε εξγαζία κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε πνιιέο εβδνκάδεο. 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Βξείηε έλα θεληξηθφ ζεκείν ηνπ ζρνιείνπ φπνπ νη «Δηδήζεηο γηα ηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα» ζα κπνξνχλ λα παξνπζηάδνληαη θαη λα αλαλεψλνληαη ηαθηηθά. Γηα 
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παξάδεηγκα, έλαλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ζε έλαλ πνιπζχρλαζην δηάδξνκν ηνπ 

ζρνιείνπ ή δίπια ζηελ είζνδν. 

 Γηαβάζηε ηηο ζπκβνπιέο γηα ην πψο γίλεηαη έλα project (ζρέδην εξγαζίαο) θαη πψο 

δνπιεχνπκε κε εθεκεξίδεο απφ ηηο ζειίδεο … θαη …. 

 Δλζαξξχλεηε ηα παηδηά λα παξαθνινπζνχλ εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ηελ ηειεφξαζε 

θαη ην ξαδηφθσλν γηα εηθφλεο θαη θείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ηα θηλνχκελα ζρέδηα ίζσο δείρλνπλ πξνθαηάιεςε θαη 

βηαηφηεηα, έλα πνιεκηθφ δειηίν ίζσο δείρλεη πψο παξαβηάδνληαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα ζε άιιεο ρψξεο ή νη ηνπηθέο εηδήζεηο ίζσο παξνπζηάδνπλ θάπνην ηνπηθφ 

ζέκα πνπ αθνξά δηθαηψκαηα. Δλζαξξχλεηέ ηα λα θφβνπλ απηέο ηηο εηδήζεηο απφ 

εθεκεξίδεο ή πεξηνδηθά, ή λα γξάθνπλ κηα κηθξή παξάγξαθν γη‟απηά, αλ ηα άθνπζαλ 

ζηελ ηειεφξαζε. Βάιηε απηά ηα ζηνηρεία ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ. 

 Αλ είλαη δπλαηφ, δψζηε ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίζνπλ απηά ηη ζα 

πεξηιεθζεί ζηηο «Δηδήζεηο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα». Απηφ ζα ηνπο δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε γηα θάηη κφλα ηνπο. 

 Δίλαη θαιή ηδέα λα θάλεηε ηηο «Δηδήζεηο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα» σο έλα 

ζχληνκν project (ζρέδην εξγαζίαο) πξψηα, γηα λα επσθειεζείηε απφ ηνλ ελζνπζηαζκφ 

ησλ παηδηψλ. Αλ έρεη επηηπρία, ζθεθηείηε λα ην θάλεηε κφληκν. 

 πνπ κπνξείηε, εμηζνξξνπήζηε ηηο αξλεηηθέο εηθφλεο κε ηηο ζεηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, 

κηα ηζηνξία πνπ δείρλεη πψο ζπλεξγάδνληαη δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζηε ρψξα ζαο. 

Υξεζηκνπνηήζηε ην πιηθφ γηα ηηο «Δηδήζεηο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα» σο 

βάζε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ-θη αλ βάιεηε ηνπο καζεηέο ζαο λα 

ςάρλνπλ γηα ελδηαθέξνλ πιηθφ, ε δνπιεηά ζαο ζα γίλεη πνιχ επθνιφηεξε! 

 

Δπηινγέο: 

 Οη «Δηδήζεηο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα» κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλνπλ 

αθίζεο, δσγξαθηέο, πνηήκαηα θαη έξεπλεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχλ ηα παηδηά, κε ζέκα 

ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ ηφπν ηνπο ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

Γηα παξάδεηγκα, κηα ζπλέληεπμε κε θάπνηνλ κεγαιχηεξν πνπ ππέθεξε ζηνλ πφιεκν 

ζα ήηαλ ζεκαληηθή πξνζζήθε. (Οη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηηο ζπλεληεχμεηο ζην 

θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζην Γεύηεξν Μέξνο ίζσο είλαη ρξήζηκεο 

ζην ζεκείν απηφ). 

 Οη «Δηδήζεηο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα» κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε έθζεζε 

γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ζαο, ή ζε «ζεκείν ελεκέξσζεο» ζε έλαλ 

πνιπζχρλαζην δξφκν. 
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ΣΔΣΑΡΣΟ  

ΜΔΡΟ: 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΑ  

ΠΑΗΓΗΑ 
 

 

 

 

 

 

Απηό ην κέξνο πεξηιακβάλεη: 
 Βάδνληαο κπξνο - εηζαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

 Εώληαο καδί - δξαζηεξηόηεηεο γηα ην ζεβαζκό 

 Πνηνο, εγώ; - δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ ππεπζπλόηεηα 

 Γηθαηώκαηα δσήο – δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ 

νηθνπκεληθόηεηα ησλ δηθαησκάησλ 

 Ση είλαη δίθαην; - δξαζηεξηόηεηεο γηα ηε δηθαηνζύλε 

 Σα δηθαηώκαηά κνπ / Σα δηθαηώκαηά ζνπ – 

δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθά κε θαηαζηάζεηο όπνπ ηα 

δηθαηώκαηα ζπγθξνύνληαη. 

 Γξάζε! – κεηαθέξνληαο ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

πέξα από ηα όξηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 
 

 

«Τν κόλν πνπ ρξεηάδνκαη είλαη κηα ηδέα…» 

Οπθξαλόο θνηηεηήο δάζθαινο. 
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Οδεγόο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο: 
 

Γηα λα θάλνπκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πην εχθνιεο ζηε ρξήζε, ζε απηφ ην κέξνο ηνπ 

εγρεηξηδίνπ φιεο έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή. 

 

Σίηινο 

θνπόο: Απηφ ην κέξνο θαζψο θαη ε ζχληνκε εηζαγσγή ζε θάζε 

νκάδα δξαζηεξηνηήησλ, ζαο εμεγεί γηαηί είλαη ρξήζηκεο. 

Μαζεζηαθά ζεκεία:  Δίλαη νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Να ηηο έρεηε ζην κπαιφ ζαο θαζψο ζα 

εθηειείηε ηε δξαζηεξηφηεηα. 

Ση ρξεηάδεζηε:  αο ιέεη ηη είδνπο εμνπιηζκφ ζα ρξεηαζηείηε θαη ηη ζα 

πξνεηνηκάζεηε πξηλ ην κάζεκα 

Υξόλνο: Οη ρξφλνη πνπ εκθαλίδνληαη ζαο ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά κε 

ην πφζνο ρξφλνο πεξίπνπ  ζα ρξεηαζηεί γηα θάζε 

δξαζηεξηφηεηα θαη θάζε ζπδήηεζε πνπ ζα πξνθχςεη 

Πώο λα εθαξκνζηεί: Απηφ ην κέξνο επεμεγεί ηε δξαζηεξηφηεηα βήκα πξνο 

βήκα. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο κέζνδνη, απηέο 

εμεγνχληαη ζην Γεχηεξν Μέξνο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ. 

Δξσηήζεηο:  Οη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη αλνηρηέο εξσηήζεηο 

θαη ζπδεηήζεηο πνπ ζηφρν έρνπλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

καζεηέο λα ζθεθηνχλ ηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα. πκβνπιέο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε αλνηρηψλ 

εξσηήζεσλ θαη ζπδεηήζεσλ ππάξρνπλ ζην Γεχηεξν Μέξνο 

απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ. 

Δπηινγέο:  Απηέο είλαη πξνηάζεηο γηα πεξηζζφηεξε ελαζρφιεζε κε έλα 

ζέκα. Οξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πεξηέρνπλ ηδέεο γηα ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο κε κηα άιιε ειηθηαθή νκάδα. Άιιεο 

πεξηέρνπλ ηδέεο γηα δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

Πιεξνθνξίεο/Παξαδείγκαηα/Κάξηεο Παηρληδηνύ: 

Οξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ επηπξφζζεηα κέξε. Γηα λα κελ παξαιείςεηε ηίπνηα, 

δηαβάζηε φιε ηε δξαζηεξηφηεηα πξνηνχ ηελ επηρεηξήζεηε, θαη ειέγμε φηη έρεηε βξεη φια 

ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηε ζηήιε «Ση ζα ρξεηαζηείηε». 
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Βάδνληαο κπξνο - 

εηζαγσγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 
  

Δπεηδή πνιιέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηνχ ηνπ κέξνπο ηνπ εγρεηξηδίνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (Ο.Γ.Α.Γ.), 

ζαο δίλνπκε δχν δξαζηεξηφηεηεο γηα λα εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο ζαο. 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο βαζίδνληαη ζε εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα 

κηθξφηεξα παηδηά ζην Σξίην Μέξνο. 

 

Ζ θαληαζηηθή Υώξα  
(Απηή ε δξαζηεξηφηεηα βαζίδεηαη ζε ηδέεο ησλ Ed O‟ Brien θαη Nancy Flowers) 

 

θνπόο: Ζ δξαζηεξηφηεηα εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζηελ ηδέα ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηηο αλάγθεο, θαη ηνπο εμνηθεηψλεη ε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Θέηεη ζέκαηα φπσο ε εθηίκεζε ησλ δηθαησκάησλ, θαη νη 

«Δπηινγέο» δίλνπλ πξνηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ιίζηαο ησλ «δηθαησκάησλ ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο». 

 

Μαζεζηαθά ζεκεία: 

 Σα έγγξαθα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ βαζίδνληαη ζηηο δηθέο καο έκθπηεο 

αλάγθεο. 

 Θεσξνχκε θάπνηα δηθαηψκαηα πην ζεκαληηθά απφ θάπνηα άιια κε βάζε ηε δηθή καο 

πεξίπησζε, αιιά θάζε δηθαίσκα είλαη ζεκαληηθφ γηα θάπνηνλ. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: 

 Μηα Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ απφ ην Πέκπην Μέξνο. 

 

Υξόλνο: Πεξίπνπ κηα ψξα θαη έλα ηέηαξην γηα ην θχξην κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Υσξίζηε ηνπο καζεηέο ζε κηθξέο νκάδεο ησλ πέληε ή έμη αηφκσλ. 

 Γηαβάζηε δπλαηά ην παξαθάησ ζελάξην: 

«Φαληαζηείηε φηη έρεηε αλαθαιχςεη κηα λέα ρψξα φπνπ θαλέλαο δελ έρεη δήζεη 

ζην παξειζφλ θαη δελ ππάξρεη θαλέλαο λφκνο ή θαλφλαο. Δζχ θαη άιια κέιε ηεο 

νκάδαο ζνπ ζα εγθαηαζηαζείηε ζε απηήλ ηε λέα γε. Γε γλσξίδεηο ηη θνηλσληθή 

ζέζε ζα έρεηο ζε απηή ηε λέα ρψξα.» 
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 Κάζε καζεηήο πξέπεη λα ζθεθηεί αηνκηθά ηξία δηθαηψκαηα πνπ πηζηεχεη φηη πξέπεη λα 

εγγπεζνχλ ζηνλ θαζέλα ζηε λέα ηνπ παηξίδα. 

 Σψξα δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ ηε ιίζηα πνπ έρνπλ θάλεη κε ηελ 

νκάδα, θαη λα επηιέμνπλ κηα ιίζηα 10 δηθαησκάησλ πνπ πηζηεχνπλ φηη είλαη ηα πην 

ζεκαληηθά. 

 Εεηήζηε απφ ηελ θάζε νκάδα καζεηψλ λα δψζνπλ έλα φλνκα ζηε ρψξα ηνπο θαη λα 

γξάςνπλ ηα 10 δηθαηψκαηα πνπ επέιεμαλ ζε έλα κεγάιν ραξηί ή ζηνλ πίλαθα φπνπ 

φινη λα κπνξνχλ λα ηα βιέπνπλ. 

 Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηε ιίζηα ηεο ζηελ ηάμε. Καζψο ηελ παξνπζηάδνπλ, θηηάμηε 

ηελ «θεληξηθή ιίζηα» πνπ ζα πεξηιακβάλεη φια ηα δηθαηψκαηα ησλ νκάδσλ. Κάπνηα 

δηθαηψκαηα ζα αλαθεξζνχλ πνιιέο θνξέο, γξάςηε ηα ζηελ «θεληξηθή ιίζηα» κηα 

θνξά, θαη βάιηε έλα √ θάζε θνξά πνπ επαλαιακβάλνληαη. 

 Αθνχ έρνπλ παξνπζηάζεη φιεο νη νκάδεο ηηο ιίζηεο ηνπο, πξνζδηνξίζηε ηα δηθαηψκαηα  

πνπ επαλαιακβάλνληαη ή πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε ην έλα κε ην άιιν. Μπνξεί ε 

ιίζηα λα νξγαλσζεί νξζνινγηθά; Μπνξνχλ θάπνηα παξφκνηα δηθαηψκαηα λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία; 

 Αθνχ ζπκπιεξσζεί ε «θεληξηθή ιίζηα», ζπγθξίλεηε ηελ Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο 

Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Πνηεο είλαη νη 

δηαθνξέο/νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηε ιίζηα ζαο θαη ζηελ Ο.Γ.Α.Γ.; 

 Υξεζηκνπνηείζηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο γηα λα ζπκπεξάλεηε ηα καζεζηαθά ζεκεία. 

Οη παξαθάησ «Δπηινγέο» δίλνπλ πξνηάζεηο γηα λα επεθηείλεηε ηε δξαζηεξηφηεηα. 

 

Δξσηήζεηο: 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο άιιαμαλ νη απφςεηο ζαο ζρεηηθά κε ην πνηα 

δηθαηψκαηα είλαη πην ζεκαληηθά; 

 Πψο ζα ήηαλ ε δσή καο αλ απνθιείακε κεξηθά απφ απηά ηα δηθαηψκαηα; 

 Τπάξρνπλ θάπνηα δηθαηψκαηα πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ηψξα ζηελ ηειηθή ιίζηα;  

 Τπήξμε θάπνηνο πνπ ζπκπεξηέιαβε ζηε ιίζηα ηνπ θάπνην δηθαίσκα πνπ δελ 

ζπκπεξηιήθζεθε ζε θακία άιιε ιίζηα; 

 Γηαηί είλαη ρξήζηκν λα γίλεη κηα ιίζηα δηθαησκάησλ; 

 

Δπηινγέο: 

 Δάλ έρεηε ρξφλν, δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα βάινπλ κηα θνπθίδα δίπια απφ ηα 

ηξία δηθαηψκαηα ηεο «θεληξηθήο ιίζηαο» πνπ πξνζσπηθά πηζηεχνπλ φηη είλαη ηα πην 

ζεκαληηθά, ή πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα δήζνπλ ρσξίο απηά. (Απηφ κπνξεί 

λα γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο.) 

 Απηή ε δξαζηεξηφηεηα έρεη γίλεη ζε πνιιέο ρψξεο. ηηο ρψξεο φπνπ ν πφιεκνο είλαη 

κέγηζην πξφβιεκα, νη καζεηέο ζεσξνχλ φηη ην δηθαίσκα ζηε δσή είλαη ην πην 

ζεκαληηθφ, ελψ ζηηο ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ην 

δηθαίσκα ζηελ εξγαζία έξρεηαη πξψην. Μπνξείηε λα δηεξεπλήζεηε απηφ ην ζέκα κε 

ηνπο καζεηέο θάλνληαο εξσηήζεηο φπσο: «Πηζηεχεηε φηη ε θαηάζηαζε ζηε ρψξα καο 

έρεη επεξεάζεη ηηο επηινγέο ησλ δηθαησκάησλ ζαο; Γηαηί; Γηαηί φρη;» 

 Χο εξγαζία (βιέπε ελφηεηα Projects ζην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

ζην Γεύηεξν Μέξνο) απηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ψζηε νη 

καζεηέο λα θάλνπλ κηα ιίζηα ησλ «δηθαησκάησλ ηεο ηάμεο» ηα νπνία πηζηεχνπλ φηη 

ζα βειηίσλαλ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα, ην δηθαίσκα λα εξγάδεηαη 
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θαλείο κε εζπρία, ην δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο γλψκεο ηνπ άιινπ, ην δηθαίσκα ηεο 

δηαζθάιηζεο ηεο πξνζσπηθήο ηδηνθηεζίαο… Να είζηε δεθηηθνί ζηηο πξνηάζεηο ησλ 

καζεηψλ, αιιά ηνλίζηε φηη φια ηα δηθαηψκαηα ζπλνδεχνληαη απφ ππνρξεψζεηο. Απηφ 

ην «δσληαλφ έγγξαθν» ζα ήηαλ θαιφ λα εθηίζεηαη ζηελ ηάμε θαη λα αλαλεψλεηαη 

φπνηε ρξεηάδεηαη. Ρσηήζηε ηνπο καζεηέο «Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα ζπκβεί αλ 

θάπνηνο παξαβηάζεη απηά ηα δηθαηψκαηα;» 

 Χο άζθεζε, νη καζεηέο θαη νη δάζθαινη ζα κπνξνχζαλ λα θηηάμνπλ κηα ιίζηα κε 

ηίηιν «Σν ζρνιείν καο είλαη…» θαη λα ηελ ηνπνζεηήζνπλ ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείν 

γηα λα ηε βιέπνπλ φινη. Κάπνηνη καζεηέο πνπ είραλ μαλαθάλεη απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα, επέιεμαλ λα εζηηάζνπλ ζην πξφβιεκα ηεο βίαο ζην ζρνιείν ηνπο. 

Έγξαςαλ: «Σν ζρνιείν καο είλαη: έλα αζθαιέο κέξνο, έλα κέξνο φπνπ νη κεγαιχηεξνη 

καζεηέο θξνληίδνπλ ηνπο κηθξφηεξνπο, έλα  κέξνο φπνπ ν έλαο ζέβεηαη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ άιινπ…» 

 

Γηθαηώκαηα ζηηο Δηδήζεηο 
(Βαζηζκέλν ζε έλα πξαθηηθφ κάζεκα ηεο Nancy Flowers) 

 

θνπόο: Απηή ε δξαζηεξηφηεηα αλάιπζεο θαη ζπδήηεζεο απνηειεί κηα θαιή εηζαγσγή 

ζηα δηθαηψκαηα γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο καζεηέο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ήδε θάπνηα λνεηή 

εηθφλα ηνπ ηη είλαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Σνπο βνεζά λα αλαγλσξίδνπλ ηα 

δηθαηψκαηα θαη λα ηνπνζεηήζνπλ έλα «ζθειεηφ» γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζε 

θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο. 

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: 

 Σα γξαπηά δηθαηψκαηα έρνπλ ζρέζε κε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: 

 Παιηέο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά παληφο ηχπνπ, αξθεηά φκσο γηα λα έρεη ε θάζε 

νκάδα ηνπιάρηζηνλ έλα. 

 Πίλαθα ή έλα κεγάιν ραξηφλη θαη ζηπιφ. 

 Σελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηελ Απινπνηεκέλε 

Έθδνζε ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πνπ βξίζθεηαη 

ζην Πέκπην Μέξνο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ. 

 

Υξόλνο: Μηα ψξα. 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Γηαβάζηε ζηνπο καζεηέο ην παξαθάησ θείκελν: 

«ην ζχγρξνλν θφζκν καο έρνπκε φινη πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε. Γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο απφ εκάο, ε πιεξνθφξεζε απηή πξνέξρεηαη απφ ηα ΜΜΔ θαη 

θπξίσο κέζα απφ ηηο εηδήζεηο. Καζεκεξηλά, νη νζφλεο ηεο ηειεφξαζεο θαη νη 

εθεκεξίδεο είλαη γεκάηεο απφ ηζηνξίεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ άιινηε είλαη 

ειπηδνθφξεο, ηξαγηθέο, ραξνχκελεο, ιππεκέλεο, απιέο ή πεξίπινθεο. πλήζσο, 

βιέπνπκε ηηο ζιηβεξέο ηζηνξίεο θαη ληψζνπκε αδχλακνη. Χζηφζν, αλ δνχκε 

πξνζεθηηθά ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηδέεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζα 
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δηαπηζηψζνπκε κνηίβα επηηπρίαο, φπνπ πξνζηαηεχνληαη θαη εθαξκφδνληαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαζψο θαη κνηίβα πξνβιεκάησλ φπνπ ηα δηθαηψκαηα 

θαηαπαηνχληαη.» 

 Υσξίζηε ηνπο καζεηέο ζε κηθξέο νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ. 

 Μνηξάζηε ζηελ ηχρε ηα πεξηνδηθά θαη ηηο εθεκεξίδεο. 

 Εσγξαθίζηε έλα θχθιν ζηνλ πίλαθα ή ζε ραξηφλη. Μέζα ζηνλ θχθιν γξάςηε ηηο εμήο 

ηξεηο θξάζεηο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε κία λα βξίζθεηαη καθξηά απφ ηελ άιιε. (Απηφ 

αθήλεη πνιχ ρψξν γηα λα θνιιεζνχλ ηα απνθφκκαηα ησλ εθεκεξίδσλ αξγφηεξα.) 

Σξεηο θξάζεηο: 

 Γηθαηψκαηα πνπ θαηαπαηνχληαη 

 Γηθαηψκαηα πνπ πξνζηαηεχνληαη 

 Γηθαηψκαηα πνπ εθαξκφδνληαη 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ςάμνπλ ζηηο εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά ηνπο γηα λα 

βξνπλ πξάγκαηα πνπ ζα απνδεηθλχνπλ απηέο ηηο ηξεηο θξάζεηο. Δλζαξξχλεηε ηνπο 

καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φιεο ηηο ζηήιεο ησλ πεξηνδηθψλ θαη ησλ εθεκεξίδσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθεκίζεσλ θαη άιισλ ζεκάησλ. 

 Αλ ρξεηαζηεί, κπνξείηε λα ελζαξξχλεηε ηνπο καζεηέο κε ηα εμήο παξαδείγκαηα: 

 Γηθαηψκαηα πνπ θαηαπαηνχληαη: 

Θα κπνξνχζε λα είλαη έλα άξζξν πνπ εθθξάδεη δηακαξηπξία φηη κηα δεκνηηθή θιηληθή 

έθιεηζε ρσξίο λα ζπκβνπιεπηεί πξψηα ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. Απηφ απνδεηθλχεη ηελ 

θαηαπάηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πγεία ή αθφκα θαη ζηε δσή! 

 Γηθαηψκαηα πνπ πξνζηαηεχνληαη: 

Θα κπνξνχζε λα είλαη κηα ηζηνξία γηα παηδηά πνπ έρνπλ ζσζεί απφ αλζξψπνπο πνπ ηα 

θαθνπνηνχζαλ. 

 Γηθαηψκαηα πνπ εθαξκφδνληαη: 

Θα κπνξνχζε λα είλαη κηα εηθφλα ελφο πνδνζθαηξηζηή πνπ βάδεη γθνι, 

παξνπζηάδνληαο ην δηθαίσκα ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ηελ πγεία, ηελ ειεπζεξία ηεο 

ζπλαλαζηξνθήο, ή θαη ηνπ ηαμηδηνχ (αλ πξφθεηηαη γηα έλα δηεζλή αγψλα). 

 Αθνχ νη καζεηέο νινθιεξψζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα (πεξίπνπ κεηά απφ 10 ιεπηά), 

δεηήζηε ηνπο λα θνηηάμνπλ ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ή ηελ Απινπνηεκέλε Έθδνζε γηα λα βξνπλ έλα άξζξν ή άξζξα πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηηο ηζηνξίεο ή ηηο εηθφλεο πνπ βξήθαλ ζηηο εθεκεξίδεο. Γηαζέζηε άιια 

10 ιεπηά γη απηφ ην κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Σψξα δεηήζηε απφ θάζε νκάδα κε ηε ζεηξά λα θαξθηηζψζεη ηα απνθφκκαηα ζηνλ 

πίλαθα ή ζην ραξηφλη. Καζψο ην θάλνπλ απηφ, πξέπεη λα εμεγνχλ γηαηί επέιεμαλ ην 

ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα θαη πνην άξζξν ηεο Ο.Γ.Α.Γ. απνδεηθλχεη.  

 Κάπνηα απφ ηα επηιεγκέλα παξαδείγκαηα ζα αθνξνχλ θαηαζηάζεηο φπνπ ην ίδην 

δηθαίσκα θαηαπαηείηαη, πξνζηαηεχεηαη θαη εθαξκφδεηαη ηελ ίδηα ζηηγκή! 

Υξεζηκνπνηείζηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο γηα λα βνεζήζεηε ηνπο καζεηέο λα 

αλαιχζνπλ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. 

 

Δξσηήζεηο: 

 Ήηαλ εχθνιν λα βξείηε παξαδείγκαηα πνπ απνδεηθλχνπλ δηθαηψκαηα πνπ 

θαηαπαηνχληαη, πξνζηαηεχνληαη θαη εθαξκφδνληαη; 
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 Ήηαλ θάπνηα θξάζε πην δχζθνιν λα απνδεηρζεί; Γηαηί;  

 Τπήξραλ θάπνηα άξζξα εθεκεξίδσλ ή άιια παξαδείγκαηα φπνπ ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη θαη νη ηξεηο θξάζεηο ζρεηίδνληαλ; Πνηα; Γηαηί; 

 Τπήξραλ θάπνηα παξαδείγκαηα φπνπ ηα δηθαηψκαηα ελφο πξνζψπνπ ή κηαο νκάδαο 

πξνζηαηεχνληαλ κε απνηέιεζκα λα θαηαπαηεζνχλ ηα δηθαηψκαηα θάπνηνπ άιινπ; Θα 

ήηαλ ρξήζηκε ε θξάζε «Σα δηθαηψκαηά κνπ ηειεηψλνπλ εθεί πνπ αξρίδνπλ ηα δηθά 

ζνπ θαη αληίζηξνθα» ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε; Μήπσο απηή ε θξάζε ζα έδηλε κηα 

ιχζε ζε φινπο; Γηαηί; Γηαηί φρη; 

 

Δπηινγέο: 

 Χο εξγαζία νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δηεζλείο πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ ζε πεξηζηάζεηο ζχγθξνπζεο ή ηελ 

πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ κηαο εππαζνχο νκάδαο ζηελ πεξηνρή ζαο. (εκείσζε: 

Παξφιν πνπ νη καζεηέο πξέπεη λα μέξνπλ φηη ηα δηθαηψκαηα παξαβηάδνληαη ζπρλά, 

είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα μέξνπλ πψο πξνζηαηεχνληαη γηα λα θαηαιάβνπλ φηη ε 

πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ είλαη εθηθηή.) 

 Δπίζεο βιέπε ζηελ ελφηεηα Δθεκεξίδεο ζην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο ζην Γεύηεξν Μέξνο γηα πεξηζζφηεξεο ηδέεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ΜΜΔ 

γηα ηηο ηζηνξίεο ησλ δηθαησκάησλ. Βιέπε ζηελ ελφηεηα Δηδήζεηο γηα ηα Αλζξώπηλα 

Γηθαηώκαηα ζην θεθάιαην Γξάζε! – κεηαθέξνληαο ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

πέξα από ηα όξηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο γηα ηδέεο ζρεηηθά κε ην πψο ζα δηαδνζεί απηή 

ε γλψζε ζην ζρνιείν. 
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Εώληαο καδί - 

δξαζηεξηόηεηεο γηα ην 

ζεβαζκό 
 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνλίδνπλ φηη ν ηξφπνο πνπ αιιειεπηδξνχκε θαζεκεξηλά 

έρεη άκεζν αληίθηππν ζην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Έλα παηρλίδη 

θαλφλσλ ζέηεη εξσηήκαηα γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζεζπίδνληαη νη λφκνη, θαη κηα αθνπζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα εζηηάδεη ζην δηθαίσκα ηεο άπνςεο θαη ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ζεβαζκνχ 

ηεο γλψκεο ησλ άιισλ. 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο βαζίδνληαη ζε εθείλεο πνπ είραλ γίλεη γηα ηα κηθξφηεξα 

παηδηά ζην Σξίην Μέξνο. 

 

Καηαζθήλσζε 
(Πξνζαξκνζκέλν απφ κηα ηδέα ζην Understand the Law, The Citizenship Foundation) 

 

θνπόο: Απηφ ην παηρλίδη βνεζά ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ πψο νη θνηλφηεηεο 

ζεζπίδνπλ θαλφλεο θαη λφκνπο γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 

Μαζεζηαθά ζεκεία: 

 Καλφλεο ζπκπεξηθνξάο γηα λα πξνιεθζνχλ νη ζπγθξνχζεηο θαη λα πξνζηαηεπζνχλ ηα 

δηθαηψκαηα. 

 Απηνί νη θαλφλεο ζεζπίδνληαη κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: 

Μηα θσηνηππία ησλ «θαηαζηάζεσλ» (βιένπε ζηηο επφκελεο ζειίδοεο) γηα θάζε νκάδα. 

 

Υξόλνο: Πεξίπνπ κηάκηζε ψξα 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί:  

 Υσξίζηε ηνπο καζεηέο ζε κηθξέο νκάδεο ησλ πέληε ή έμη αηφκσλ. 

 Πείηε ζηνπο καζεηέο: 

«Φαληαζηείηε φηη πεγαίλεηε θαηαζθήλσζε κε κηα νκάδα θίισλ. Κάπνηνο ζαο έρεη 

πεη γηα κηα ππέξνρε ηνπνζεζία γηα θάκπηλγθ, έλα μέθσην ζην δάζνο θνληά ζε κηα 

ιίκλε, καθξηά απφ ηνλ πνιηηηζκφ. ρεδηάδεηε απφ θνηλνχ απηφ ην ηαμίδη εδψ θαη 

αξθεηέο βδνκάδεο θαη επηηέινπο θηάλεη ην ζαββαηνθχξηαθν. Μεηά απφ έλα 

κεγάιν ηαμίδη, θηάλεηε ζην μέθσην. Έρεηε θέξεη φ,ηη ρξεηάδεζηε γηα ηηο δηαθνπέο 

ζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο κεγάιεο ζθελήο γηα λα θνηκεζείηε φινη καδί. 

Τπάξρεη θνληά έλα πεγάδη κε πφζηκν λεξφ θαη έρεηε ηελ άδεηα λα θφςεηε μχια 

θαη λα αλάςεηε θσηηά. Γελ ππάξρνπλ άιιεο παξνρέο, δελ ππάξρνπλ θαλφλεο νχηε 
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ελήιηθεο ή νκαδάξρεο. ηήλεηε κφλνη ζαο ηε ζθελή, θνιπκπάηε θαη 

πξνεηνηκάδεζηε γηα κηα εβδνκάδα δηαζθέδαζεο! 

Χζηφζν, κέρξη ην βξάδπ ηεο πξψηεο κέξαο, ππάξρνπλ ήδε δηαθσλίεο γηα ην πψο 

ζα έπξεπε λα δηνηθείηαη ε θαηαζθήλσζε. ινη ζαο ζπλεηδεηνπνηείηε φηη ζα ήηαλ 

θαιχηεξα αλ κπνξνχζαηε λα ζπκθσλήζεηε ζε ηξφπνπο γηα λα θάλεηε ηηο δηαθνπέο 

ζαο πην εχθνιεο. Κάλεηε έλα ζπκβνχιην.» 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο ζηηο νκάδεο ηνπο λα δνπλ αλ κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ 

ηέζζεξα ή πέληε πξνβιήκαηα πνπ ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπίδεη κηα νκάδα ζαλ ηε 

δηθή ηνπο. Εεηήζηε ηνπο λα απνθαζίζνπλ πψο ζα κπνξνχζε λα ιπζεί ην θάζε 

πξφβιεκα. 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

 Πψο έιαβαλ ηηο απνθάζεηο ηνπο; 

 Γηαθψλεζε θάπνηνο; 

 Δμέθξαζαλ φινη ηελ άπνςή ηνπο; 

 Σψξα δηαβάζηε ζηνπο καζεηέο ην παξαθάησ θείκελν: 

«Μεηά ην ζπκβνχιην, φια πεγαίλνπλ θαιά θαη ηα πξάγκαηα είλαη πνιχ θαιχηεξα. 

Χζηφζν, κεηά απφ κεξηθέο κέξεο, πξνθχπηνπλ θη άιια πξνβιήκαηα, πνπ πξέπεη 

λα δηεπζεηήζεηε καδί γηα λα κελ πξνθχςνπλ μαλά.» 

 Μνηξάζηε ζε θσηνηππία ηηο «θαηαζηάζεηο» πνπ βξίζθνληαη ζηε ζειίδα … θαη …. 

ηηο νκάδεο ηνπο νη καζεηέο πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπλ φιεο ηηο «θαηαζηάζεηο» ζην 

ηξαπέδη γπξηζκέλεο αλάπνδα θαη λα γπξίδνπλ ηελ θάζε κία θάζε θνξά. Πξέπεη λα 

πξνζπαζνχλ λα πάξνπλ κηα απφθαζε γηα ην ηη ζα θάλνπλ ζε θάζε «θαηάζηαζε». Δάλ 

είλαη δπλαηφ ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηα απφθαζε. (Δάλ δε κπνξέζεηε λα 

θσηνηππήζεηε ηηο «θαηαζηάζεηο», δηαβάζηε ηηο κία κία δπλαηά, θαη πξνζπαζήζηε λα 

απνθαζίζεηε σο ηάμε, παξφιν πνπ απηφ ζα είλαη πην δχζθνιν.) 

 Αλ θάπνηεο νκάδεο ηειεηψζνπλ ην παηρλίδη πην γξήγνξα απφ θάπνηεο άιιεο, δεηήζηε 

ηνπο λα ζθεθηνχλ ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 ηαλ φιεο νη νκάδεο έρνπλ ηειεηψζεη ην παηρλίδη, μαλαδηαβάζηε ηηο «θαηαζηάζεηο» 

θαη ξσηήζηε ηελ ηάμε ηη απνθάζεηο πήξε. Με δεηήζεηε απφ θάζε νκάδα λα ζρνιηάζεη 

ηελ θάζε «θαηάζηαζε»- ζα ήηαλ πνιχ ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. 

 

 πλερίζηε ηε δξαζηεξηφηεηα κε κηα ζπδήηεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο. 

 

Δξσηήζεηο: 

 ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ρξεζηκνπνηήζαηε θαλφλεο γηα λα πξνζηαηεχζεηε ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ θαζελφο ζηελ θαηαζθήλσζε. Ση ζα είρε ζπκβεί αλ δε κπνξνχζαηε λα 

ζπκθσλήζεηε ζηνπο θαλφλεο ή αλ φινη αγλννχζαλ ηνπο θαλφλεο; 

 Πνηνο είλαη έλαο θαιφο/ θαθφο θαλφλαο; 

 Ση πηζηεχεηε γηα ηνπο λφκνπο; Πξέπεη πάληα λα ππαθνχκε ηνπο λφκνπο, αθφκε θαη αλ 

είλαη θαθνί; 

 Τπάξρνπλ θάπνηνη άγξαθνη λφκνη θαη θαλφλεο. Γηα παξάδεηγκα, νη «εζηθνί» ή νη 

ζξεζθεπηηθνί λφκνη. Γηαηί νη άλζξσπνη ππαθνχνπλ απηνχο ηνπο λφκνπο/ θαλφλεο, 

παξφιν πνπ δελ είλαη αλαγθαζκέλνη λα ην θάλνπλ; 

 Οη θαλφλεο θαη νη λφκνη ζπλήζσο επηβάιινληαη κε ηηκσξίεο θαη θπξψζεηο. Πηζαλφλ 

λα απνθαζίζαηε λα επηβάιιεηε θπξψζεηο ζε φπνηνλ παξαβηάζεη ηνπο θαλφλεο ζηελ 
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θαηαζθήλσζε. Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ησλ θπξψζεσλ; Πνην είδνο πνηλψλ είλαη πην 

απνηειεζκαηηθφ; Μπνξνχλ νη πνηλέο λα είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο;  

 

Δπηινγέο: 

 Απηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αθεηεξία γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

ζεηξάο θαλφλσλ ζηελ ηάμε πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ηνπο καζεηέο θαη ην δάζθαιν κε έλα 

ζπκκεηνρηθφ ηξφπν (βιέπε ελφηεηα Τπνβνιή εξσηήζεσλ ζην θεθάιαην Υξήζηκεο 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζην Γεύηεξν Μέξνο γηα πεξηζζφηεξεο ηδέεο ζρεηηθά κε απηφ). 

 ε πνιιέο ρψξεο, ε εθηέιεζε απνηειεί ηελ πνηλή γηα ηα «εγθιήκαηα» φισλ ησλ 

εηδψλ, απφ θφλν κέρξη πηαίζκα φπσο ε δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ ζηε καχξε αγνξά. 

Απηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα απνηειέζεη αθεηεξία γηα λα γίλεη κηα ζπδήηεζε γηα 

ην εάλ ε εθηέιεζε εκπνδίδεη ή φρη ην έγθιεκα. 

 

Κάξηεο Πεξηπηώζεσλ γηα ηελ «Καηαζθήλσζε» 

 

Πεξίπησζε Πξψηε 

Κάπνηνο πξέπεη λα θνηκεζεί θνληά ζηελ πφξηα ηεο ζθελήο, πνπ δελ θιείλεη θαιά. 

Σν πξσί, ηα πξάγκαηα απηνχ ηνπ πξνζψπνπ βξίζθνληαη ζθνξπηζκέλα πάλσ ζην πγξφ 

γξαζίδη. Παξαπνληέηαη φηη ηα πξάγκαηά ηνπ/ ηεο ζα πάζνπλ δεκηά. Ση θάλεηε; 

 

Πεξίπησζε Γεχηεξε 

ινη ζπκθσλήζαηε ζην ζπκβνχιην γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θαηαζθήλσζεο. Σψξα, 

θάπνηνο αςεθά ηνπο θαλφλεο πνπ νξίζαηε. Πψο κπνξείηε λα επηβάιιεηε ηνπο θαλφλεο; 

 

Πεξίπησζε Σξίηε 

Κάπνηνο άθεζε ηελ θαηζαξφια λα βξάδεη ζηε θσηηά θαη πήγε λα θνιπκπήζεη. Ζ 

θαηζαξφια έπεζε ζηε θσηηά θαη κηα γσληά ηεο ζθελήο έπηαζε θσηηά απφ ηηο θιφγεο. 

ινη αληηιακβάλεζηε φηη έρεηε πξφβιεκα αζθάιεηαο. Μπνξεί λα ππάξμνπλ θαη άιια. Ση 

θάλεηε;  

 

Πεξίπησζε Σέηαξηε 

Ζ κεηαθνξά ηνπ λεξνχ απφ ην πεγάδη είλαη πνιχ βαξεηή δνπιεηά. ινη ζα 

πξνηηκνχζαλ λα πάλε γηα θνιχκπη παξά λα θέξνπλ λεξφ. Χζηφζν, θάπνηνο απφ εζάο 

ζηξακπνπιά ην ρέξη ηνπ θαζψο θνιπκπά θαη δε κπνξεί λα κεηαθέξεη λεξφ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη ππφινηπνη ζα πξέπεη λα αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν θνπβαιψληαο 

λεξφ. Ση θάλεηε; 

 

Πεξίπησζε Πέκπηε 

Γχν απφ εζάο θαπλίδνπλ, νη ππφινηπνη φρη. Οη κε θαπληζηέο αληηδξνχλ ζηε 

κπξσδηά ηνπ θαπλνχ κέζα ζηε ζθελή αιιά νη θαπληζηέο πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα ηνπο 

επηηξέπεηε λα θαπλίδνπλ φηαλ ραιαξψλνπλ. Ση θάλεηε; 

 

Πεξίπησζε Έθηε 
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Έλαο απφ εζάο έρεη θέξεη έλα ξαδηφθσλν θαη αθνχεη κνπζηθή δπλαηά ην πξσί. 

Απηφ εμνξγίδεη ηνπο ππφινηπνπο. Ση θάλεηε; 

 

Πεξίπησζε Έβδνκε 

ινη κνηξάδεζηε κηα ζθελή αιιά δε κπνξείηε λα ζπκθσλήζεηε γηα λα ηε 

δηαηεξήζεηε θαζαξή. Μεξηθνί πξνηηκνχλ ηε ζθελή λα είλαη ηαθηνπνηεκέλε ζπλερψο, ελψ 

άιινη φρη. Οη θαβγάδεο επεξεάδνπλ ην θιίκα ζηελ θαηαζθήλσζε. Ση θάλεηε; 

 

Πεξίπησζε γδνε 

Κάπνηνο θαηαζηξέθεη κηα αθξηβή θηζάξα πνπ αλήθεη ζε θάπνηνλ άιιν. Αξλείηαη 

φκσο λα πιεξψζεη ηε δεκηά. Ση θάλεηε; 

 

Πεξίπησζε Έλαηε 

Έλαο θίινο ζαο έξρεηαη λα ζαο επηζθεθηεί γηα κεξηθέο κέξεο. Έρεη θέξεη ηε δηθή 

ηνπ ζθελή, αιιά αςεθά ηνπο θαλφλεο πνπ έρεηε ζεζπίζεη. Ση θάλεηε; 

 

Πεξίπησζε Γέθαηε 

Γχν απφ εζάο πηζηεχνπλ φηη ζηελ θαηαζθήλσζε πξέπεη λα ππάξρεη έλαο θαλφλαο 

γηα ην αιθνφι θαη ην πνηφ. Εεηνχλ λα γίλεη ζπκβνχιην γηα λα ζπδεηήζνπλ ην ζέκα. Οη 

πεξηζζφηεξνη δηαθσλνχλ λα θαηαξγεζεί εληειψο ην πνηφ. Ση θάλεηε; 

 

Δλεξγεηηθή αθξόαζε 
 

θνπόο: Ζ αθνπζηηθή δξαζηεξηφηεηα βειηηψλεη ηηο δεμηφηεηεο αθξφαζεο ησλ καζεηψλ 

θαη ηνπο βνεζά λα ζθεθηνχλ πνηα είλαη «θαιή» θαη πνηα είλαη «θαθή» αθξφαζε. 

 

Μαζεζηαθά ζεκεία: 

 Ζ αθξφαζε είλαη κηα ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα γηα λα ζεβφκαζηε ην δηθαίσκα 

άπνςεο ησλ άιισλ. (Βιέπε Άξζξν 12 ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ 

θαη ην Άξζξν 19 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζην 

Πέκπην Μέξνο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ). 

 Μπνξνχκε λα βειηηψζνπκε ηηο αθνπζηηθέο καο δεμηφηεηεο θάλνληαο εμάζθεζε. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Σα θνπηηά «Ση καο βνεζά λα αθνχκε;» θαη «Ση καο εκπνδίδεη λα αθνχκε;» 

πνπ βξίζθνληαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο. 

 

Υξόλνο: Πεξίπνπ 30 ιεπηά 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Υσξίζηε ηελ ηάμε ζε δεπγάξηα. 

 Δμεγήζηε φηη θάπνηα ζηηγκή ην έλα πξφζσπν απφ θάζε δεπγάξη ζα πξέπεη λα κηιήζεη 

αζηακάηεηα ελψ ην άιιν ζα πξέπεη λα αθνχεη φζν πην πξνζεθηηθά κπνξεί. Ο 
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νκηιεηήο κπνξεί λα κηιά γηα φηη ζέιεη. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα κηιήζεη γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, κηα ελδηαθέξνπζα εκπεηξία… 

 Γηαζέζηε έλα ιεπηφ γηα λα απνθαζίζεη ην θάζε δεπγάξη πνηνο ζα κηιά θαη πνηνο ζα 

αθνχεη. 

 Γψζηε ην ζχλζεκα γηα λα μεθηλήζνπλ νη νκηιεηέο λα κηινχλ. 

 Γηαζέζηε ζηνπο νκηιεηέο έλα ή δχν ιεπηά αδηάθνπνπ ιφγνπ. Έπεηηα, πξνηνχ θηάζνπλ 

ζην ζεκείν πνπ δε ζα έρνπλ ηίπνηε άιιν λα πνπλ, ρηππήζηε ηα ρέξηα ζαο γηα λα 

ζηακαηήζνπλ. 

 Εεηήζηε απφ ηνπο αθξναηέο λα επαλαιάβνπλ ζην ζπκκαζεηή ηνπο ηηο δχν ηειεπηαίεο 

πξνηάζεηο πνπ είπε. Απηή ε παξάθιεζε είλαη ζπλήζσο κηα κεγάιε έθπιεμε - 

ειάρηζηνη ζα κπνξνχλ λα ζπκεζνχλ ηέιεηα ηηο δχν ηειεπηαίεο πξνηάζεηο! 

 Σα δεπγάξηα αιιάδνπλ ξφινπο, ηψξα κηιάεη ν αθξναηήο θαη ν νκηιεηήο αθνχεη. 

 ηακαηήζηε πάιη ηνπο νκηιεηέο κεηά απφ έλα-δχν ιεπηά. Δίλαη πηζαλφ λα αθνχλε πην 

πξνζεθηηθά νη αθξναηέο απηή ηε θνξά - γη΄ απηφ δεηήζηε ηνπο λα επαλαιάβνπλ ηηο 

ΣΡΔΗ ηειεπηαίεο πξνηάζεηο πνπ είπε ν ζπκκαζεηήο ηνπο! 

 Υξεζηκνπνηήζηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο γηα λα ζπκπεξάλεηε ηα καζεζηαθά ζεκεία. 

 

Δξσηήζεηο: 

 Μπφξεζεο λα ζπκεζείο ηηο πξνηάζεηο; 

 Ήηαλ πην εχθνιν λα ηηο ζπκεζείο ηε δεχηεξε θνξά; Γηαηί; 

 Ση έθαλεο γηα λα βνεζεζείο λα αθνχο; Έθαλεο θάηη ηδηαίηεξν κε ην ζψκα ζνπ; Ή 

κήπσο κε ην πξφζσπφ ζνπ; Με ην κπαιφ ζνπ; 

 Ση ζε εκπφδηζε λα αθνχο; 

 Γείμηε ηψξα ζηελ ηάμε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηα θνπηηά «Ση καο βνεζά λα 

αθνχκε;» θαη «Ση καο εκπνδίδεη λα αθνχκε;» ζηηο επφκελεο ζειίδεο. Τπάξρεη θάηη 

κέζα ζε απηά ηα θνπηηά πνπ νη καζεηέο δε ζθέθηεθαλ; Γηαηί; 

 Ζ αθξφαζε είλαη κηα ζεκαληηθή δεμηφηεηα γηα ην ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Δίλαη θπξίσο ζεκαληηθή γηα ην Άξζξν 12 ηεο χκβαζεο 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, θαη ην Άξζξν 9 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, αιιά θαη γηα φια ηα άιια Άξζξα. Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; 

Ση θεξδίδνπκε κε ην λα αθνχκε ηνπο άιινπο; Έρεηε βξεζεί πνηέ ζε θαηαζηάζεηο φπνπ 

θαλέλαο δε ζαο άθνπγε; Πψο ληψζνπκε φηαλ αγλννχλ ηελ άπνςή καο; πκθσλείηε κε 

ηελ άπνςε φηη κπνξνχκε λα βειηηψζνπκε ηηο αθνπζηηθέο καο δεμηφηεηεο θάλνληαο 

εμάζθεζε; 

 

Δπηινγέο: 

 Αλ επηζπκείηε, κπνξείηε λα ζπλερίζεηε ην παηρλίδη, αιιάδνληαο ίζσο ηα ηαίξηα ζηα 

δεπγάξηα ή απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ πξνηάζεσλ ηηο νπνίεο ν αθξναηήο πξέπεη λα 

ζπκεζεί θάζε θνξά. 

 Θα ήηαλ δηαζθεδαζηηθφ λα επαλαιάβεηε ην παηρλίδη, θάλνληάο ην πην δχζθνιν θάζε 

θνξά, γηα κέξεο ή βδνκάδεο, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα βειηηψζνπλ ηηο αθνπζηηθέο 

ηνπο δεμηφηεηεο. 

 

Ση καο εκπνδίδεη λα αθνύκε; 
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 Δλεξγεηηθή-Παζεηηθή Αθξφαζε 

Οη άλζξσπνη ζθέθηνληαη γξεγνξφηεξα απφ φηη κηιάλε. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ 

αθνχκε θάπνηνλ, έρνπκε πνιχ θαηξφ γηα λα ζθεθηνχκε. πρλά, ρξεζηκνπνηνχκε απηή 

ηελ ψξα γηα λα ζθεθηνχκε ηη ζα θάκε ην κεζεκέξη ή ηη θάλακε ρηεο ην βξάδπ, αληί λα 

ζθεθηνχκε ηη ιέεη ην πξφζσπν πνπ κηιάεη! 

 Πξνθαηεηιεκκέλε Αθξφαζε 

ε θάζε γσληά ηνπ θφζκνπ ππάξρνπλ ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο 

λα ζηακαηήζνπλ λα αθνχλε. Λέμεηο φπσο «θαπηηαιηζηήο», «θνκκνπληζηήο», 

«θνληακεληαιηζηήο». ηαλ νη άλζξσπνη αθνχλ απηέο ηηο ιέμεηο, ζηακαηνχλ λα αθνχλ 

θαη ζρεδηάδνπλ ηελ άκπλά ηνπο ή ηελ αληεπίζεζή ηνπο. 

 πληεξεηηθή Αθξφαζε 

Μεξηθέο θνξέο, απνθαζίδνπκε γξήγνξα φηη έλα πξφζσπν (ή έλα κάζεκα) είλαη 

βαξεηφ, ιάζνο ή κε ζρεηηθφ, ή φηη μέξνπκε ηη ζα καο πεη. Σφηε ζηακαηάκε λα αθνχκε. 

 Απνζπαζηηθή Αθξφαζε 

Ο ζφξπβνο, ηα θψηα, ε ζεξκνθξαζία, θάπνηα πξάγκαηα ζηελ αίζνπζα, ή ην πξσηλφ 

πνπ θάγακε κπνξνχλ λα καο εκπνδίζνπλ λα αθνχζνπκε ηηο ιέλε νη άλζξσπνη. 

Χζηφζν, θάλνληαο εμάζθεζε, κπνξνχκε λα αθνχκε θαιά αθφκε θαη ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο.  

 

Ση καο βνεζά λα αθνύκε; 

 

Αθνχκε κε ην ζψκα θαζψο θαη κε ην κπαιφ καο… 

 Κνηηάδνπκε ηνλ νκηιεηή 

 Έρνπκε θαιή νπηηθή επαθή 

 Έρνπκε κηα αλνηθηή ζηάζε (δε ζηαπξψλνπκε ηα ρέξηα, δε γπξίδνπκε ηελ πιάηε ζηνλ 

νκηιεηή…) 

 Γέξλνπκε πξνο ην κέξνο ηνπ νκηιεηή 

 Υαιαξψλνπκε 

 

Αθνχκε ηη ιέεη ν νκηιεηήο… 

 Αθνχκε ηελ νπζία, φρη κφλν ηα „γεγνλφηα‟ 

 Έρνπκε αλνηρηφ κπαιφ 

 Πξνγξακκαηίδνπκε 

 Αλαιχνπκε θαη αμηνινγνχκε 

 Γε δηαθφπηνπκε 

 

Αθνχκε πώο καο κηιάλε… 

 Με- ιεθηηθά ζεκάδηα (γηα παξάδεηγκα εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ζηάζε ζψκαηνο) 

 Σφλνο ηεο θσλήο 

 

Ζ αθξφαζε είαλη ζεκαληηθή γηαηί… 

 Γείρλεη ζηνπο αλζξψπνπο φηη εθηηκάκε ηελ εκπεηξία ηνπο θαη απηφ πνπ καο ιέλε 

 Δλζαξξχλεη ηνπο αλζξψπνπο λα κηιάλε ειεχζεξα θαη κε εηιηθξίλεηα 

 Μπνξεί λα καο βνεζήζεη λα εληνπίζνπκε πεξηνρέο φπνπ νη άλζξσπνη ζπκθσλνχλ ή 

δηαθσλνχλ θαη καο βνεζά λα ζθεθηνχκε ιχζεηο ζε απηέο ηηο δηαθσλίεο. 
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Πνηνο, εγώ; - 

δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ 

ππεπζπλόηεηα 
 

Απηέο ε δξαζηεξηφηεηεο ηνλίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ππεπζπλφηεηα. Έλα 

πξαγκαηηθφ εζηθφ δίιεκκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζέζεη εξσηήκαηα γηα ηελ εηιηθξίλεηα 

θαη ηελ θαζεκεξηλή ππεπζπλφηεηα. Μηα άιιε δξαζηεξηφηεηα γηα ηε ινγνθξηζία εμεηάδεη 

ηελ ππεχζπλε ρξήζε ηεο εμνπζίαο. Ο γεληθφο ζηφρνο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη 

λα δείμεη φηη ηα δηθαηψκαηα έρνπλ αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο. 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο βαζίδνληαη ζε εθείλεο γηα ηα κηθξφηεξα παηδηά ζην 

Σξίην Μέξνο. 

 

Γηθαηώκαηα θαη Τπνρξεώζεηο 
 

θνπόο: Απηή ε ζχληνκε δξαζηεξηφηεηα θαηάηαμεο θαη ζπδήηεζεο βνεζά ηνπο καζεηέο 

λα θαηαιάβνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο. 

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: 

 Κάζε δηθαίσκα έρεη θαη ηελ αληίζηνηρε ππνρξέσζε. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: 

 Σελ Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ (βιέπε Πέκπην Μέξνο). 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηα Γηθαηψκαηα θαη ηηο Τπνρξεψζεηο (βιέπε ηηο επφκελεο ζειίδεο). 

 

Υξόλνο: 45 ιεπηά 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ρσξηζηνχλ ζε δεπγάξηα. Κάζε καζεηήο πξέπεη λα 

γξάςεη πέληε ζεκαληηθά δηθαηψκαηα πνπ πηζηεχεη φηη πξέπεη λα ηζρχνπλ ζην ζρνιείν 

θαη πέληε πνπ λα ηζρχνπλ ζην ζπίηη. Γηα παξάδεηγκα, ην δηθαίσκα ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπο ρψξνπ. 

 Εεηήζηε απφ θάζε καζεηή λα αληαιιάμεη ηε ιίζηα ηνπ κε απηή ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ. 

Ο θάζε καζεηήο πξέπεη λα ζθεθηεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε 

δηθαίσκα πνπ έγξαςε ν ζπκκαζεηήο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε ππνρξέσζε λα 

ζεβφκαζηε ην ρψξν ησλ αλζξψπσλ κε ηνπο νπνίνπο δνχκε. 
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 Κάζε δεπγάξη αλαθέξεη ζηελ ηάμε δχν δηθαηψκαηα θαη ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο 

ηνπο απφ ηε ιίζηα. Ο δάζθαινο γξάθεη ζηνλ πίλαθα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο. 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ ηηο Πιεξνθνξίεο γηα ηα Γηθαηψκαηα θαη ηηο 

Τπνρξεψζεηο. Αξρίζηε ηε ζπδήηεζε ρεεζηκνπνηψληαο ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

 

Δξσηήζεηο: 

 Ήηαλ εχθνιν ή δχζθνιν λα ζθεθηείηε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θάζε δηθαηψκαηνο; 

 ην παξάδεηγκα γηα ηηο δψλεο αζθαιείαο (βιέπε Πιεξνθνξίεο γηα ηα Γηθαηψκαηα θαη 

ηηο Τπνρξεψζεηο, ζηηο επφκελεο ζειίδεο), πνηνο πηζηεχεηε φηη έρεη δίθην, ε θπβέξλεζε 

ή νη πνιίηεο πνπ αξλνχληαη λα θνξέζνπλ δψλεο; 

 Ση ζα ζπλέβαηλε αλ θάπνηνο γλσζηφο ζαο ηξαπκαηηδφηαλ επεηδή ν νδεγφο δελ ηνλ 

άθεζε λα θνξέζεη δψλε; Πψο κπνξεί λα ζπκβεί απηφ; Πψο ζα αηζζαλφζαζηαλ; 

 Ση ζα ζπλέβαηλε αλ έλα άξξσζην παηδί πέζαηλε επεηδή ν γηαηξφο ήηαλ πνιχ 

απαζρνιεκέλνο κε ηε θξνληίδα ελφο νδεγνχ πνπ ηξαπκαηίζηεθε επεηδή δε θνξνχζε 

δψλε; Κνίηα ηελ Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζην Πέκπην Μέξνο. Πνηα δηθαηψκαηα εκπιέθνληαη ζε 

απηφ ην παξάδεηγκα; 

 Μπνξείηε λα ζθεθηείηε παξφκνηα παξαδείγκαηα φπνπ άιια δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο ζπγθξνχνληαη; 

 

Δπηινγέο: 

 Δπεηδή ηα δεηήκαηα ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ είλαη θνηλά ζηα ζρνιεία 

(γηα παξάδεηγκα ην δηθαίσκα ηεο ρξήζεο εμνπιηζκνχ θαη ε ππνρξέσζε θξνληίδαο 

ηνπ), απηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

γιψζζα ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο. 

 Χο άζθεζε, νη καζεηέο θαη νη δάζθαινη κπνξνχλ λα θξαηήζνπλ ηε ιίζηα ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνίρν. ηαλ πξνθχπηνπλ 

ζπγθξνχζεηο ή φηαλ πξνθχπηνπλ ζέκαηα κε πεξηερφκελν άιισλ δηθαησκάησλ, ν 

θαζέλαο είλαη ειεχζεξνο λα ηα πξνζζέζεη ζηε ιίζηα. Γηα παξάδεηγκα, αλ θάπνηνη 

καζεηέο «δαλείδνληαη» ηα πξάγκαηα θάπνησλ άιισλ καζεηψλ ρσξίο ηελ άδεηά ηνπο, 

έλαο καζεηήο κπνξεί λα απνθαζίζεη λα πξνζζέζεη ην εμήο δηθαίσκα ζηε ιίζηα: «Έρσ 

ην δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ κνπ αληηθεηκέλσλ/ Καη έρσ 

επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα ζέβνκαη ηελ ηδηνθηεζία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ησλ ζπκκαζεηψλ κνπ.» Θα ήηαλ ρξήζηκν λα γξάςεηε ζηελ θνξπθή ηεο 

ιίζηαο: «Έρνπκε φινη ην δηθαίσκα λα πξνζζέζνπκε πξάγκαηα ζε απηή ηε ιίζηα/ Καη 

έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα κε γξάθνπκε πξάγκαηα πνπ παξαβηάδνπλ ηα δηθαηψκαηα 

ησλ άιισλ». 

 Γηα λα θάλνπκε πην ζαθή ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, νη καζεηέο ζα 

κπνξνχζαλ λα δηαβάζνπλ ηα «Θεηηθά» θαη ηα «Αξλεηηθά» δηθαηψκαηα πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ επφκελε ζειίδα θαη κεηά λα δηαβάζνπλ ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε 

ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη λα εληνπίζνπλ ηα «Θεηηθά» θαη ηα «Αξλεηηθά» 

δηθαηψκαηα (ζα δηαπηζηψζνπλ φηη πνιιά δηθαηψκαηα πεξηέρνπλ εμίζνπ «αξλεηηθά» 

(ππνρξεψζεηο) θαη «ζεηηθά» (δηθαηψκαηα) ζηνηρεία. 
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Πιεξνθνξίεο γηα ηα Γηθαηώκαηα θαη ηηο Τπνρξεώζεηο 

 

Κάζε δηθαίσκα έρεη θαη κηα αληίζηνηρε ππνρξέσζε. Γηα παξάδεηγκα, ην δηθαίσκά 

ζαο ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο πεξηνξίδεηαη απφ ηελ ππνρξέσζή ζαο λα κε ιέκε 

αλαιεζή πξάγκαηα πνπ ππνβηβάδνπλ θάπνην άιιν πξφζσπν θαη θαηαρξψληαη ην 

δηθαίσκά ηνπ ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ θαιή ππφιεςε. 

Ζ ηζνξξνπία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ καο έηζη ψζηε λα 

ζεβφκαζηε ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ ζπλεπάγεηαη φηη ζπλήζσο πξέπεη λα αζθνχκε ηα 

δηθαηψκαηά καο κέζα ζε νξηζκέλα πιαίζηα. 

Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ ζπγθξνχνληαη 

κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, κεξηθέο ρψξεο έρνπλ ζεζπίζεη λφκνπο πνπ 

επηβάιινπλ ηε ρξήζε ηεο δψλεο αζθαιείαο ζηα απηνθίλεηα. Πνιινί άλζξσπνη 

αληηηίζεληαη ζε απηνχο ηνπο λφκνπο, ηζρπξηδφκελνη φηη πεξηνξίδνπλ ην δηθαίσκά ηνπο λα 

ελεξγνχλ ειεχζεξα. 

Οη θπβεξλήζεηο απηψλ ησλ ρσξψλ ηζρπξίδνληαη φηη νη νδεγνί έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε απέλαληη ζηα λνζνθνκεία, ηνπο γηαηξνχο θαη ηελ ππφινηπε θνηλσλία λα 

θάλνπλ φ,ηη είλαη δπλαηφ γηα λα απνθχγνπλ ηνλ ηξαπκαηηζκφ θαζψο νδεγνχλ. 

Τπνζηεξίδεηαη φηη αλ νη άλζξσπνη δε θνξνχλ δψλεο αζθαιείαο θαη ηξαπκαηηζηνχλ, 

θαηαλαιψλνπλ ρξφλν, ρξήκα θαη θαηαιακβάλνπλ ην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ 

πξννξφδεηαη γηα άξξσζηνπο αλζξψπνπο θαη έηζη πεξηνξίδνπλ ην δηθαίσκα ησλ αξξψζησλ 

ζηε ζσζηή ηαηξηθή πεξίζαιςε.  

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηα «Αξλεηηθά» θαη ηα «Θεηηθά» Γηθαηώκαηα: 

 

Ο φξνο «αξλεηηθφ δηθαίσκα» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα δηθαίσκα 

πνπ εκπνδίδεη λα καο ζπκβεί θάηη επηδήκην ή δπζάξεζην. Παξαδείγκαηα αξλεηηθψλ 

δηθαησκάησλ απνηεινχλ ην δηθαίσκα λα κε καο ζθνηψλνπλ ή λα κε καο 

θαθνκεηαρεηξίδνληαη ή λα καο θιέβνπλ. Απηά είλαη αξλεηηθά δηθαηψκαηα γηαηί ιέλε ΟΥΗ 

ζε θάπνηνλ πνπ κπνξεί λα ζέιεη λα καο βιάςεη. 

Ο φξνο «ζεηηθφ δηθαίσκα» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα δηθαίσκα πνπ 

δηαθεξχζζεη ηελ ειεπζεξία καο λα θάλνπκε θάηη. Γηα παξάδεηγκα, ην δηθαίσκα λα 

πιεξσλφκαζηε γηα ηε δνπιεηά καο είλαη έλα ζεηηθφ δηθαίσκα. Τπάξρνπλ ζεηηθά 

δηθαηψκαηα πνπ καο ιέλε φηη ΝΑΗ έρνπκε απηφ ην δηθαίσκα , θαη ιέλε ζηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο φηη πξέπεη λα ζεβαζηνχλ ην δηθαίσκά καο. Γηα παξάδεηγκα, ν εξγνδφηεο καο 

έρεη ηελ ππνρξέσζε λα καο πιεξψλεη. 

 

Κιέθηεο; 
(Πξνζαξκνζκέλν απφ ηε ζει. 82 ζην Understand the Law, 1993, The Citizenship Foundation) 

 

θνπόο: Απηή ε κειέηε πεξίπησζεο ρξεζηκνπνηεί έλα εζηθφ δίιεκκα γηα λα εηζάγεη ηνπο 

καζεηέο ζηελ ηδέα ησλ ππνρξεψζεψλ ζηελ θνηλσλία. Σν πξφζσπν ζηελ πεξίπησζε 

κειέηεο παίξλεη έλα κεγάιν ρξεκαηηθφ πνζφ θαηά ιάζνο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν πνιινί 

καζεηέο κπνξεί λα έεη ηχρεη λα πάξνπλ ιάζνο ξέζηα ζε θάπνην καγαδί θαη λα έπξεπε λα 

πάξνπλ κηα παξφκνηα απφθαζε. 
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Μαζεζηαθό ζεκείν: 

 Κάζε δηθαίσκα έρεη κηα αληίζηνηρε ππνρξέσζε. Γηα παξάδεηγκα, ην δηθαίσκα λα 

είκαζηε ίζνη ελψπηνλ ηνπ λφκνπ έρεη ηελ αληίζηνηρε ππνρξέσζε λα ζεβφκαζηε ην 

λφκν. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Σελ Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (βιέπε Πέκπην Μέξνο). 

 

Υξόλνο: Σνπιάρηζηνλ κηα ψξα 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Υσξίζηε ηνπο καζεηέο ζε κηθξέο νκάδεο ησλ 5 ή 6 αηφκσλ. 

 Γηαβάζηε ζηελ ηάμε ην παξαθάησ θείκελν: 

«Κάζε κήλα ν Αιέμαλδξνο βάδεη έλα κηθξφ κέξνο απφ ην κηζζφ ηνπ ζην 

ινγαξηαζκφ ηνπ ζηελ ηνπηθή ηξάπεδα. Γελ είλαη πνιιά ηα ιεθηά, αιιά κφλν απηά 

κπνξεί λα απνηακηεχζεη γηα λα πάεη δηαθνπέο κε ηα παηδηά ηνπ. 

Κάζε κήλα ε ηξάπεδα ζηέιλεη ζηνλ Αιέμαλδξν κηα βεβαίσζε πνπ ηνπ ιέεη πφζα 

ρξήκαηα έρεη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ. Απηφ ην κήλα ν Αιέμαλδξνο βιέπεη φηη έρεη 

πνιχ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ φηη πίζηεπε φηη είρε. Πξέπεη λα έρεη γίλεη θάπνην 

ιάζνο. Γξάθεη ζηελ ηξάπεδα θαη ιέεη φηη ηνπ έρεη δψζεη $2000 παξαπάλσ απφ φηη 

έπξεπε λα έρεη. 

„ρη‟, απάληεζε ε ηξάπεδα, „δελ έρεη γίλεη θαλέλα ιάζνο. Σα ρξήκαηα είλαη δηθά 

ζαο.‟ 

Ο Αιέμαλδξνο μαλαγξάθεη. „Διέγμακε θαη δεχηεξε θνξά,‟ απαληά ε ηξάπεδα, 

„θαη δελ έρνπκε θάλεη θαλέλα ιάζνο.‟ 

Ο Αιέμαλδξνο θαη πάιη δελ είλαη επραξηζηεκέλνο. Γξάθεη γηα ηξίηε θνξά ζηελ 

ηξάπεδα, θαη ε ηξάπεδα επηκέλεη φηη ηα ρξήκαηα είλαη δηθά ηνπ. 

Μεηά απφ απηφ, ν Αιέμαλδξνο πηζηεχεη φηη δελ έρεη ηίπνηα λα ράζεη. Αξρίδεη λα 

μνδεχεη ηα ρξήκαηα γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηηο δηθέο ηνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ. Αγνξάδεη θαηλνχξηα έπηπια, αιιάδεη ηε δηαθφζκεζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ θαη 

πεγαίλεη κηα βδνκάδα δηαθνπέο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

Λίγν θαηξφ αξγφηεξα, νη εξγαδφκελνη ζηελ ηξάπεδα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη έρεη 

γίλεη θάπνην ιάζνο. Σα $2000 πνπ έδσζαλ ζηνλ Αιέμαλδξν αλήθνπλ ζε θάπνηνλ 

άιιν πειάηε πνπ έρεη ην ίδην φλνκα. Ζ ηξάπεδα δεηά απφ ηνλ Αιέμαλδξν λα 

επηζηξέςεη ηα ρξήκαηα. Σνπο επηζηξέθεη φζα ρξήκαηα έρνπλ απνκείλεη, αιιά έρεη 

μνδέςεη πάλσ απφ $1000. Ο Αιέμαλδξνο θαηεγνξείηαη γηα θινπή. 

Γηα λα απνδεηρηεί φηη ν Αιέμαλδξνο είλαη έλνρνο θινπήο ζχκθσλα κε ην λφκν, 

πξέπεη λα απνδεηρηεί ζην δηθαζηήξην φηη: 

 θέξζεθε αλέληηκα, 

 πήξε ή θξάηεζε θάηη πνπ αλήθε ζε θάπνηνλ άιιν, 

 ζθφπεπε λα ην θξαηήζεη κφληκα.» 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα απνθαζίζνπλ ζε νκάδεο αλ ν Αιέμαλδξνο πξέπεη λα 

θξηζεί έλνρνο γηα θινπή. Γηα λα απαληήζνπλ ζε απηφ ην εξψηεκα νη καζεηέο, πξέπεη 

λα απαληήζνπλ ζε ηξεηο εξσηήζεηο: 

 πκπεξηθέξζεθε αλέληηκα ν Αιέμαλδξνο; 

 Πήξε θάηη πνπ αλήθε ζε θάπνηνλ άιιν; 
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 θφπεπε λα ην θξαηήζεη; 

Αλ νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο είλαη λαη, ηφηε, ζχκθσλα κε ην 

λφκν, ν Αιέμαλδξνο είλαη έλνρνο. 

Αλ νη καζεηέο απαληήζνπλ όρη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο, ηφηε δελ είλαη 

έλνρνο. 

 Αλ νη καζεηέο απνθαζίζνπλ φηη ν Αιέμαλδξνο είλαη έλνρνο θινπήο ζχκθσλα κε ην 

λφκν, πνηα πνηλή πηζηεχνπλ φηη ζα πξέπεη λα ηνπ επηβιεζεί; 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Αγγιία, έλαο δηθαζηήο κπνξεί λα ζηείιεη ηνλ έλνρν ελφο 

ηέηνηνπ αδηθήκαηνο ζηε θπιαθή γηα κέρξη θαη 10 ρξφληα ή λα ηνπ επηβάιιεη πξφζηηκν 

κέρξη θαη $3000. (Μπνξείηε λα βξείηε πνηα πνηλή πξνβιέπεη ν λφκνο ζε παξφκνηα 

πεξίπησζε ζηε ρψξα ζαο θαη λα ην πείηε ζηνπο καζεηέο.) 

 Αλ νη καζεηέο απνθαζίζνπλ φηη ν Αιέμαλδξνο δελ είλαη έλνρνο, ζα πξέπεη λα 

επηζηξέςεη ηα ρξήκαηα πνπ μφδεςε γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηηο δηαθνπέο ηνπ; 

 Σψξα, πείηε ζηνπο καζεηέο ηη ζπλέβε ζηνλ Αιέμαλδξν: 

«Μεηά απφ κηα ηξηήκεξε δίθε, ην δηθαζηήξην έθξηλε αζψν ηνλ Αιέμαλδξν. Οη 

δηθαζηέο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα αηηηνινγνχλ ηελ εηπκεγνξία ηνπο, αιιά 

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη πξνζπάζεηεο ηνπ Αιέμαλδξνπ λα θάλεη ηελ 

ηξάπεδα λα θαηαιάβεη ην ιάζνο ηεο έπεηζαλ ην δηθαζηή φηη δελ είρε θεξζεί 

αλέληηκα. 

Παξφιν πνπ ν Αιέμαλδξνο θξίζεθε αζψνο, παξέκεηλε ην εξψηεκα αλ ζα πξέπεη 

λα επηζηξέςεη ηα ρξήκαηα πνπ είρε ήδε μνδέςεη. Γελ αλήθε ζηελ αξκνδηφηεηα 

ηνπ δηθαζηεξίνπ λα απνθαζίζεη γη‟ απηφ, θαη έηζη ε ηξάπεδα έπξεπε λα μεθηλήζεη 

άιιε δίθε ζε δηαθνξεηηθφ δηθαζηήξην γηα λα δεηήζεη ηα ρξήκαηα.» 

 

Δξσηήζεηο: 

 Ση ζα θάλαηε αλ ήζαζηαλ ν Αιέμαλδξνο; Γηαηί; 

 Πνηνο ήηαλ ππεχζπλνο γηα λα δηνξζψζεη ην ιάζνο ηεο ηξάπεδαο - ν Αιέμαλδξνο ή ε 

ίδηα ε ηξάπεδα; Γηαηί; 

 Θα αιιάδαηε ηελ απάληεζή ζαο αλ ηα ρξήκαηα ήηαλ ιηγφηεξα/ πεξηζζφηεξα; 

 Ση πηζηεχεηε γηα άιιεο πεξηπηψζεηο; Γηα παξάδεηγκα, είλαη επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ελφο 

απηνθηλήηνπ λα θιεηδψλεη ην απηνθίλεηφ ηνπ ή επζχλε ηνπ θαζελφο καο λα κελ ην 

θιέςεη αλ ην βξεη μεθιείδσην; 

 Φαληαζηείηε φηη είζηε έλαο θίινο ηνπ Αιέμαλδξνπ. Θα ηνλ θαηαγγείιαηε ζηελ 

αζηπλνκία; 

 Πνηνο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ; 

 Κνηηάμηε ηελ Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ζηε Πέκπην Μέξνο). Πνηα δηθαηψκαηα εκπιέθνληαη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε; 

 

Δπηινγέο: 

 Οη καζεηέο κπνξνχλ λα γξάςνπλ κηα ηζηνξία γηα κηα πεξίπησζε φπνπ έπξεπε λα 

αλαιάβνπλ επζχλεο θαη λα πάξνπλ κηα εζηθή απφθαζε. Γηα παξάδεηγκα, βξίζθνπλ 

θάπνηα ρξήκαηα ζην δξφκν - ηα παξαδίδνπλ ζηελ αζηπλνκία; 

 Χο εξγαζία, νη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ γηα ην λνκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ζαο. 

Πνιιέο αίζνπζεο δηθαζηεξίσλ δέρνληαη επηζθέπηεο. Ζ εξγαζία ζα κπνξνχζε λα έρεη 



 116 

σο απνηέιεζκα ηελ αλαπαξάζηαζε κηαο δίθεο φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη δηθαηψκαηα 

θαη ππνρξεψζεηο. 

 

Αθήζηε κε λα κηιήζσ! 
 

θνπόο: Απηή ε δξαζηεξηφηεηα, πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπγγξαθή γξάκκαηνο, εμεηάδεη ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο πνιηηείαο φζνλ αθνξά ηελ ειεπζεξία 

έθθξαζεο. Δπεηδή εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εκπηζηνζχλε πνπ ππάξρεη 

αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ην δάζθαιν, ζα ήηαλ θαιχηεξα λα ηε ρξεζηκνπνηήζεηε κφλν 

φηαλ νη καζεηέο έρνπλ ήδε απνθηήζεη εκπεηξία άιισλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

 

Μαζεζηαθά ζεκεία:  

 Κάζε δηθαίσκα έρεη θαη ηελ αληίζηνηρε ππνρξέσζε. 

 Γηα παξάδεηγκα, ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο έρεη ηελ αληίζηνηρε 

ππνρξέσζε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο γλψκεο ησλ άιισλ. 

 

Υξόλνο: Μηάκηζε ψξα 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Σελ Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Σηο Πιεξνθνξίεο γηα ηε Λνγνθξηζία ζηελ επφκελε ζειίδα. 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα θαληαζηνχλ φηη ν θαζέλαο ηνπο γξάθεη ζηελ ηνπηθή 

εθεκεξίδα. (Αλ ε πεξηνρή ζαο δελ έρεη ηνπηθή εθεκεξίδα, κπνξείηε λα επηλνήζεηε 

κία κε ηνπο καζεηέο, ηνλ ηίηιν ηεο, πφζν ζπρλά θπθινθνξεί ζηα πεξίπηεξα θ.η.ι.) 

Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ έλα κηθξφ γξάκκα γηα θάηη πνπ δελ ηνπο 

αξέζεη θαζφινπ ζηελ πεξηνρή ηνπο. Δμεγήζηε φηη θαλείο δε ζα δεη απηά ηα γξάκκαηα 

εθηφο απφ ηελ ηάμε. Βεβαησζείηε όηη δε ζα ηα δεη θαλείο.  

 Αθνχ γξάςνπλ νη καζεηέο ηα γξάκκαηα, ρσξίζηε ηνπο ζε δεπγάξηα. Εεηήζηε απφ ην 

θάζε δεπγάξη λα αληαιιάμεη ηα γξάκκαηά ηνπ. Σψξα δεηήζηε ηνπο λα θαληαζηνχλ φηη 

είλαη φινη εθδφηεο ηεο ηνπηθήο εθεκεξίδαο. Έρνπλ ιάβεη ην γξάκκα πνπ θνβνχληαη 

φηη ζα αλαζηαηψζεη ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ην Γήκαξρν. Εεηήζηε ηνπο λα δηαγξάςνπλ 

(ινγνθξίλνπλ) ηα θνκκάηηα ηνπ γξάκκαηνο πνπ πηζηεχνπλ φηη είλαη επηθίλδπλα. Σνπο 

επηηξέπεηαη λα αιιάμνπλ ην γξάκκα κε φπνην ηξφπν ζέινπλ. 

 Δπηζηξέςηε φια ηα γξάκκαηα ζε απηνχο πνπ ηα έγξαςαλ. Δίηε σο ηάμε είηε ζε 

νκάδεο ζπδεηήζηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 Μεηά ηε ζπδήηεζε, δηαβάζηε ηηο Πιεξνθνξίεο γηα ηε Λνγνθξηζία ζηελ επφκελε 

ζειίδα θαη δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ έλα ζελάξην γηα λα δψζνπλ 

παξάδεηγκα γηα θάζε έλα απφ ηα ζεκεία. Γηα παξάδεηγκα, θάησ απφ ην «ΠΟΗΟΗ 

ινγνθξίλνληαη» νη πιεξνθνξίεο θαηαηάζζνπλ ηνπο «θαιιηηέρλεο». Ρσηήζηε ηνπο 

καζεηέο γηαηί πηζηεχνπλ φηη θάπνηνο ζα ήζειε λα ινγνθξίλεη έλαλ θαιιηηέρλε. Αλ ε 

ρψξα ζαο επηβάιιεη ηψξα ή έρεη επηβάιιεη ζην παξειζφλ ινγνθξηζία, αλαθεξζείηε ζε 

απηή ηελ πεξίνδν θαη δψζηε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. 
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Δξσηήζεηο: 

 Υξεζηκνπνίεζαηε απην-ινγνθξηζία πξνηνχ γξάςεηε ην γξάκκα; Γηαηί; Γηαηί φρη; 

 Υξεζηκνπνίεζαηε επγεληθή ή επηζεηηθή γιψζζα; 

 Αλ ρξεζηκνπνίεζαηε επγεληθή γιψζζα, ην θάλαηε επεηδή ληψζαηε ππεχζπλνη 

απέλαληη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ ή επεηδή θνβεζήθαηε κηα ελδερφκελε 

ηηκσξία; 

 Πψο ληψζαηε φηαλ ινγνθξίζεθε ην γξάκκα ζαο; 

 Πψο έδεηρλε ην γξάκκα ζαο αθνχ ινγνθξίζεθε; 

 Με πνηα θξηηήξηα επηιέμαηε πνηα ζεκεία λα δηαγξάςεηε απφ ην γξάκκα ηνπ 

ζπκκαζεηή ζαο;  

 Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζα αληηδξνχζαηε αλ ήζαζηαλ έλαο ηνπηθφο 

αζηπλνκηθφο πνπ έιαβε έλα γξάκκα δηακαξηπξίαο; Ση ζα ζπλέβαηλε αλ ην γξάκκα 

πξφζβαιε ηελ πξνζσπηθφηεηα ζαο ή αλ ρξεζηκνπνηνχζε επηζεηηθή γιψζζα; 

 Πηζηεχεηε φηη κηα θπβέξλεζε έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αθνχεη φια ηα παξάπνλα, 

αθφκε θαη απηά πνπ είλαη «επηθίλδπλα»; Γηαηί; Γηαηί φρη; 

 Ήηαλ ην γξάκκα ζαο «επηθίλδπλν»; 

 Γηαηί πηζηεχεηε φηη θάλακε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα; 

 

Δπηινγέο: 

 Αλ πηζηεχεηε φηη είλαη απαξαίηεην, απηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί 

έηζη ψζηε νη καζεηέο λα θαληαζηνχλ φηη γξάθνπλ ζηε ζρνιηθή εθεκεξίδα. 

 Χο άζθεζε, (βιέπε ελφηεηα Projects ζην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

ζην Γεύηεξν Μέξνο) δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο 

εθεκεξίδεο γηα θάπνην δηάζηεκα. Μπνξνχλ λα επηιέμνπλ θάπνηα είδεζε θαη λα 

ζπγθξίλνπλ πψο νη δηάθνξεο εθεκεξίδεο γξάθνπλ γηα ηελ ίδηα είδεζε αλάινγα κε ηελ 

πξνθαηάιεςή ηνπο. 

 Αλ νη καζεηέο δηαθσλνχλ κε θάπνηα είδεζε πνπ δηάβαζαλ ζηηο εθεκεξίδεο, κπνξνχλ 

λα γξάςνπλ σο ηάμε έλα επγεληθφ γξάκκα ζηα κέζα γηα λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή 

ηνπο. 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε Λνγνθξηζία 

 

Ζ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο απνηειεί αλζξψπηλν δηθαίσκα πνπ νξίζηεθε ζηελ 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (Άξζξν 19). Πνιινί άλζξσπνη  

πηζηεχνπλ φηη απνηειεί ηελ νπζία κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. Άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη 

ε ππεξβνιηθή ειεπζεξία έθθξαζεο κπνξεί λα απνβεί επηθίλδπλε. ε πνιιέο ρψξεο, ν 

ειεχζεξνο ιφγνο ειέγρεηαη φηαλ πξνθαιεί βία, φηαλ δειαδή ππνθηλεί θαπγάδεο, φηαλ 

μεζεθψλεη ηνπο αλζξψπνπο λα επαλαζηαηήζνπλ, ή φηαλ είλαη ξαηζηζηηθφο ή 

θαλαηηζκέλνο. ε θάπνηεο ρψξεο, ινγνθξίλεηαη θαη ε θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζηελ 

θπβέξλεζε. 

 

ΠΟΗΟ αζθεί ινγνθξηζία: 

 επίζεκνη ινγνθξηηέο - ε θπβέξλεζε - ν λφκνο - ηα Μ.Μ.Δ. 

 νη δεκφζηνη ππάιιεινη - νη εξγνδφηεο - ηα ζσκαηεία - νη νκάδεο πηέζεο (ζηε Βνπιή) 
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ΣΗ ινγνθξίλεηαη: 

 Πιεξνθνξίεο - ε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο - ε έθθξαζε 

 ε ζπιινγηθή δξάζε - νη επηζέζεηο ελάληηα ζηηο απνδεθηέο αμίεο - νη θαιιηηέρλεο 

 νη ζπγγξαθείο - νη πνιηηηθέο αληηζέζεηο - νη επηθξηηέο ηεο θνηλσλίαο 

 

ΓΗΑΣΗ επηβάιιεηαη ε ινγνθξηζία: 

 γηα λα θξπθηεί ε αλεπάξθεηα θαη / ή νη πιεξνθνξίεο - γηα λα ππεξαζπηζηεί ην 

θαζεζηψο 

 γηα λα πξνζηαηεπηεί ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή - γηα λα πξνζηαηεπηνχλ ηα πξνλφκηα 

 γηα λα πξνζηαηεπηνχλ νη επάισηεο νκάδεο, π.ρ. νη αλήιηθνη - γηα λα δηαηεξεζεί ε 

εμνπζία 

 

ΠΧ επηβάιιεηαη ε ινγνθξηζία: 

 εκπνδίδνληαο θάηη λα ζπκβεί (πξνιεπηηθή ινγνθξηζία) 

 κε ηηκσξία κεηά ην γεγνλφο  (θπξσηηθή ινγνθξηζία) 

 

ΠΟΣΔ επηβάιιεηαη ε ινγνθξηζία: 

 πξηλ απφ ηηο εθινγέο 

 ζε πεξηφδνπο ξαγδαίσλ αιιαγψλ 

 ζε πεξηφδνπο εζληθήο/ δηεζλνχο θξίζεο 

 φηαλ κηα θπβέξλεζε είλαη αλίζρπξε θαη απεηιείηαη 

 

Ση ζα έθαλεο; 
 

θνπόο: Απηή ε κειέηε πεξίπησζεο γηα ηηο πνιηηηθέο δνινθνλίεο ελζαξξχλεη ηνπο 

καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνιηηείαο θαη ηνπ πνιίηε. 

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: 

 Κάζε δηθαίσκα έρεη θαη ηελ αληίζηνηρε ππνρξέσζε. Γηα παξάδεηγκα, ην δηθαίσκα 

ζηελ αηνκηθή αζθάιεηα έρεη ηελ αληίζηνηρε ππνρξέσζε ηεο ππεξάζπηζεο απηνχ ηνπ 

δηθαηψκαηνο γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: 

 Μειέηε πεξίπησζεο: Luis Diaz απφ ηηο επφκελεο ζειίδεο 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο πνιηηηθέο δνινθνλίεο απφ ηηο επφκελεο ζειίδεο 

 Σν θείκελν «Ση ζπλέβε» απφ ηηο επφκελεο ζειίδεο  

 

Υξόλνο: Πεξίπνπ κηα ψξα 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Γηαβάζηε, ή δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ ηελ Πεξίπησζε ηνπ Luis Diaz. 

 Πείηε ζηνπο καζεηέο φηη ν ζάλαηνο ηνπ Luis νλνκάδεηαη εμψδηθε εθηέιεζε ή πνιηηηθή 

δνινθνλία. Γηαβάζηε, ή δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ ηηο Πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο Πνιηηηθέο Γνινθνλίεο ζηηο επφκελεο ζειίδεο. 



 119 

 Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Luis ζέιεη λα δηθαζηνχλ νη άλζξσπνη πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ην 

ζάλαηφ ηνπ. Ο ζηξαηφο δε ζέιεη λα ζπκβεί θάηη ηέηνην. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα 

ζπδεηήζνπλ ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ ή πέληε αηφκσλ γηαηί ε νηθνγέλεηα θαη ν 

ζηξαηφο έρνπλ απηή ηε γλψκε. Παξαθάησ δίλνληαη θάπνηεο εξσηήζεηο γηα λα 

μεθηλήζεηε ηε ζπδήηεζε: 

 Πνηνο πηζηεχεηε φηη είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζάλαην ηνπ Luis: ν ζηξαηφο, ε 

θπβέξλεζε, ν ίδηνο ν Luis, ή ν ζηξαηηψηεο πνπ ηνλ ζθφησζε;  

 Με πνηνλ ηξφπν ζα επεξεάδνληαλ ηα άιια κέιε ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο αλ νη 

έλνρνη ζηξαηηψηεο ηηκσξεζνχλ; 

 Αλ ηηκσξεζνχλ νη έλνρνη ζηξαηηψηεο, ζα απμαλφηαλ ή ζα κεησλφηαλ ε δχλακε 

ηεο θπβέξλεζεο, ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο θαη ηνπ ζηξαηνχ; Ση πηζηεχεηε φηη ζα 

πάζαηλε ε εηθφλα ηνπο; 

 Ση ζα ζπλέβαηλε αλ δελ ηηκσξνχληαλ; Θα έραλε ν ζηξαηφο ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

αλζξψπσλ; 

 Έρεη ζεκαζία αλ ν ζηξαηφο ράζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αλζξψπσλ; 

 Πηζηεχεηε φηη είλαη ζσζηφ λα ιέκε φηη νη ζηξαηηψηεο δελ πξέπεη λα δηψθνληαη γηα 

θφλν, αθφκε θαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο; 

 Αλ δελ ηηκσξεζνχλ νη ζηξαηηψηεο, ηη επίδξαζε ζα έρεη απηφ ζηελ αληίιεςε ηνπ 

θνηλνχ γηα ην λνκηθφ ζχζηεκα (δηθαζηήξηα, δηθαζηέο, θ.η.ι.); 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα θαληαζηνχλ φηη ήηαλ θξπκκέλνη θάπνπ εθεί θνληά 

φηαλ ζθνηψζεθε ν Luis. Δίδαλ ην πξφζσπν θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ζηξαηηψηε πνπ ηνλ 

ζθφησζε, αιιά δελ ηνπο είδε θαλείο. 

Ση ζα θάλαηε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε; 

 Θα πήγαηλαηε ζπίηη θαη ζα μερλνχζαηε φ,ηη είδαηε; Θα κπνξνχζαηε λα ην θάλεηε 

απηφ; 

 Θα πεγαίλαηε ζηελ αζηπλνκία λα θαηαγγείιεηε ην γεγνλφο; 

 Θα ιέγαηε απηά πνπ είδαηε ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ Luis ή ζε θάπνηνλ άιιν; 

 Θα θάλαηε θάηη άιιν; Ση; Γηαηί; 

 ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, κπνξείηε λα δηαβάζεηε ζηελ ηάμε ην θείκελν «Ση 

έγηλε». 

 

Δπηινγέο: 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα θαληαζηνχλ φηη είλαη νη θίινη, ε νηθνγέλεηα, ή νη 

ζπλάδειθνη θάπνηνπ πνπ εθηειέζηεθε εμψδηθα. Εεηήζηε ηνπο λα γξάςνπλ έλα 

πνίεκα ή κηα ηζηνξία ή λα δσγξαθίζνπλ κηα δσγξαθηά γηα λα δείμνπλ πψο ληψζνπλ 

απηνί νη άλζξσπνη. 

 Χο άζθεζε (βιέπε ελφηεηα Projects ζην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

ζην Γεύηεξν Μέξνο) δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ππνθξηζνχλ θαηά νκάδεο φηη έλαο 

απφ απηνχο είλαη έλαο δεκνζηνγξάθνο πνπ έρεη έξζεη λα ξσηήζεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

Luis Diaz γηα ην ζάλαηφ ηνπ. Κάζε νκάδα πξέπεη λα εηνηκάζεη έλα κηθξφ έξγν γηα ηε 

ζπλάληεζε κε ην δεκνζηνγξάθν. Παξαθάησ πξνηείλνληαη κεξηθέο εξσηήζεηο γηα λα 

ζθεθηνχλ: 

Θέινπλ λα κηιήζνπλ ζην δεκνζηνγξάθν; Δίλαη επηθίλδπλν; Μπνξνχλ λα ηνλ/ ηελ 

εκπηζηεπηνχλ; 

Ση ζέιεη ν/ ε δεκνζηνγξάθνο; Πνηα είλαη ε γλψκε ηνπ/ ηεο γηα ην θφλν; 
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Μπνξεί ν/ ε δεκνζηνγξάθνο λα ηνπο βνεζήζεη λα δεκνζηνπνηήζνπλ ην θφλν; Θέινπλ 

λα ζπκβεί θάηη ηέηνην νη ζπγγελείο /θίινη/ ζπλάδειθνη ηνπ Luis; 

 Κάζε νκάδα κπνξεί λα θάλεη ηε δηθή ηεο αλαπαξάζηαζε ζηελ ηάμε. 

 

Ζ Πεξίπησζε ηνπ Luis Diaz 

 

ηηο 17 επηεκβξίνπ ηνπ 1992, ν Luis Enrique Lenda Diaz, έλαο 21ρξνλνο 

θνηηεηήο ηαηξηθήο ζην Carabobo State University ηεο Αξάγθνπα, ζηε Βελεδνπέια, 

γηφξηαδε ηε 17
ε
 επέηεην ηνπ παλεπηζηεκίνπ κε ζπκθνηηεηέο θαη θαζεγεηέο. χκθσλα κε 

κάξηπξεο, ππήξμε κηα ιεθηηθή θηινληθία - απφ απφζηαζε - αλάκεζα ζε κεξηθνχο 

θνηηεηέο θαη ηνπο Δζλνθξνπξνχο πνπ έθαλαλ πεξηπνιία ζηελ πεξηνρή. Δίθνζη κέιε ηεο 

Δζλνθξνπξάο άξρηζαλ λα ξίρλνπλ δαθξπγφλα ελάληηα ζηνπο θνηηεηέο. 

ηηο 2.30 νη θξνπξνί άξρηζαλ λα ππξνβνινχλ ηνπο θνηηεηέο. Σν φιν γεγνλφο 

θαηαγξάθεθε ζε βίληεν. Μεηά απφ ιίγα ιεπηά, ν Luis Landa ζθνηψζεθε απφ κηα ζθαίξα. 

Έγηλε επίζεκε αλάθξηζε γηα ην θφλν θαη έλα κέινο ηεο Δζλνθξνπξάο ζεσξήζεθε 

χπνπηνο. Έγηλαλ νη δηαδηθαζίεο απφ ην ζηξαηησηηθφ θαη ην αζηηθφ δηθαζηήξην. 

Χζηφζν, ην Μάξηην ηνπ 1993, ηα ζηξαηησηηθά δηθαζηήξηα απαίηεζαλ ηελ 

απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ηνπ ζέκαηνο. ην παξειζφλ, ηα ζηξαηνδηθεία έρνπλ 

επαλεηιεκκέλσο αζσψζεη ηα κέιε ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο πνπ θαηεγνξνχληαλ γηα 

θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Luis Landa, πνπ έςαρλε λα δεκνζηνπνηήζεη ην θφλν ηνπ, 

ππήξμε ζχκα ζπζηεκαηηθήο παξελφριεζεο. Έιαβαλ απεηιεηηθά ηειεθσλήκαηα θαη 

αθνχγνληαλ ππξνβνιηζκνί έμσ απφ ην ζπίηη ηνπο. Σν Γεθέκβξην ηνπ 1992 ν παηέξαο ηνπ 

Luis Landa ππξνβνιήζεθε ζην γφλαην απφ κηα νκάδα νπιηζκέλσλ αλδξψλ ζε έλα 

απηνθίλεην. 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηηο Πνιηηηθέο Γνινθνλίεο 

 

Ο φξνο «εμψδηθε εθηέιεζε» αλαθέξεηαη ζε έλαλ παξάλνκν θαη εζειεκέλν θφλν 

πνπ εθηειείηαη κε δηαηαγή ηεο θπβέξλεζεο ή κε ηε ζπλέξγηα ηεο. Αλ νη αξρέο αξλεζνχλ 

λα εξεπλήζνπλ έλαλ αδηθαηνιφγεην θφλν πνπ έγηλε απφ ηηο δπλάκεηο αζθαιείαο ή λα 

παξαπέκςνπλ ηνπο δξάζηεο ζηε δηθαηνζχλε, ηφηε πξφθεηηαη γηα κηα εμψδηθε εθηέιεζε 

γηα ηελ νπνία είλαη ππεχζπλε ε θπβέξλεζε. Ο φξνο «πνιηηηθή δνινθνλία» κπνξεί επίζεο 

λα ρξεζηκνπνηεζεί θαζψο γίλεηαη πην εχθνια θαηαλνεηφο θαη πεξηιακβάλεη ζθφπηκνπο 

θαη γεληθεπκέλνπο θφλνπο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ έλνπιεο πνιηηηθέο νκάδεο. 

Οη πνιηηηθέο δνινθνλίεο δηαθέξνπλ απφ ηνπο θφλνπο πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζε 

έλα λνκηθά δηθαηνινγεκέλν πιαίζην. Αλ θάπνηνο ζθνησζεί επεηδή νη ζηξαηηψηεο 

βξίζθνληαη ζε απηνάκπλα, ή απφ ηελ αζηπλνκία ζε κηα εμέγεξζε, ηφηε ν θφλνο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί λνκηθά δηθαηνινγεκέλνο. Δπίζεο, φηαλ θάπνηνο εθηειείηαη αθνχ θξηζεί έλνρνο 

ζε κηα δίθαηε δίθε, ν θξαηηθφο ππεχζπλνο ζα δειψζεη φηη ν θφλνο είλαη λνκηθά 

δηθαηνινγεκέλνο. Αθφκε, αλ έλαο ζηξαηηψηεο ζθνηψζεη γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο θαη 

ηηκσξεζεί φπσο έλαο θνηλφο δνινθφλνο, ν θφλνο πνπ δηέπξαμε δελ είλαη εμψδηθε 

εθηέιεζε. Δπίζεο, ν θφλνο ησλ ερζξψλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κάρεο είλαη λφκηκνο. 

Πνιιέο θπβεξλήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πνιηηηθέο δνινθνλίεο είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα θάλνπλ ζπκθσλίεο πνπ ηηο δεζκεχνπλ λα ζεβαζηνχλ ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. Μεξηθέο θπβεξλήζεηο δελ πξνζπαζνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο. 
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Μεξηθέο ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο θφλνπ πνπ θαιχπηνπλ ην έγθιεκα. Οη θφλνη 

δηαπξάηηνληαη ηε λχρηα, φηαλ ηα ζχκαηα είλαη κφλα. Σα πηψκαηα αθξσηεξηάδνληαη θαη 

θξχβνληαη γηα λα απνθεπρζεί ε αλαγλψξηζε. Αιιά νη πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο απηνχ 

ηνπ είδνπο ςεχδνληαη ή ηα παξνπζηάδνπλ ηα γεγνλφηα σο αζήκαληα. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1989, ηαλθ ηνπ Κηλεδηθνχ ζηξαηνχ θαηαθξενχξγεζαλ πξν-

δεκνθξαηηθνχο δηαδεισηέο ζηελ πιαηεία Tiananmen ζην Πεθίλν. Οη ηειενπηηθέο 

θάκεξεο θαηέγξαςαλ ην πεξηζηαηηθφ θαη ήηαλ πξψηε είδεζε ζε φιν ηνλ θφζκν. Υηιηάδεο 

άλζξσπνη ήηαλ απηφπηεο κάξηπξεο. Δθαηνληάδεο πηψκαηα εληνπίζηεθαλ ζε λεθξνηνκεία 

θαη λνζνθνκεία. Χζηφζν, ε θπβέξλεζε είπε αξρηθά φηη θαλέλαο δελ είρε ζθνησζεί. Απηή 

ε εθδνρή άιιαμε αξγφηεξα: ε θπβέξλεζε είπε φηη 2000 πνιίηεο είραλ ζθνησζεί ζην 

Πεθίλν ζε ζπξξάμεηο αλάκεζα ζηνπο ζηξαηηψηεο θαη ηνπο δηαδεισηέο, κηα ηεξάζηηα 

δηαζηξέβισζε ηεο αιήζεηαο.  

Μεξηθέο θπβεξλήζεηο πξνβάινπλ ηε δηθαηνινγία φηη ε βία είλαη επηδεκηθή ζηηο 

θνηλσλίεο ηνπο, ή φηη πεγάδεη απφ εζληθέο πξνζηξηβέο. Ζ βία είλαη επηδεκηθή ζε θάζε 

θνηλσλία φπνπ θαηαπαηνχληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Καη ε δηαθνηλνηηθή βία δελ 

είλαη αλαπφθεπθην πξντφλ ησλ εζληθψλ ή ησλ ζξεζθεπηηθψλ πξνζηξηβψλ. πρλά μεθηλά 

ή ρεηξνηεξεχεη εμαηηίαο ησλ επίζεκσλ αξρψλ. 

 

Ση ζπλέβε  

  

Ζ νξγάλσζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, Γηεζλήο Ακλεζηία αλέιαβε ηελ 

ππφζεζε ηνπ Luis. Χο κέξνο ηεο θακπάληαο ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο γηα ηελ ππφζεζε, νη 

απινί άλζξσπνη απφ φιν ηνλ θφζκν έγξαςαλ γξάκκαηα ζηελ θπβέξλεζε ηεο Βελεδνπέια 

δεηψληαο λα αλαιάβεη δξάζε γηα ην ζάλαην ηνπ Luis θαη γηα λα ζηακαηήζεη ε 

παξελφριεζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 1995, ν Δζλνθξνπξφο πνπ ζθφησζε ηνλ Luis θαηαδηθάζηεθε απφ 

έλα ιατθφ δηθαζηήξην ζε 18 ρξφληα θπιάθηζεο, κε ην δηθαίσκα έθεζεο. 

Ο παηέξαο ηνπ Luis είπε φηη απηφ έγηλε: «…ράξε ζηηο δηεζλείο πηέζεηο… Δίρα ήδε 

ράζεη θάζε ειπίδα… Οη απεηιέο θαη νη επηζέζεηο κε είραλ ζρεδφλ απνηειεηψζεη. ια 

απηά άιιαμαλ κε ηελ θακπάληά ζαο».  
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Γηθαηώκαηα δσήο – 

δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ 

νηθνπκεληθόηεηα ησλ 

δηθαησκάησλ 
 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη φινη νη 

άλζξσπνη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα. Σα δηθαηψκαηά καο κπνξνχλ λα θαηαπαηεζνχλ, 

αιιά είλαη αλαθαίξεηα. Γελληφκαζηε θαη πεζαίλνπκε κε απηά.  

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο βαζίδνληαη ζε εθείλεο γηα ηα κηθξφηεξα παηδηά ζην Σξίην 

Μέξνο. 

 

Βαζηθά Γηθαηώκαηα [Σξνρόο 

Γηθαησκάησλ] 
(Πξνζαξκνζκέλν απφ ην Δξγαζηήξην Δθπαίδεπζεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα γηα ηα Αλζξψπηλα 
Γηθαηψκαηα ησλ Γπλαηθψλ θαη ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ, πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ηε κε θπβεξλεηηθή 

νξγάλσζε ηεο Κξναηίαο B.a.B.e., Sljeme, Κξναηία, Μάξηηνο 1996) 

 

θνπόο: Απηή ε δξαζηεξηφηεηα ρξεζηκνπνηεί ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία σο βάζε γηα λα 

ζθεθηνχκε πψο ππεξαζπηδφκαζηε ηα δηθαηψκαηά καο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ. 

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: 

 ηε δσή καο έρνπκε ήδε ππεξαζπηζηεί ηα δηθαηψκαηά καο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

άιισλ, αθφκε θαη αλ δε ρξεζηκνπνηήζακε ηε ιέμε «δηθαηψκαηα». 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Σνλ πίλαθα ή έλα κεγάιν ραξηφλη θαη ζηπιφ. 

 

Υξόλνο: Πεξίπνπ κηα ψξα 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Απηή είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα γηα νκάδεο ησλ έμη αηφκσλ. ηελ ηάμε, θάληε ηε 

δξαζηεξηφηεηα κε κηα κηθξή νκάδα (ίζσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεζεκεξηαλνχ 

δηαιείκκαηνο). Απηνί νη καζεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο ζπληνληζηέο ησλ 

κηθξψλ νκάδσλ. 

 Υσξίζηε ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο ησλ 6 αηφκσλ πεξίπνπ, κε έλαλ ζπληνληζηή γηα 

θάζε νκάδα. 
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 Ο ζπληνληζηήο δεηά απφ ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο λα ζπκεζεί κηα θνξά πνπ 

ππεξαζπίζηεθε ηα δηθαηψκαηά ηνπ ή ηα δηθαηψκαηα άιισλ αλζξψπσλ. (Γηα 

παξάδεηγκα, νη καζεηέο κπνξεί λα ζπκεζνχλ θάπνηα θνξά πνπ θαηεγνξήζεθαλ άδηθα 

γηα θάηη φηαλ ήηαλ παηδηά). Αλ ζέινπλ, ηα κέιε κηαο νκάδαο κπνξνχλ λα 

πεξηγξάςνπλ ηελ αλάκλεζή ηνπο ζε έλα ζπκκαζεηή ηνπο. Μεηά απφ πέληε ιεπηά, 

θάζε κέινο ηεο νκάδαο πξέπεη λα έρεη έηνηκεο ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:  

1. Μηα θνξά πνπ ππεξαζπίζηεθα ηα δηθαηψκαηά κνπ 

2. Ση ζπλέβε 

3. Πνχ ζπλέβε 

4. Σν θίλεηξν. Γηαηί ηα ππεξαζπίζηεθα 

5. Πνηνο ή πνηεο ήηαλ νη πεγέο πνπ κε ζηήξημαλ 

 Καζψο ζθέθηνληαη, ν ζπληνληζηήο δσγξαθίδεη έλα κεγάιν ηξνρφ κε αθηίλεο. 

 Ο ζπληνληζηήο ηεο θάζε νκάδαο δεηά απφ ην θάζε κέινο λα δηεγεζεί ηελ ηζηνξία ηνπ, 

αθνινπζψληαο ηα πέληε ζεκεία πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

 Καζψο ην θάζε κέινο δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ, ν ππεχζπλνο γξάθεη πνύ ζπλέβε ην 

θάζε πεξηζηαηηθφ ζην ηέινο θάζε αθηίλαο, θαη γξάθεη ην θίλεηξν θαη ηηο πεγέο 

ππνζηήξημεο θαηά κήθνο ησλ αθηηλώλ. (Γηα λα δηεπθνιπλζεί ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

γεγνλφησλ, ν ζπληνληζηήο κπνξεί λα θάλεη κηα πεξίιεςε ησλ φζσλ ιέγνληαη, εθφζνλ 

ηα κέιε ηεο νκάδαο ζπκθσλνχλ.) 

 Αθνχ δηεγεζνχλ φια ηα κέιε ηελ ηζηνξία ηνπο, ν ζπληνληζηήο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο γηα λα ζθηαγξαθήζεη ηα καζεζηαθά ζεκεία. 

 

Δξσηήζεηο: 

 Ήηαλ νη εκπεηξίεο ζαο φκνηεο/ δηαθνξεηηθέο; Γηα παξάδεηγκα, ζπλέβεζαλ ζε δεκφζην/ 

ηδησηηθφ ρψξν, ζην ζπίηη/ ζηε δνπιεηά; 

 Ήηαλ θάπνηα κέξε ή πξφζσπα θαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά; 

 Αλέθεξε θάπνηνο ην λφκν ή ηηο αξρέο σο πεγή ζηήξημεο; Γηαηί; Γηαηί φρη; 

 Πψο αηζζαλζήθαηε φηαλ ζπκεζήθαηε ηε ζηηγκή πνπ ππεξαζπηζηήθαηε ηα δηθαηψκαηά 

ζαο; 

 Ήηαλ ζεηηθή εκπεηξία; Γηαηί; Γηαηί φρη; 

 Γερηήθαηε ηε ζηήξημε ή ηελ αιιειεγγχε ησλ θίισλ ζαο/ ησλ ζπκκαζεηψλ ζαο/ ηεο 

νηθνγέλεηάο ζαο; Γηαηί πηζηεχεηε φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε ζηήξημε είλαη ρξήζηκε φηαλ 

ππεξαζπηδφκαζηε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα; 

 

Δπηινγέο 

 Απηή ε δξαζηεξηφηεηα είλαη πνιχ επέιηθηε. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αλάιπζε θάζε παξειζνχζαο εκπεηξίαο κε νπνηαδήπνηε ειηθηαθή νκάδα. Δίλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα λα δείμεηε φηη φινη κνηξαδφκαζηε ηηο ίδηεο εκπεηξίεο. 

 Οη καζεηέο κπνξνχλ λα δνπλ ηα έγγξαθα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζην Πέκπην 

Μέξνο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ γηα λα δηαπηζηψζνπλ πνηα δηθαηψκαηα είλαη ίζσο 

ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπο. 

 Χο άζθεζε, δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ ηα Μ.Μ.Δ. θαη ηελ 

εκπεηξία ηνπο γηα έλα ζαββαηνθχξηαθν. Πφζα παξαδείγκαηα αλζξψπσλ πνπ 

ππεξαζπίδνληαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο κπνξνχλ λα βξνπλ; 
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«Mignonette» 
(Πξνζαξκνζκέλν απφ ηε ζει. 11 ηνπ Understand the Law, 1994, The Citizenship Foundation) 

 

θνπόο: Ζ εζηθά πεξίπινθε ηζηνξία γηα ην δηθαίσκα ζηε δσή ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο 

λα ζθεθηνχλ πψο ηα δηθαηψκαηα ιεηηνπξγνχλ ζηελ πξάμε. Δπίζεο ζπλδέεηαη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ μεθηλνχλ ζην επφκελν θεθάιαην. 

 

Μαζεζηαθά ζεκεία: 

 ινη έρνπλ ην δηθαίσκα ζηε δσή. 

 Τπάξρεη κηα έλλνηα γηα ηα «θπζηθά δηθαηψκαηα.» 

 

Υξόλνο: Πεξίπνπ κηα ψξα 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Σελ Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Γείμηε ζηνπο καζεηέο ην άξζξν 3 ηεο ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (βιέπε Πέκπην Μέξνο), πνπ νξίδεη ην δηθαίσκα ζηε δσή: 

 «Άξζξν 3. Κάζε άηνκν έρεη δηθαίσκα ζηε δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

αζθάιεηα.» 

 Υσξίζηε ηνπο καζεηέο ζε κηθξέο νκάδεο ησλ πέληε ή έμη αηφκσλ. 

 Γηαβάζηε ηελ παξαθάησ ηζηνξία ζηνπο καζεηέο: 

 

«ηηο 19 Μαΐνπ ηνπ 1884, ηέζζεξηο άληξεο ζαιπάξηζαλ απφ ηελ Αγγιία γηα 

Απζηξαιία κέζα ζε έλα γηνη πνπ ιεγφηαλ Mignonette. Ήηαλ ν θαπεηάληνο 

Thomas Dudley, ν ππνπινίαξρνο Edwin Stephens θαη νη λαχηεο Ned Brooks θαη 

Richard Parker, ν 17ρξνλνο θακαξφηνο. ηηο 5 Ηνπιίνπ έλα ηεξάζηην θχκα έζθαζε 

πάλσ ζηα πιάγηα ηνπ γηνη. Οη άληξεο πξφιαβαλ κφλν λα αξπάμνπλ δχν θνλζέξβεο 

θαγεηνχ θαη λα επηβηβαζηνχλ ζε κηα αλνηρηή βάξθα πξνηνχ βπζηζηεί ην 

Mignonette. Οη ηέζζεξνη άηπρνη λαχηεο βξέζεθαλ ζηε κέζε ηνπ Αηιαληηθνχ 

Χθεαλνχ, 1600 κίιηα απφ ηελ μεξά, κε ιίγα κφλν θνλζεξβνπνηεκέλα ιαραληθά  

γηα λα ηνπο θξαηήζνπλ δσληαλνχο. Μεηά απφ ηξεηο κέξεο, νη πεηλαζκέλνη άλδξεο 

θαηάθεξαλ λα πηάζνπλ κηα ρειψλα. Έηζη είραλ θαγεηφ θαη λεξφ, αιιά κεηά απφ 

ελλέα κέξεο ην θαγεηφ είρε ηειεηψζεη. Βξίζθνληαλ αθφκε 1000 κίιηα απφ ηελ 

μεξά, ρσξίο θαγεηφ θαη έπηλαλ κφλν ηηο ζηαγφλεο ηεο βξνρήο. Οη λαπηηθνί 

απειπίζηεθαλ. Ο Καπεηάληνο έγξαςε ζε έλα γξάκκα ζηε γπλαίθα ηνπ φηη αλ δελ 

έξζεη θάπνην πινίν, «ζα πεζάλνπκε…Λππάκαη πνπ μεθίλεζα ηέηνην ηαμίδη…» 

Χζηφζν, ππήξρε κηα ειπίδα ζσηεξίαο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία άηνκα απφ ην 

πιήξσκα, γηα κεξηθέο αθφκε κέξεο. Κάπνηνο έπξεπε λα γίλεη ηξνθή γηα ηνπο 

άιινπο. Ο Καπεηάληνο πξφηεηλε λα ξίμνπλ θιήξν γηα λα απνθαζίζνπλ πνηνο ζα 

ζθνησζεί, αιιά ν Stephens θαη ν Brooks είραλ αληίξξεζε. «Αλ είλαη λα 

πεζάλνπκε», είπαλ, «ηφηε λα πεζάλνπκε φινη καδί». Ο λεαξφο Richard Parker πνπ 

ήηαλ μαπισκέλνο ζρεδφλ αλαίζζεηνο ζηε βάξθα δελ είπε ηίπνηα. 
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Μεηά απφ αθφκε δχν κέξεο ρσξίο θαγεηφ θαη λεξφ, ν Καπεηάληνο έπεηζε ηνλ 

Stephens φηη έλαο απφ απηνχο έπξεπε λα ζπζηαζηεί γηα λα ζσζνχλ νη ππφινηπνη, 

θαη φηη ν κφλνο ππνςήθηνο ήηαλ ν Richard Parker. Ήηαλ νξθαλφο, δελ είρε 

γπλαίθα ή παηδηά, θαη ήηαλ εηνηκνζάλαηνο. πλεξρφηαλ απφ ην θψκα κφλν 

πεξηζηαζηαθά γηα λα πηεη ζαιαζζηλφ λεξφ πνπ ηνλ έθαλε αθφκα πην άξξσζην. 

Ήμεξαλ φηη ε κηθξή ηνπο βάξθα θαηεπζπλφηαλ πξνο ηελ ηαθηηθή ζαιάζζηα νδφ. 

Μπνξεί λα έβιεπαλ θάπνην πινίν κπνξεί θαη φρη. πκθψλεζαλ φηη αλ δελ έθηαλε 

ζε απηνχο θακία βνήζεηα κέρξη ηελ επφκελε κέξα, ηφηε ζα ζθφησλαλ ην αγφξη. 

Καλείο δελ ήξζε. Ο Brooks δελ ήζειε λα ζπκκεηάζρεη ζην θφλν. Καζψο 

ζθεπάζηεθε κε έλα κπνπθάλ ζηελ άθξε ηεο βάξθαο, ν Dudley θαη ν Stephens 

γνλάηηζαλ δίπια ζηνλ αλαίζζεην Parker. 

„Richard αγφξη κνπ‟, ςηζχξηζε ν θαπεηάληνο, „ήξζε ε ψξα ζνπ‟. Ο Stephens ήηαλ 

έηνηκνο λα θξαηήζεη ηα πφδηα ηνπ αγνξηνχ αιιά δε ρξεηάζηεθε. Ήηαλ ηφζν 

αδχλακνο γηα λα παιέςεη θαζψο ν θαπεηάληνο έβγαιε έλα καραίξη ηζέπεο θαη ην 

έκπεμε ζην ιαηκφ ηνπ αγνξηνχ, ζθνηψλνληάο ην αθαξηαία.  Σηο επφκελεο ηξεηο 

κέξεο, νη ηξεηο άληξεο ήπηαλ ην αίκα θαη έθαγαλ ηελ θαξδηά θαη ην ζπθψηη ηνπ 

Richard. Σελ ηέηαξηε κέξα, ηνπο είδε έλα Γεξκαληθφ πινίν, ην Montezuma. Οη 

ηξεηο άληξεο ήηαλ πνιχ αδχλακνη. Υξεηάζηεθε λα ηξαβήμνπλ ηνλ ππνπινίαξρν 

θαη ηνλ θαπεηάλην κε ζθνηλί ζην πινίν. 

Οη άλδξεο έθηαζαλ ζηελ Αγγιία ζηηο 7 επηεκβξίνπ. Ο Dudley, ν Stephens θαη ν 

Brooks πήγαλ θαηεπζείαλ ζηηο αξρέο θαη εμήγεζαλ ηελ αηηία ζαλάηνπ ηνπ 

αγνξηνχ.»  

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ αλά νκάδεο ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

 Πηζηεχεηε φηη νη ηξεηο άλδξεο έθαλαλ θάηη θαθφ; 

 Έπξεπε λα θαηεγνξεζνχλ γηα έγθιεκα; 

 Έπξεπε λα θαηεγνξεζνχλ φινη γηα ην ίδην έγθιεκα; 

 Σψξα δηαβάζηε ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο ζηελ ηάμε: 

«Παξφκνηα πεξηζηαηηθά είραλ μαλαζπκβεί ζην παξειζφλ, θαη έηζη νη ηξεηο άληξεο 

έκεηλαλ άλαπδνη φηαλ θαηεγνξήζεθαλ γηα θφλν - παξφιν πνπ ε θαηεγνξία 

ελαληίνλ ηνπ Brooks απνζχξζεθε αξγφηεξα. Ζ ηζηνξία πξνθάιεζε κεγάιν 

ελδηαθέξνλ ζην επξχ θνηλφ θαζψο αλαθέξζεθε ιεπηνκεξψο ζηηο εθεκεξίδεο. 

πγθεληξψζεθαλ ρξήκαηα γηα λα πιεξσζνχλ νη δηθεγφξνη ππεξάζπηζεο ησλ 

αλδξψλ ζην δηθαζηήξην. ηε δίθε, φινη ζπκθσλνχζαλ γηα ηα γεγνλφηα ηεο 

ππφζεζεο, αιιά νη έλνξθνη αληηκεηψπηδαλ κεγάιν δίιεκκα. Έδεηρλαλ θαηαλφεζε 

γηα ηνπο ηξεηο άλδξεο θαη ζα ήζειαλ λα ζπκθσλήζνπλ φηη δελ είλαη ιάζνο γηα 

θάπνηνλ λα ζθνηψζεη θάπνηνλ άιιν γηα λα ζψζεη ηε δηθή ηνπ/ηεο δσή. Αιιά  

παξαδέρνληαλ φηη ην λα ζθνηψζεηο θάπνηνλ ζθφπηκα πνπ δελ απεηιεί ηε δσή ζνπ 

είλαη θφλνο. Ο δηθαζηήο έδσζε ζηνπο ελφξθνπο ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

επηηξέπνληάο ηνπ λα αθνινπζήζνπλ ηελ αζπλήζηζηε νδφ κηαο «εηδηθήο 

εηπκεγνξίαο». Έηζη, ν δηθαζηήο αλαθνίλσζε ηα γεγνλφηα ηεο ππφζεζεο, αιιά 

άθεζε έλα πάλει πέληε ελφξθσλ λα απνθαζίζνπλ αλ ν Dudley θαη ν Stephens 

ήηαλ έλνρνη γηα θφλν ή φρη.» 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ αλά νκάδεο ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

 Αλ ήζαζηαλ έλαο απφ ηνπο πέληε ελφξθνπο, ζα θξίλαηε έλνρνπο γηα θφλν ηνλ 

Dudley θαη ηνλ Stephens ή φρη; 

 Γηαηί; 
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 Αλ είλαη έλνρνη, πψο πηζηεχεηε φηη ζα έπξεπε λα ηηκσξεζνχλ; 

 Σψξα πείηε ζηνπο καζεηέο ηη ζπλέβε: 

«Σν δηθαζηήξην έθξηλε έλνρνπο γηα θφλν ηνλ Dudley θαη ηνλ Stephens. Ζ πνηλή 

γηα θφλν ήηαλ ζάλαηνο, αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε άιιαμε ζε έμη κήλεο 

θπιάθηζε. χκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο επνρήο θαη ζπγθξηλφκελε κε ηε 

κεηαρείξηζε άιισλ λαπηηθψλ ζε αλάινγε πεξίπησζε, ε πνηλή θξίζεθε απφ 

πνιινχο σο απζηεξή.» 

 

Δξσηήζεηο: 

 Σν δηθαίσκα ζηε δσή ηνπ Richard Parker παξαβηάζηεθε. Ση ζπλέβε φκσο κε ην 

δηθαίσκα ζηε δσή ησλ ππνινίπσλ αλδξψλ ζηε βάξθα; 

 Ση ζα είρεηε θάλεη; Θα πξνηηκνχζαηε λα πεζάλεηε απφ ην λα ζθνηψζεηε θάπνηνλ 

άιιν; 

 Απηή ε ηζηνξία ζπλέβε 64 ρξφληα πξνηνχ ζπληαρζεί ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. εκαίλεη θάηη απηφ γηα ην δηθαίσκα ζηε δσή ηνπ Richard 

Parker;  

 Κάπνηνη άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη ππάξρνπλ «θπζηθνί» λφκνη θαη δηθαηψκαηα πνπ 

ππήξραλ αλέθαζελ, είλαη απηνλφεηα θαη δίθαηα. Γηα παξάδεηγκα, ην δηθαίσκα ηεο 

ειεπζεξίαο είλαη έλα «θπζηθφ» δηθαίσκα. πκθσλείηε κε απηή ηελ άπνςε; 

 Πνηα άιια πξάγκαηα, εθηφο απφ ηελ ίδηα ηε δσή, πηζηεχεηε φηη έρνπκε «θπζηθφ» 

δηθαίσκα λα θάλνπκε; Φηηάμηε κηα ιίζηα θαη ζπγθξίλεηέ ηε κε ηα δηθαηψκαηα ζηελ 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

 

Δπηινγέο: 

 Ση ζα γηλφηαλ αλ νη άλδξεο δελ έιεγαλ ζηηο αξρέο φηη ζθφησζαλ ην αγφξη; Εεηήζηε 

απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ έλα ζεαηξηθφ έξγν, ηζηνξίεο, πνηήκαηα ή θαληαζηηθά 

γξάκκαηα φπνπ ζα θαληάδνληαη φηη είλαη νη ηξεηο άλδξεο 10 ρξφληα κεηά ηελ ηζηνξία. 

Πψο ζα έλησζαλ γη‟ απηφ πνπ έθαλαλ; Θα έλησζαλ ελνρέο; Γηαηί/ Γηαηί φρη; 

 Πψο ζα αληηδξνχζε αλ ήζνπλ έλαο θίινο ηνπ Richard Parker; 

 Χο εξγαζία, νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ κηα έξεπλα ξσηψληαο ηνπο θίινπο 

θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο «Πνηα πηζηεχεηο φηη είλαη ηα θπζηθά ζνπ δηθαηψκαηα;» Σα 

απνηειέζκαηα ζα κπνξνχζαλ λα πξνβιεζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζπδήηεζε 

ή σο βάζε γηα ηα καζεκαηηθά, γηα παξάδεηγκα, κε ηε κνξθή πίλαθα. 

 

Ζ ηζηνξία ηεο Ηξίλα 
 

θνπόο: Απηή ε κειέηε πεξίπησζεο γηα θάπνηνλ πνπ παξαβηάδνληαη ζπλερψο ηα 

δηθαηψκαηά ηνπ ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο γλψζεο ησλ καζεηψλ γηα ηελ παξαβίαζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζηάζεο φηη νη απινί άλζξσπνη 

κπνξνχλ λα ελαληησζνχλ ζηηο παξαβηάζεηο. 

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: 

 Σα άηνκα θαη θπξίσο νη νκάδεο αηφκσλ κπνξνχλ λα δξάζνπλ γηα λα ελαληησζνχλ 

επηηπρψο ζηηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 
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Ση ρξεηάδεζηε: 

 Σελ ηζηνξία ηεο Ηξίλα ζηηο επφκελεο ζειίδεο. 

 Σελ Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ. 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θπιαθηζκέλνπο ζπλεηδήζεσο. 

 

Υξόλνο: Πεξίπνπ κηα ψξα 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ γξήγνξα φινπο ηνπο πηζαλνχο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο ε θπβέξλεζε κπνξεί λα θπιαθίζεη θάπνηνλ. Γηα παξάδεηγκα, γηα θφλν, 

γηα ιεζηεία, θ.ι.π. Γξάςηε απηνχο ηνπο ιφγνπο ζηνλ πίλαθα. Με δηαζέζεηε 

παξαπάλσ απφ πέληε ιεπηά γη‟ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα. 

 Γηαβάζηε, ή δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

θπιαθηζκέλνπο ζπλεηδήζεσο ζηε ζει. …. 

 Γηαβάζηε ή δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ ηελ ηζηνξία ηεο Ηξίλα. 

 Υσξίζηε ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο ησλ πέληε ή έμη αηφκσλ. Γψζηε ζε θάζε νκάδα έλα 

αληίγξαθν ηεο Απινπνηεκέλεο Έθδνζεο ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ απφ ην Πέκπην Μέξνο. 163. Εεηήζηε ηνπο λα βξνπλ πνηα 

απφ ηα δηθαηψκαηα ηεο Ηξίλα ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ παξαβηάζηεθαλ (αλ δε κπνξείηε λα θσηνηππήζεηε ηε Γηαθήξπμε, 

δηαβάζηε ην θάζε έλα δηθαίσκα μερσξηζηά θαη ξσηήζηε ηνπο καζεηέο αλ 

θαηαπαηήζεθε ζηελ ηζηνξία ηεο Ηξίλα.) 

 Αλ θάπνηεο νκάδεο ηειεηψζνπλ γξήγνξα, δεηήζηε απφ απηέο λα εληνπίζνπλ ηηο 

κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε νκάδα ηνπ Milwaukee ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο γηα 

λα ειεπζεξψζεη ηελ Ηξίλα. 

 Υξεζηκνπνηήζηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο γηα λα μεθηλήζεηε κηα ζπδήηεζε γηα ηελ 

ππφζεζε ηεο Ηξίλα. 

 

Δξσηήζεηο: 

 Πηζηεχεηε φηη ήηαλ ζσζηφ λα θπιαθηζηεί ε Ηξίλα; Γηαηί; Γηαηί φρη; 

 Πνηα απφ ηα δηθαηψκαηα ηεο Ηξίλα θαηαπαηήζεθαλ; Ση πηζηεχεηε φηη πξνζπαζνχζαλ 

λα θάλνπλ νη αξρέο φηαλ ηεο θέξζεθαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν; 

 Οη άλζξσπνη ηεο νξγάλσζεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο 

δε γλψξηδαλ πξνζσπηθά ηελ Ηξίλα θαη δελ θαηάγνληαλ απφ ηε ρψξα ηεο. Γηαηί 

λνκφδεηε φηη ελδηαθέξζεθαλ γηα φηη ηεο ζπλέβαηλε; 

 Ση επίδξαζε πηζηεχεηε φηη είραλ νη ελέξγεηεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ ζηε νβηεηηθή 

θπβέξλεζε, ηελ Ακεξηθαληθή θπβέξλεζε θαη ζηελ Ηξίλα; Γηαηί; 

 Οη αξρέο πνπ θπιάθηζαλ ηελ Ηξίλα, θαη άιιεο θπβεξλήζεηο πνπ έρνπλ θαηαρξαζηεί ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ρξεζηκνπνηνχλ ην επηρείξεκα φηη νη ερζξνί ηνπ θξάηνπο  

ράλνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο φηαλ δξνπλ ελάληηα ζην θξάηνο. Σν πξννίκην 

ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ιέεη φηη φινη έρνπκε 

«ίζα θαη απαξάγξαπηα δηθαηψκαηα». Πνηνο πηζηεχεηε φηη έρεη δίθην; Γηαηί; Γηαηί είλαη 

ζεκαληηθφ; 

 Πψο ζα ζέιαηε λα αληηδξάζεη ν θφζκνο αλ πεγαίλαηε θπιαθή άδηθα; 
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Δπηινγέο: 

 Γηα ηα κεγαιχηεξα παηδηά ρξεζηκνπνηήζηε ηελ επίζεκε κε Απινπνηεκέλε Έθδνζε 

ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζε απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα. 

 Χο άζθεζε, δεηήζηε απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο καζεηέο λα γξάςνπλ έλα πνίεκα απφ ηε 

νπηηθή γσλία ελφο θπιαθηζκέλνπ πνπ είλαη ζε απνκφλσζε, ή λα παίμνπλ ηελ ηζηνξία 

ηεο Ηξίλα ζαλ ζεαηξηθφ έξγν γηα λα ην παξαθνινπζήζνπλ νη ππφινηπνη καζεηέο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 Ζ Ηξίλα έγξαςε πνηήκαηα κε ζαπνχλη. Σα κηθξφηεξα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα 

πεηξακαηηζηνχλ γξάθνληαο πνηήκαηα κε ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ πάλσ ζηε γε, κε ξαβδηά, 

θ.ι.π. 

 

Ζ ηζηνξία ηεο Ηξίλα 

 

Μηα κέξα κεηά ηα 29αηα γελέζιηά ηεο, ζηηο 5 Μαξηίνπ ηνπ 1983, ε Ηξίλα, κηα 

πνηήηξηα απφ ηελ Οπθξαλία, θαηαδηθάζηεθε ζε επηά ρξφληα θαηαλαγθαζηηθά έξγα θαη ζε 

πέληε ρξφληα εμνξία γηα θηλεηνπνίεζε θαη πξνπαγάλδα ελάληηα ζηε νβηεηηθή Έλσζε. Ζ 

θαηαδίθε ηεο βαζίζηεθε ζε πέληε πνηήκαηα, γηα ηα νπνία ν άλδξαο ηεο είπε φηη είραλ 

ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή ηφζν φζν έρεη ε πξνζεπρή. Δίρε επίζεο ζπκκεηάζρεη ζε 

δηαδειψζεηο πνπ δεηνχζαλ κεγαιχηεξν ζεβαζκφ απφ ηελ θπβέξλεζε γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. 

Φπιαθίζηεθε ζηε Μηθξή Εψλε, κηα εηδηθή κνλάδα γηα ηηο γπλαίθεο πνπ ήηαλ 

πνιηηηθέο θξαηνχκελνη ζην Burashevo ζηελ Αλεμάξηεηε Γεκνθξαηία ηεο Μνιδαβίαο, 

ζηε Ρψζηθε Οκνζπνλδία. Ζ Μηθξή Εψλε ήηαλ ην ζθιεξφηεξν θαζεζηψο θπιάθηζεο γηα 

ηηο γπλαίθεο ππφ ηνλ νβηεηηθφ λφκν. 

Ζ Ηξίλα έθαλε απεξγίεο πείλαο γηα λα δηακαξηπξεζεί γηα ηα ρσξίο ζέξκαλζε θειηά 

θαη γηα ηελ έιιεηςε ζσζηήο ηξνθήο θαη ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. Τπέθεξε απφ πνιιά 

πξνβιήκαηα πγείαο. Δπηπιένλ ε νηθνγέλεηά ηεο δε κπνξνχζε νχηε λα ηελ επηζθεθηεί νχηε 

λα ηεο ζηείιεη θάξκαθα. Χο απάληεζε ζηηο απεξγίεο πείλαο πνπ έθαλε, ε Ηξίλα 

κεηαθέξζεθε ζηηο ζσθξνληζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηε θπιαθή Yavas. Με ηελ άθημή ηεο, 

ηελ μπινθφπεζαλ κέρξη πνπ έραζε ηηο αηζζήζεηο ηεο, έκεηλε φιε ηε λχρηα κφλν κε ηα 

εζψξνπρά ηεο πάλσ ζην πέηξηλν πάησκα θαη δελ ηεο δφζεθε νχηε έλα θξεβάηη ζηε 

θπιαθή γηα αλάξξσζε. Αθνχ πξνζπάζεζε λα θαηαγγείιεη ηνπο θχιαθεο πνπ ηελ είραλ 

μπινθνπήζεη, ε Ηξίλα κεηαθέξζεθε ζην δσκάηην απνκφλσζεο επεηδή «πξνζπνηνχληαλ φηη 

ππέθεξε απφ δηάζεηζε.» 

ε έλα βηβιίν κε ηίηιν «Σν γθξη είλαη ην Υξψκα ηεο Διπίδαο», πεξηέγξαςε ηε 

δσή ηεο ζηε θπιαθή: «ινη απηνί νη θαλφλεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

ελζηαιιάδνληαη ζηνλ θαζέλα απφ ην ιίθλν ηνπ, ππφθεηληαη ζε ζθφπηκε θαη ζπζηεκαηηθή 

θαηαζηξνθή. Δίλαη θπζηνινγηθφ λα ζέιεη θαλείο λα είλαη θαζαξφο; Σφηε αο πάξεη ηε 

κεξίδα ηνπ κε ηηο αιαηηζκέλεο ζαξδέιεο απφ ην θάησ κέξνο ηεο πφξηαο ηνπ θειηνχ κε 

γπκλά ρέξηα! Γε ζνπ δίλνληαη πηάηα ή καραίξηα, νχηε θαλ έλα θνκκάηη ραξηί γηα λα 

ηνπνζεηήζεηο ην γεχκα ζνπ. Καη κεηά, ζθνχπηζε ηα εληφζζηα ηνπ ςαξηνχ πάλσ ζηα 

ξνχρα ζνπ, επεηδή δε κπνξείο λα έρεηο λεξφ! Κνιιάο ςψξα θαη κχθεηεο ζην δέξκα, δεηο 

κέζα ζηε βξψκα, αλαπλέεηο ηε δπζσδία ηνπ απνρσξεηεξίνπ θαη κεηαληψλεηο γηα ηηο 

θαθέο ζνπ πξάμεηο! Οη γπλαίθεο είλαη επηξξεπήο ζηελ ηαπεηλνθξνζχλε; ιν θαη 
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πεξηζζφηεξνη ιφγνη γηα λα ηηο μεγπκλψζεηο ζηηο έξεπλεο, θαη φηαλ ηηο πεγαίλνπλ ζηελ 

ηνπαιέηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθξηζεο, έλα ζσξφ ριεπαζηηθνί αμησκαηηθνί ηεο KGB 

κε ιάγλν βιέκκα ζα κπνπλ κέζα «θαηά ιάζνο»… Έλαο θπζηνινγηθφο άλζξσπνο 

απνθξνχεηαη κε ρπδαηφηεηεο θαη ςέκαηα; Θα ηα ζπλαληήζεηο θαη ηα δχν ζε ηέηνην βαζκφ 

πνπ ζα πξέπεη λα επηζηξαηεχζεηο φια ηα εζσηεξηθά ζνπ απνζέκαηα γηα λα ζπκεζείο φηη 

ππάξρεη, ππάξρεη θαη κηα άιιε πξαγκαηηθφηεηα!» 

Σν 1983, ε νξγάλσζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, Γηεζλήο Ακλεζηία, αλέιαβε 

ηελ ππφζεζε ηεο Ηξίλα θαη άξρηζε κηα θακπάληα γηα ηελ απειεπζέξσζή ηεο. Ζ νκάδα ηεο 

Γηεζλνχο Ακλεζηίαο ζην Milwaukee ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, νξγάλσζε κηα κεγάιε 

εθζηξαηεία γηα λα δεκνζηνπνηήζεη ζηα πεξηνδηθά θαη ηα άξζξα ησλ εθεκεξίδσλ ηε 

δχζθνιε ζέζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ε Ηξίλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη κηαο 

ζπλέληεπμεο κε ηε Φσλή ηεο Ακεξηθήο ε νπνία αλακεηαδφζεθε πνιιέο θνξέο ζηε 

νβηεηηθή Έλσζε. Έζηεηιαλ ζηνπο νβηεηηθνχο αμησκαηηθνχο γξαπηέο αηηήζεηο θαη 

ηαρπδξνκηθέο θάξηεο γηα ηελ Ηξίλα θαη πξνζπάζεζαλ λα βξνπλ βνήζεηα απφ ηνπο 

Ακεξηθαλνχο αμησκαηηθνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ. Δπίζεο 

επηθνηλψλεζαλ κε ην ζχδπγν θαη ηελ πεζεξά ηεο Ηξίλα. 

 

ζπλερίδεηαη… 

 

Ζ ηζηνξία ηεο Ηξίλα ( ε ζπλέρεηα…) 

 

Σν 1985, ε Γηεζλήο Ακλεζηία αλαθάιπςε φηη ε Ηξίλα είρε κεηαθεξζεί ζε άγλσζηε 

ηνπνζεζία. Ζ νκάδα ηνπ Milwaukee δηνξγάλσζε κηα ζπλαπιία γηα ηα γελέζιηα ηεο Ηξίλα 

θαη ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο, φπνπ εμαληιήζεθαλ φια ηα εηζηηήξηα. ηε 

ζπλαπιία, έλαο πνηεηήο απάγγεηιε δπλαηά ηα πνηήκαηά ηεο, θαη δφζεθαλ ζην θνηλφ 

πεξηγξαθέο ηεο ππφζεζήο ηεο θαζψο θαη νδεγίεο γηα λα ηεο γξάςνπλ γξάκκαηα. 

 

Σν 1986, ε ππφζεζε ηεο Ηξίλα είρε γίλεη πνιχ γλσζηή. Ο Γεξνπζηαζηήο 

Έληνπαξλη Κέλεληπ ζπδήηεζε ηελ ππφζεζε κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα Μηραήι 

Γθνξκπαηζφθ ζε κηα επίζθεςή ηνπ ζηε νβηεηηθή Έλσζε. ηελ Αγγιία, νξγαλψζεθε κηα 

απεξγία πείλαο γηα ηελ Ηξίλα ελψ ζην Ηζξαήι νκάδεο ηεο Ακλεζηίαο κνίξαδαλ θπιιάδηα 

γηα ηελ Ηξίλα. Οη θνηηεηέο ζην Νηέλβεξ ηνπ Κνινξάλην, έθαλαλ έλα πάξηη γελεζιίσλ γηα 

ηελ Ηξίλα θαη ηεο έγξαθαλ θάζε κέξα. Σειηθά, ε Ηξίλα αθέζεθε ειεχζεξε λσξίο ην πξσί 

ηεο 9
εο

 Οθησβξίνπ ηνπ 1986. Οη νβηεηηθέο αξρέο ηεο επέηξεςαλ λα ηαμηδέςεη ζην 

εμσηεξηθφ γηα ηαηξηθή πεξίζαιςε. ηελ Ηξίλα είρε απαγνξεπηεί λα γξάθεη πνίεζε ζηε 

θπιαθή θαη δελ ηεο έδηλαλ ραξηί ή γξαθηθή χιε. Χζηφζν, απηή ζθάιηδε πνηήκαηα ζε κηα 

κεγάιε πιάθα απφ ζαπνχλη ζην θειί ηεο, ηα απνκλεκφλεπε θαη ηα έζβελε κε λεξφ. Έηζη 

έγξαςε 300 πνηήκαηα κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Σα πνηήκαηά ηεο δεκνζηεχηεθαλ αξγφηεξα, κε 

ηελ άθημή ηεο ζηε Γχζε. 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Φπιαθηζκέλνπο πλεηδήζεσο 

 

Οη θπιαθηζκέλνη ζπλεηδήζεσο είλαη άλδξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά πνπ θξαηνχληαη 

γηα ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο, ην ρξψκα, ην θχιν, ηελ θαηαγσγή, ηε γιψζζα ή ηε ζξεζθεία 

ηνπο θαη πνπ δελ έρνπλ αζθήζεη πνηέ βία. 
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Δθαηνληάδεο ρηιηάδεο άλζξσπνη ζε φιν ηνλ θφζκν βξίζθνληαη ζηε θπιαθή, φρη 

επεηδή είλαη εγθιεκαηίεο αιιά γη‟ απηφ πνπ πηζηεχνπλ. πρλά θπιαθίδνληαη ρσξίο λα 

πεξάζνπλ απφ δίθε, ή κεηά απφ κπζηηθή δίθε, ή απφ δίθε πνπ έγηλε ελ ηε απνπζία ηνπο.  

Σέηνηεο θπιαθίζεηο είλαη ελάληηα ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ. ε πνιινχο θξαηνπκέλνπο ζπλεηδήζεσο αθαηξείηαη ε ειεπζεξία επεηδή 

δηαθσλνχλ κε εηξεληθφ ηξφπν κε ην θξάηνο. 
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Ση είλαη δίθαην; - 

δξαζηεξηόηεηεο γηα ηε 

δηθαηνζύλε  
 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δηθαηνζχλε ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηάθξηζε πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο θαη νη κεηνλφηεηεο σο κέζν γηα λα εμεηάζνπλ ηελ 

θαζεκεξηλή αδηθία. θνπφο είλαη λα θαλεί φηη ζε κεγάιεο νκάδεο αλζξψπσλ αθαηξνχληαη 

άδηθα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο ζε θαζεκεξηλέο πεξηπηψζεηο, θαη φηη θάηη ηέηνην ζα 

έπξεπε λα εγείξεη αληηδξάζεηο θαη λα θαηαπνιεκεζεί.  

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο βαζίδνληαη ζε εθείλεο γηα ηα κηθξφηεξα παηδηά ζην 

Σξίην Μέξνο. 

 

Ζ ηζηνξία ηεο Βέζλα 
(Πξνζαξκνζκέλν απφ ηε ζει. 16 ηνπ Understand the law, 1995, The Citizenship Foundation) 

 

θνπόο: Απηή ε κειέηε πεξίπησζεο γηα ηε θπιεηηθή δηάθξηζε ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε 

δεηεκάησλ δηθαηνζχλεο θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

 

Μαζεζηαθά ζεκεία: 

 Ζ δηάθξηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θπιεηηθήο δηάθξηζεο, απνηειεί 

παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

 

Υξόλνο: Πεξίπνπ κηάκηζε ψξα. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: 

Έλα αληίγξαθν ηεο Απινπνηεκέλεο Έθδνζεο ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (απφ ην Πέκπην Μέξνο) γηα θάζε νκάδα. 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Υσξίζηε ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο ησλ πέληε ή έμη αηφκσλ. 

 Δμεγήζηε ζηνπο καζεηέο φηη πνιιέο ρψξεο έρνπλ λφκνπο ελάληηα ζηελ άδηθε 

δηάθξηζε κε βάζε ηε θπιή ή ην θχιν θάπνηνπ. Δπίζεο ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πεξηιακβάλεη άξζξα θαηά ηεο δηάθξηζεο. 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο ζηηο νκάδεο ηνπο λα θνηηάμνπλ δηαθνξεηηθά κέξε ηεο 

απινπνηεκέλεο Έθδνζεο ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ θαη λα βξνπλ ηα ζρεηηθά κε ηε δηάθξηζε άξζξα. (εκείσζε: ρεδφλ φια 

ηα άξζξα είλαη ζρεηηθά κε θάπνην ηξφπν). 

 Μεηά απφ 10 ιεπηά, πεξάζηε απφ ηα ζξαλία ησλ καζεηψλ θαη δεηήζηε απφ θάζε 

νκάδα λα κηιήζεη ζηελ ηάμε γηα θάπνην άξζξν πνπ λνκίδεη φηη είλαη ζρεηηθφ. Εεηήζηε 
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ηνπο λα αηηηνινγήζνπλ ηελ επηινγή ηνπο δίλνληαο έλα πξαθηηθφ παξάδεηγκα ηνπ πψο 

ην άξζξν ελαληηψλεηαη ζηε δηάθξηζε. 

 Γηαβάζηε ηελ ηζηνξία ηεο Βέζλα: 

Ζ Βέζλα είλαη κηα γπλαίκα Ρνκά. Απηή είλαη ε ηζηνξία ηεο. 

«Δίδα κηα αγγειία γηα ππαιιήινπο πσιήζεσλ πνπ είρε αλαξηεζεί ζηε βηηξίλα 

ελφο θαηαζηήκαηνο ξνχρσλ. Ήζειαλ θάπνηνλ απφ 18-23 ρξνλψλ. Δίκαη 19, έηζη 

κπήθα κέζα θαη δήηεζα ηε δνπιεηά αιιά ε ππεχζπλε κνπ είπε λα μαλαπεξάζσ ζε 

δχν κέξεο επεηδή αθφκε δελ είραλ θάλεη πνιινί αίηεζε γηα δνπιεηά. 

Ξαλαπέξαζα δχν θνξέο, θαη πάληα κνπ έιεγαλ ην ίδην πξάγκα. Μεηά απφ κηα 

βδνκάδα μαλαπήγα ζην θαηάζηεκα. Ζ αγγειία ππήξρε αθφκε ζηε βηηξίλα. Ζ 

ππεχζπλε ήηαλ πνιχ απαζρνιεκέλε γηα λα κε δεη, αιιά κνπ είπαλ φηη ε ζέζε είρε 

θαιπθζεί. 

Αθνχ έθπγα απφ ην καγαδί, ήκνπλ ηφζν αλαζηαησκέλε πνπ είπα ζε κηα θίιε κνπ 

πνπ δελ είλαη Ρνκά λα πάεη θαη λα δεηήζεη δνπιεηά ζην θαηάζηεκα. ηαλ γχξηζε 

κνπ είπε φηη ηεο είραλ δεηήζεη λα πάεη γηα ζπλέληεπμε ηε Γεπηέξα» 

 Σψξα δηαβάζηε ηελ απάληεζε ηεο ππεχζπλεο: 

«Έλησζα φηη ε Βέζλα ζα δπζθνιεπφηαλ λα εξγαζηεί εδψ, εμαηηίαο ηεο απφζηαζεο 

πνπ ζα έπξεπε λα δηαλχεη θάζε κέξα γηα λα θηάζεη ζηε δνπιεηά. Θα έθαλε έλα 

ηαμίδη νθηψ κηιίσλ κε δχν ιεσθνξεία. Δίλαη δχζθνιν λα δνπιέςεη ην καγαδί αλ 

ην πξνζσπηθφ αξγεί θάζε κέξα. Θα πξνηηκνχζα λα πξνζιάβσ θάπνηνλ απφ απηή 

ηελ πεξηνρή. 

Σν πξφζσπν ζην νπνίν πξνζέθεξα ηε δνπιεηά έδεηρλε θαηάιιειν.» 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα απνθαζίζνπλ αλά νκάδεο: 

 Πηζηεχεηε φηη ππήξμε δηάθξηζε εηο βάξνο ηεο Βέζλα; Γηαηί; 

 Αλ λαη, ηη πηζηεχεηε φηη ζα έπξεπε λα θάλεη ην θαηάζηεκα; 

 Ση ζα κπνξνχζε λα θάλεη ε Βέζλα γη‟ απηή ηελ θαηάζηαζε; Πηζηεχεηε φηη νη θίινη 

ηεο πνπ δελ είλαη Ρνκά ζα έπξεπε λα ηε βνεζήζνπλ λα βξεη δηθαηνζχλε; Πψο; 

 Σψξα πείηε ζηνπο καζεηέο ηη ζπλέβε: 

«Ζ Βέζλα πήγε ηελ ππφζεζή ηεο ζε έλα Δηδηθφ Δπξσπατθφ  Γηθαζηήξην πνπ 

επηβάιεη ην λφκν γηα ηηο δηαθξίζεηο. Σν δηθαζηήξην ζπκθψλεζε φηη ε Βέζλα είρε 

πέζεη ζχκα ξαηζηζκνχ. Κη άιινη άλζξσπνη πνπ έκελαλ καθξηά απφ ην θαηάζηεκα 

είραλ πεξάζεη απφ ζπλέληεπμε. Ζ θνπέια πνπ πήξε ηε δνπιεηά ήηαλ κφλν 16 

εηψλ, ιεπθή, θαη έκελε εμίζνπ καθξηά κε ηε Βέζλα απφ ην θαηάζηεκα. Σν 

θαηάζηεκα έπξεπε λα δψζεη ζηε Βέζλα απνδεκίσζε επεηδή πιεγψζεθαλ ηα 

αηζζήκαηά ηεο.» 

 

Δξσηήζεηο: 

 Ζ Βέζλα έπεζε ζχκα ξαηζηζκνχ εμαηηίαο ηεο εζλφηεηά ηεο. Ζ ππεχζπλε δελ ήμεξε 

ηίπνηα γη‟ απηήλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πνηεο νκάδεο αλζξψπσλ πέθηνπλ ζχκαηα 

ξαηζηζκνχ ζηε ρψξα ζαο; Γηαηί; πκθσλείηε κε απηφλ ην δηαρσξηζκφ; 

 Γλσξίδεηε ηίπνηα γη΄ απηέο ηηο νκάδεο; Πηζηεχεηε φηη ε γλψζε πνπ έρεηε είλαη 

αθξηβήο; 

 «Ζ άγλνηα ελζαξξχλεη ηελ πξνθαηάιεςε θαη θάλεη εθηθηή ηε δηάθξηζε». πκθσλείηε 

κε απηή ηελ άπνςε;  

 

Δπηινγέο: 
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 Χο άζθεζε δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ηζηνξίεο, πνηήκαηα, έλα ζεαηξηθφ 

ή λα θηηάμνπλ θηλνχκελα ζρέδηα/ εηθφλεο γηα κηα πεξίνδν πνπ έλησζαλ φηη έπεζαλ 

ζχκαηα άδηθνπ ξαηζηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, εμαηηίαο ηνπ θχινπ ηνπο ή ηεο ειηθίαο 

ηνπο. Πψο ζα ήηαλ αλ πέθηακε ζπλερψο ζχκαηα ξαηζηζκνχ; Αλ ζπκθσλνχλ νη 

καζεηέο, παξνπζηάζηε ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ ηάμε. 

 Χο εξγαζία (βιέπε ελφηεηα Projects ζην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

ζην Γεύηεξν Μέξνο) νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα κειεηήζνπλ κηα νκάδα ζηε ρψξα 

ζαο πνπ πθίζηαηαη δηάθξηζε, εζηηάδνληαο ζηελ εξψηεζε «Δίλαη δηθαηνινγεκέλε ε 

δηάθξηζε;» 

 

Απηή δε δνπιεύεη 
 

θνπόο: Ζ δξαζηεξηφηεηα ζηνρεχεη λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζηε 

δηάθξηζε εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ θαη λα ηνπο ελζαξξχλεη λα ηνλ ακθηζβεηήζνπλ. 

 

Μαζεζηαθά ζεκεία: 

 Ζ δηάθξηζε θαηά ησλ γπλαηθψλ απνηειεί παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: 

 Σελ Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ. 

 Σν θείκελν «Απηή δε δνπιεχεη» ζηελ επφκελε ζειίδα. 

 πκβνπιέο γηα ηελ εξγαζία κε project απφ ηελ ελφηεηα Projects (ρέδηα Δξγαζίαο) 

(θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, Γεχηεξν Μέξνο). 

 Σνλ πίλαθα ή έλα κεγάιν θνκκάηη ραξηί 

 

Υξόλνο: Γχν δηδαθηηθέο ψξεο θαη εξγαζία ζην ζπίηη 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Γηαβάζηε ή δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ ην θείκελν «Απηή δε δνπιεχεη». 

 Φηηάμηε καδί κε ηνπο καζεηέο κηα γξήγνξε ιίζηα κε φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ έρεη λα 

θάλεη κηα ζχδπγνο. 

 Σψξα θαηαγξάςηε (κε θαηαηγηζκφ ηδεψλ) φινπο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν 

ζχδπγνο λνκίδεη φηη ε γπλαίθα ηνπ δε δνπιεχεη. Δλζαξξχλεηε ηνπο καζεηέο λα 

ζθεθηνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν ζχδπγνο κπνξεί 

λα λνκίδεη θάηη ηέηνην. Γηα παξάδεηγκα, επεηδή ε ζχδπγνο δελ πιεξψλεηαη, ή επεηδή 

λνκίδεη φηη απηφο δνπιεχεη ζθιεξφηεξα. (γηα ζπκβνπιέο γηα ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ 

βιέπε ζην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, Γεύηεξν Μέξνο) Γηαζέζηε 

πεξίπνπ πέληε ιεπηά ζε απηφ ην θνκκάηη ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Σψξα, θαηαγξάςηε (κε θαηαηγηζκφ ηδεψλ) φινπο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη 

επζχλεο ηεο ζπδχγνπ απνηεινχλ δνπιεηά. Γηα παξάδεηγκα, ην φηη απηή δνπιεχεη φιε 

κέξα ζην ζπίηη. Γηαζέζηε πέληε ιεπηά γηα απηφ ην θνκκάηη ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Πείηε ζηνπο καζεηέο φηη ηα Άξζξα 1 θαη 2 ηεο ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ή ε πεξίιεςή ηνπο, θάλνπλ εηδηθή αλαθνξά ζηελ ηζφηεηα 
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ησλ θχισλ. Γηαβάζηε απηά ηα άξζξα- είηε ηελ πιήξε είηε ηελ απινπνηεκέλε έθδνζε. 

(Βιέπε ζην Πέκπην Μέξνο απηνχ ηνπ Δγρεηξηδίνπ). 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ρσξηζηνχλ ζε δεπγάξηα. Κάζε δεπγάξη πξέπεη λα 

θηηάμεη κηα ιίζηα ηεο δνπιεηάο πνπ πξέπεη λα γίλεηαη κέζα θαη γχξσ απφ ην ζπίηη 

ηνπο. 

 Μεηά απφ πέληε ιεπηά, πεγαίλεηε ζηα δεπγάξηα θαη δεηήζηε ηνπο λα ζαο πνπλ απφ 

κηα δνπιεηά ν θαζέλαο έσο φηνπ δελ ππάξρνπλ άιιεο πξνηάζεηο. Γξάςηε φιεο ηηο 

πξνηάζεηο ζηνλ πίλαθα. 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ζρεκαηίζνπλ νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ ή πέληε αηφκσλ. 

Εεηήζηε απφ ηελ θάζε νκάδα λα γξάςεη ην δηθφ ηεο εξσηεκαηνιφγην γηα ηηο δνπιεηέο 

ηνπ ζπηηηνχ. Ο ζθνπφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη λα κάζνπλ γηα ηηο νηθηαθέο 

εξγαζίεο ζηελ πεξηνρή ηνπο. Θα πξέπεη λα δηαηππψζνπλ ηηο θξάζεηο ηνπο κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα αλαθαιχςνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ην ζέκα απφ 

ηα άηνκα απφ ηα νπνία ζα πάξνπλ ζπλέληεπμε. Θα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ 

εξσηήζεηο φπσο: 

 Πνηνο καγεηξεχεη ζην ζπίηη ζαο; 

 Βνεζνχλ νη άλδξεο θαη ηα παηδηά ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ; 

 Πφζε ψξα ζαο παίξλεη λα θάλεηε ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ; 

 Έρνπλ επηπξφζζεηεο δνπιεηέο λα θάλνπλ νη γπλαίθεο εθηφο απφ ηε θξνληίδα ηνπ 

ζπηηηνχ; 

Σν θάζε εξσηεκαηνιφγην πηζαλφλ λα είλαη δηαθνξεηηθφ. αλ ελαιιαθηηθή ιχζε, νη 

καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα δνπιέςνπλ φινη καδί γηα λα θηηάμνπλ έλα θνηλφ 

εξσηεκαηνιφγην. 

 Γηαζέζηε κηα βδνκάδα ζηνπο καζεηέο γηα λα δηεμάγνπλ ζηελ θνηλφηεηα ηελ έξεπλά 

ηνπο γηα ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξσηεκαηνιφγηά ηνπο. 

Τπελζπκίζηε ηνπο λα ξσηήζνπλ θαη γπλαίθεο θαη άλδξεο! 

 Αθνχ δηεμαρζεί ε έξεπλα, θάληε έλα κάζεκα φπνπ ηα παηδηά ζα αλαθέξνπλ ηα φζα 

βξήθαλ. Θα κπνξνχζε λα έρεη ηε κνξθή κηαο καζεκαηηθήο αλάιπζεο ησλ 

απαληήζεσλ ηεο έξεπλαο, ή κηαο πξνθνξηθήο αλαθνξάο, ή κηαο γξήγνξεο άζθεζεο 

ηνπ ηχπνπ «Σν κπαζηνχλη πνπ κηιάεη» (βιέπε ελφηεηα Σν κπαζηνύλη πνπ κηιάεη ζην 

θεθάιαην Πνηνο, εγώ; - δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ ππεπζπλόηεηα ζην Σξίην Μέξνο 

γηα ιεπηνκέξεηεο γηα απηή ηε κέζνδν), φπνπ ν θάζε καζεηήο κπνξεί λα πεη έλα κφλν 

πξάγκα πνπ αλαθάιπςε κέζσ ηεο έξεπλαο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ην κάζεκα-αλαθνξά, ρξεζηκνπνηήζηε ηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο γηα λα βνεζήζεηε ηνπο καζεηέο λα αλαιχζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο: 

 

Δξσηήζεηο: 

 Αλαθαιχςαηε θάηη πνπ ζαο εμέπιεμε; 

 Ση ζπλαηζζήκαηα ζαο πξνθάιεζαλ ηα φζα αλαθαιχςαηε; 

 Άιιαμαλ ηα φζα αλαθαιχςαηε ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεζηε γηα ηηο δνπιεηέο πνπ θάλνπλ 

νη γπλαίθεο; Γηαηί/ Γηαηί φρη; 

 Αλαθαιχςαηε θάπνηεο δνπιεηέο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ κφλν νη άλδξεο; 

 Αλαθαιχςαηε θάπνηεο δνπιεηέο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ κφλν νη γπλαίθεο; 

 Αγφξηα, ζα ζέιαηε λα θάλαηε φιεο ηηο δνπιεηέο πνπ θάλνπλ νη γπλαίθεο; Γηαηί/ Γηαηί 

φρη; 
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 Δίλαη δίθαην γηα ηηο γπλαίθεο λα θάλνπλ φιεο απηέο ηηο δνπιεηέο; 

 Ση κπνξνχκε λα θάλνπκε ζηελ ηάμε καο, ή ζηα ζπίηηα καο, γηα λα θεξφκαζηε ηζφηηκα 

ν έλαο ζηνλ άιιν; Πνηεο δνπιεηέο κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ηνπο άλδξεο ή απφ ηηο 

γπλαίθεο; Πνηεο δνπιεηέο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη απφ ηνπο δχν; 

 

Δπηινγέο: 

 Χο εξγαζία, δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ππνινγίζνπλ πφζεο ψξεο έρεη κηα βδνκάδα 

θαη έπεηηα λα ππνινγίζνπλ πφζεο ψξεο ηελ εβδνκάδα θνηκάηαη ην θάζε κέινο ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο, πφζεο ψξεο εξγάδεηαη, μεθνπξάδεηαη, παίδεη θ.ι.π. Σα 

απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα αλαθνηλσζνχλ ζε έλα πίλαθα ζηαηηζηηθήο, ή λα 

ππνινγηζηνχλ ζε πνζνζηά. ηε ζπλέρεηα θάληε εξσηήζεηο φπσο απηέο πνπ 

πεξηγξάθηεθαλ παξαπάλσ γηα λα πξνζειθχζεηε ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζην 

βάξνο πνπ θνπβαινχλ νη γπλαίθεο κε ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο θαη ζηηο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηε δσή ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ αγνξηψλ. Δίλαη πηζαλφ λα κελ έρνπλ ηα 

θνξίηζηα ηφζν ειεχζεξν ρξφλν φζν ηα αγφξηα. Δζηηάζηε ηε ζπδήηεζε ζην αλ νη 

καζεηέο πηζηεχνπλ φηη ε παξνχζα θαηάζηαζε είλαη δίθαηε. 

 

Απηή δελ εξγάδεηαη 

 

«Έρεηε πνιιά παηδηά;» ξψηεζε ν Γηαηξφο. 

«Γελλήζεθαλ 16, αιιά έδεζαλ κφλν ηα 9» απάληεζε. 

«Δξγάδεηαη ε γπλαίθα ζαο;» 

«ρη, είλαη λνηθνθπξά.» 

«Καηαιαβαίλσ. Πψο πεξλά ηε κέξα ηεο;» 

«εθψλεηαη ζηηο ηέζζεξηο ην πξσί, θέξλεη λεξφ θαη μχια, αλάβεη θσηηά θαη θηηάρλεη 

πξσηλφ. Έπεηηα πεγαίλεη ζην πνηάκη θαη πιέλεη ηα ξνχρα. ηε ζπλέρεηα πεγαίλεη ζην 

θέληξν ηεο  πφιεο γηα λα πάξεη αιεζκέλν θαιακπφθη θαη λα αγνξάζεη φ,ηη ρξεηαδφκαζηε 

απφ ηελ αγνξά. Έπεηηα καγεηξεχεη ην κεζεκεξηαλφ θαγεηφ». 

«Δζείο επηζηξέθεηε ζην ζπίηη ην κεζεκέξη;» 

«ρη, φρη. Απηή κνπ θέξλεη ην γεχκα ζηα ρσξάθηα, πεξίπνπ ηξία ρηιηφκεηξα απφ ην 

ζπίηη.» 

«Καη ηη γίλεηαη κεηά απφ απηφ;» 

«Ζ γπλαίθα κνπ θξνληίδεη ηηο θφηεο θαη ηα γνπξνχληα. Καη θπζηθά θξνληίδεη ηα παηδηά 

φιε κέξα. Μεηά εηνηκάδεη ην βξαδηλφ θαγεηφ έηζη ψζηε λα είλαη έηνηκν φηαλ θηάζσ ζην 

ζπίηη.» 

«Πεγαίλεη γηα χπλν κεηά ην δείπλν;» 

«ρη, εγψ πεγαίλσ. Απηή έρεη λα θάλεη δνπιεηέο κέρξη ηηο 9». 

«Ναη, αιιά είπαηε φηη νη γπλαίθα ζαο δε δνπιεχεη». 

«ρη, δε δνπιεχεη. Δίλαη λνηθνθπξά». 

 

Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα  
(Πξνζαξκνζκέλν απφ ηνAmnesty International USA HRE Resource Notebook: Women‟s Rights) 
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θνπόο: Απηή ε δξαζηεξηφηεηα βνεζά ηνπο καζεηέο λα εμεηάζνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο γηα ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη νη άλδξεο θαη 

νη γπλαίθεο ζηελ θνηλσλία. 

 

Μαζεζηαθφ ζεκείν: 

 Ζ δηάθξηζε ελάληηα ζηηο γπλαίθεο απνηειεί παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Σελ Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Υαξηί θαη κνιχβη. 

 

Υξόλνο: Μηα ψξα 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ρσξηζηνχλ ζε κηθξέο νκάδεο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. 

Σν ηδαληθφ ζα ήηαλ λα ππάξρεη ίζνο αξηζκφο νκάδσλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. 

Δμεγήζηε φηη ζα δεηεζεί απφ θάζε νκάδα λα θάλνπλ κηα ιίζηα θαη φηη απηή ε ιίζηα 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζπδήηεζε. 

 Εεηήζηε απφ θάζε νκάδα αγνξηώλ λα θάλνπλ κηα ιίζηα κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ λα είζαη θνξίηζη. Σα θνξίηζηα θάλνπλ ην ίδην γηα ηα αγφξηα. 

Γηαζέζηε δέθα ιεπηά γη‟ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα. 

 Οη ιίζηεο πξέπεη λα έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ. 

 Σψξα ελψζηε κηα νκάδα αγνξηψλ κε κηα νκάδα θνξηηζηψλ. Κάζε νκάδα θνξηηζηψλ 

αλαθέξεη ηε ιίζηα ηεο ζε κηα νκάδα αγνξηψλ θαη απαληά ζηηο αληηδξάζεηο ησλ 

αγνξηψλ. 

 Σψξα αλαθέξεη ε θάζε νκάδα ησλ αγνξηψλ ηε ιίζηα ηεο θαη απαληά ζηηο αληηδξάζεηο 

ηεο νκάδαο ησλ θνξηηζηψλ. 

 Αλ είλαη απαξαίηεην, ρξεζηκνπνηείζηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο γηα λα μεθηλήζεηε κηα 

ζπδήηεζε. 

 

Δξσηήζεηο: 

 Ήηαλ εχθνιν λα ζθεθηείηε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ λα είζαη 

αγφξη ή θνξίηζη; Γηαηί; Γηαηί φρη; 

 Δίραηε ζπκπεξηιάβεη ζηε ιίζηα ζαο πξάγκαηα πνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη 

ζεμηζηηθά; 

 Πηζηεχεηε φηη είλαη ξεαιηζηηθέο ηέηνηνπ είδνπο γεληθεχζεηο γηα ηνπο αλζξψπνπο; 

Σαηξηάδνπλ ζε αλζξψπνπο πνπ μέξεηε; 

 Ήηαλ ρξήζηκε ε δξαζηεξηφηεηα; Γηαηί; Μάζαηε θάηη πνπ δελ ήμεξεο πξηλ; 

 

Δπηινγέο: 

 Απηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εξεπλήζεηε θαη 

άιιεο δηαθνξέο εθηφο απφ ην θχιν, φπσο είλαη ε εζληθφηεηα, ε θνηλσληθή ηάμε, ε 

ζξεζθεία… 
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Σα δηθαηώκαηά κνπ / Σα 

δηθαηώκαηά ζνπ – 

δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθά κε 

θαηαζηάζεηο όπνπ ηα 

δηθαηώκαηα ζπγθξνύνληαη. 
 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηνχλ θαληαζηηθέο θαηαζηάζεηο γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα θαηαιάβνπλ φηη εθεί πνπ ζηακαηνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ ελφο 

θαη αξρίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ άιινπ, κπνξεί λα ππάξμνπλ ζπγθξνχζεηο. ην παηρλίδη 

«Ση θάλνπκε ηψξα» νη καζεηέο πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα βξνπλ ιχζεηο ζηηο 

θαηαζηάζεηο φπνπ ζπγθξνχνληαη ηα δηθαηψκαηα. 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζηεξίδνληαη ζε απηέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηα 

κηθξφηεξα παηδηά ζην Σξίην Μέξνο. 

 

Ση θάλνπκε ηώξα; 
(Πξνζαξκνζκέλν απφ ηε ζει. 19 ζην Understand the Law, 1994, The Citizenship Foundation) 

 

θνπόο: Απηφ ην ζπλαξπαζηηθφ παηρλίδη δηδάζθεη δχν ζεκαληηθά καζήκαηα: 

 ηη κπνξνχλ λα ππάξμνπλ εληάζεηο αλάκεζα ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο θαη ζηα 

δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ. 

 ηη γηα λα ιπζεί απηή ε έληαζε (θαη άιιεο εληάζεηο ζηελ θνηλσλία) είλαη ζεκαληηθφ 

λα ζπδεηάκε πξνζεθηηθά γηα λα θηάλνπκε ζε κηα ζπκθσλία φπνπ φινη ζα είλαη 

επραξηζηεκέλνη. 

 

Μαζεζηαθά ζεκεία: 

 Μεξηθέο θνξέο νη άλζξσπνη βξίζθνληαη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ηα δηθαηψκαηά ηνπο 

ζπγθξνχνληαη. 

 Απηέο νη ζπγθξνχζεηο ιχλνληαη θαιχηεξα κε αλνηρηή ζπδήηεζε. 

 

Υξόλνο: Πεξίπνπ κηα ψξα 

 

Ση ρξεηάδεζηε: 

 Σελ ηζηνξία «Αλαγθαζηηθή πξνζγείσζε ζηνλ Mobius» απφ ηηο επφκελεο ζειίδεο 

 Σν παηρλίδη απφ ηηο επφκελεο ζειίδεο 
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 Οη θάξηεο πνπ ζέηνπλ πξνβιεκαηηζκνχο απφ ηηο επφκελεο ζειίδεο 

(Θα ρξεηαζηείηε έλα αληίγξαθν ηνπ παηρληδηνχ θαη κηα ζεηξά πξνβιεκαηηζκψλ γηα θάζε 4 

καζεηέο ζηελ ηάμε. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ηνπο αληηγξάςνπλ ή θσηνηππήζηε 

ηνπο.  

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ζρεκαηίζνπλ νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ. 

 Γψζηε ζε θάζε νκάδα απφ έλα αληίγξαθν ηνπ παηρληδηνχ θαη απφ κηα ζεηξά 

πξνβιεκαηηζκψλ απφ ηηο επφκελεο ζειίδεο. Κάζε πξφβιεκα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε 

μερσξηζηή ζειίδα. 

 Γηαβάζηε ηελ ηζηνξία «Αλαγθαζηηθή πξνζγείσζε ζηνλ Mobius». 

 Γηαβάζηε ζηνπο καζεηέο ηνπο παξαθάησ θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ: 

 

Καλόλεο: 

 

 Αλαθαηέςηε ηηο θάξηεο θαη ηνπνζεηήζηε ηηο ζην ηξαπέδη γπξηζκέλεο πξνο ηα 

θάησ. 

 Δπηιέμηε κηα θάξηα πξνβιεκάησλ θάζε θνξά. Γηαβάζηε δπλαηά ην πξφβιεκα. Σν 

θάζε πξφβιεκα έρεη δχν επηινγέο: ηελ «Α» θαη ηε «Β». Ζ νκάδα ζαο ΠΡΔΠΔΗ 

λα επηιέμεη κηα εθ ησλ δχν απηψλ επηινγψλ. 

 Καζψο παίξλεηε ηελ θάζε απφθαζε, ρξσκαηίζηε ην αληίζηνηρν ηκήκα ζην 

παηρλίδη, μεθηλψληαο απφ ην ηέινο θαη αλεβαίλνληαο πξνο ηα πάλσ πξνο ην θάξν 

ζσηεξίαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή. Αλ απνθαζίζεηε ηελ «Α» επηινγή, 

ρξσκαηίζηε ΔΝΑ ηεηξάγσλν. Αλ απνθαζίζεηε ηε «Β» επηινγή ρξσκαηίζηε ΓΤΟ 

ηεηξάγσλα. 

 Πξνρσξήζηε ζην επφκελν πξφβιεκα κφλν αθνχ έρεηε ηειεηψζεη κε ην 

πξνεγνχκελν. 

 Παξφιν πνπ νη «Β» επηινγέο έρνπλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία απφ ηηο «Α» επηινγέο 

δελ πξέπεη λα επηιέμεηε ηηο «Β» απαληήζεηο κφλν θαη κφλν γηα λα πξνρσξήζεηε 

γξεγνξφηεξα. Να θάλεηε πάληα απηφ πνπ ε νκάδα πηζηεχεη φηη είλαη ην ζσζηό, 

αθφκε θαη αλ απηφ ζαο θαζπζηεξεί. 

 Γελ είλαη απαξαίηεην λα ηειεηψζεηε ζηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ ηεηξαγψλσλ. 

 ηαλ ε νκάδα ζαο θηάζεη ζην θάξν ζσηεξίαο, κεηξήζηε πφζεο θηλήζεηο έρεηε 

θάλεη. Γξάςηε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θηλήζεσλ «Α» θαη «Β» ζην θνπηί πνπ 

βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ παηρληδηνχ. 

 

 Οη καζεηέο παίδνπλ ην παηρλίδη. Παξαθνινπζήζηε γηα λα βεβαησζείηε φηη 

θαηαιαβαίλνπλ ηνπο θαλφλεο, αιιά κελ επεκβαίλεηε εθηφο θαη αλ είλαη απνιχησο 

αλαγθαίν. 

 Μεξηθέο νκάδεο ζα ηειεηψζνπλ πην γξήγνξα απφ ηηο άιιεο. Εεηήζηε απφ απηέο ηηο 

νκάδεο λα ζπδεηήζνπλ ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο κέρξη λα ηειεηψζνπλ νη ππφινηπνη. 

 ηαλ ηειεηψζνπλ φιεο νη νκάδεο, δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ζαο πνπλ ην ζθνξ 

ηνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα δηαβάζηε ην παξαθάησ θείκελν. 

 

Ση είδνπο νκάδα ήζαζηαλ; 
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«9-10 βήκαηα: Οη απνθάζεηο ζαο βνήζεζαλ ηελ νκάδα λα θηάζεη γξήγνξα ζην 

θάξν αιιά θάπνηνη κπνξεί λα ράζεθαλ ζην δξφκν. 

 

11-13 βήκαηα: Πξνζπαζήζαηε λα πξνρσξήζεηε ηελ νκάδα φζν ην δπλαηφλ πην 

γξήγνξα αιιά δελ αγλνήζαηε ηηο αλάγθεο νξηζκέλσλ κειψλ ηεο. 

 

14-16 βήκαηα: Βάιαηε ηηο αηνκηθέο επηζπκίεο κπξνζηά απφ ηηο αλάγθεο ηεο 

νκάδαο. Έηζη αξγήζαηε πεξηζζφηεξν». 

 

 Σψξα θνηηάμηε ην ζθνπφ ηνπ παηρληδηνχ θαη ξσηήζηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο γηα λα 

ηνλίζεηε ηα ζεκαληηθά δηδάγκαηα ηνπ παηρληδηνχ.  

 

Δξσηήζεηο: 

 Ήηαλ δχζθνιν λα πάξεηε θάπνηεο απνθάζεηο ζηελ νκάδα; Πνηεο; Γηαηί; 

 Ήηαλ θάπνηεο εξσηήζεηο πην εχθνιεο απφ θάπνηεο άιιεο; Γηαηί; Τπήξμαλ θάπνηεο 

απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκθψλεζαλ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο; Τπήξμαλ θάπνηεο 

απνθάζεηο πνπ ε νκάδα ζνπ δε κπνξνχζε λα πάξεη; Ήηαλ θάπνηνη ζηελ νκάδα ζνπ 

πην ηζρπξνγλψκνλεο απφ ηνπο άιινπο; Δίραλ φινη ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηελ 

άπνςή ηνπο; Καηαθχγαηε πνηέ ζηελ ςεθνθνξία γηα λα πάξεηε κηα απφθαζε; 

 ινη νη πξνβιεκαηηζκνί αθνξνχζαλ ηα αηνκηθά θαη ηα νκαδηθά δηθαηψκαηα. Πνηα 

δηθαηψκαηα αλαθέξζεθαλ; (Οη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ζηα ζρεηηθά κέξε 

ηεο Απινπνηεκέλεο Έθδνζεο ηεο ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ). 

 Πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη ην παηρλίδη εκθαλίδνληαη θαη ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή. Γηα παξάδεηγκα, ην λα κνηξαδφκαζηε ρξήκαηα. Ζ νκάδα ησλ επηδψλησλ ήηαλ 

ζαλ κηα κηθξή εθδνρή ηεο δηθήο καο θνηλσλίαο. Πψο ιακβάλνληαη ηέηνηνπ είδνπο 

απνθάζεηο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα; Πηζηεχεηε φηη απηνί νη ηξφπνη ιήςεο απνθάζεσλ 

είλαη δίθαηνη; Καηαιήγνπλ ζε «θαιέο» ζπκθσλίεο; Ση είλαη κηα «θαιή» ζπκθσλία»; 

Με πνηνλ άιιν ηξφπν κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απνθάζεηο; 

 

Δπηινγέο: 

 Κάζε έλα απφ ηα πξνβιήκαηα απνηειεί αθεηεξία γηα κηα κεγάιε ζπδήηεζε. Μεξηθά 

ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα φπσο ε έθηξσζε, ε αληθαλφηεηα, ε δχλακε, ε παγθφζκηα 

θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ… Χο εξγαζία, νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα εμεηάζνπλ κηα 

αιεζηλή θαηάζηαζε αληίζηνηρε κε απηή πνπ δείρλνπλ νη Κάξηεο Πεξίζηαζεο (βιέπε 

ελφηεηα Projects ζην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζην Γεύηεξν 

Μέξνο). 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ έλα ζεαηξηθφ έξγν, έλα πνίεκα, κηα ηζηνξία ή 

έλαλ πίλαθα κε ζέκα κηα απφ ηηο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνζπνηεζνχλ φηη είλαη ε κεηέξα ζην πξφβιεκα πέληε. Πψο ληψζεη; Ση 

ζθέθηεηαη; 

 Φαληαζηείηε φηη ε νκάδα ζαο απνθάζηζε λα κείλεη ζηνλ πιαλήηε. Με βάζε ηα 

πξνβιήκαηα, ηη είδνπο θαλφλεο ζα έπξεπε λα ζεζπίζεηε γηα λα πξνζηαηεχζεηε ηα 

δηθαηψκαηα ησλ θησρψλ, ησλ αξξψζησλ θαη ησλ ειηθησκέλσλ; Με πνην ηξφπν ζα 
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κπνξνχζαηε λα ζπκθσλήζεηε ζε απηνχο ηνπο θαλφλεο θαη λα ηνπο ζέζεηε ζε 

εθαξκνγή; 

 

Αλαγθαζηηθή πξνζγείσζε ζηνλ Mobius 

Σν Γηαζηεκφπινην Κνζκηθψλ Γηαθνπψλ Voyager, ζην ηαμίδη ηνπ απφ ηε Γε ζηνλ 

Πιαλήηε Φαλθαξία έπεζε ζε βξνρή κεηεσξηηψλ. Σν ζθάθνο ππέζηε ζνβαξή δεκηά θαη 

φια ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαηαζηξέθνληαη πξνηνχ ζηαιεί ζήκα θηλδχλνπ. Ο 

πηιφηνο θαηαθέξλεη λα θάλεη αλαγθαζηηθή πξνζγείσζε ζηνλ Μφκπηνπο, ηνλ θνληηλφηεξν 

πιαλήηε. 

Ο πιαλήηεο είλαη ζρεδφλ αλεμεξεχλεηνο αιιά νη επηδήζαληεο ηνπ 

Γηαζηεκφπινηνπ γλσξίδνπλ φηη ππάξρεη νμπγφλν ζηελ αηκφζθαηξα  ίδην κε ηεο Γεο θαη 

φηη άιινη ηαμηδηψηεο πνπ είραλ επηζθεθηεί ηνλ πιαλήηε είραλ εγθαηαζηήζεη έλα θάξν 

ζσηεξίαο ζην Βφξεην πφιν ηνπ Μφκπηνπο. Σν ηαμίδη κέρξη ην θάξν κπνξεί λα δηαξθέζεη 

θαη κήλεο. 

Δίζαη έλαο/κηα απφ ηνπο επηδήζαληεο πνπ αξρίδνπλ ην ηαμίδη γηα ην θάξν. Έρεηο 

θαηαθέξεη λα απνζεθεχζεηο ιίγε ηξνθή θαη πξνκήζεηεο, αιιά θαζψο ηαμηδεχεηε, 

πξνθχπηνπλ έλα ζσξφ πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα ιχζεηε φινη καδί. Αλ ηα πξνβιήκαηα 

δελ επηιπζνχλ ζχληνκα, νιφθιεξε ε νκάδα ζα ππνθέξεη θαη κπνξεί λα κελ θαηαθέξεηε 

πνηέ λα θηάζεηε ζην θάξν. 

 

Πξνβιήκαηα γηα ην «Ση θάλνπκε Σώξα»: 

 

Πξψην Πξφβιεκα 

ε θάπνην κέινο ηεο νκάδαο αξέζεη λα ηξαγνπδάεη. Γπζηπρψο, ηξαγνπδά φιε ηελ ψξα. 

Κάπνηνπο δελ ηνπο ελνριεί αιιά θάπνηνη άιινη ιέλε φηη ηνπο εθλεπξίδεη. Δζείο: 

Α. Γελ θάλεηε ηίπνηα θαη ηνπ/ηεο επηηξέπεηε λα ηξαγνπδά φπνηε ζέιεη; 

Β. Απαηηείηε λα ζηακαηά ην ηξαγνχδη φηαλ βξίζθνληαη νη άιινη θνληά; 

 

Γεχηεξν Πξφβιεκα 

Κάπνηνη πνπ ηξαπκαηίζηεθαλ ζηε πξνζγείσζε θαζπζηεξνχλ ηελ πνξεία ηνπ ηαμηδηνχ. 

Φνβάζηε φηη κπνξεί λα κελ ηα θαηαθέξεηε λα θηάζεηε ζην θάξν πξνηνχ ηειεηψζεη ε 

ηξνθή. 

Α. Πξνζαξκφδεζηε ζην ξπζκφ ηνπο θαη ξηζθάξεηε ηε δσή φισλ; 

Β. Σνπο αθήλεηε, πηζαλφλ λα πεζάλνπλ; 

 

Πξφβιεκα Σξίην 

Τπάξρνπλ δηαθσλίεο γηα ην πνηνο πξέπεη λα είλαη ν αξρεγφο ηεο νκάδαο. ινη κηινχλ 

καδί θαη ράλεηαη ρξφλνο. 

Α. Γηαηεξείηε ην ζχζηεκα φπνπ φινη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο; 

Β. Δθιέγεηε έλαλ αξρεγφ πνπ κπνξεί λα απνθαζίδεη γξήγνξα; 

 

Πξφβιεκα Σέηαξην 

Σα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο πνπ έρεη κηα θφξε κε βαξηά αλαπεξία ηζρπξίδνληαη φηη δε 

κπνξνχλ λα ηε θξνληίδνπλ ζσζηά. Σν παηδί ππνθέξεη. 

Α. Παξέρεηε ζηελ νηθνγέλεηα αθφκε έλα άηνκν γηα λα ηνπο βνεζά; 
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Β. Γελ θάλεηε ηίπνηα. Αθήλεηε ηελ νηθνγέλεηα λα ιχζεη ην πξφβιεκά ηεο. 

 

Πξφβιεκα Πέκπην 

Έλα κσξφ γελληέηαη ζηελ νκάδα. Δίλαη άξξσζην θαη είλαη πηζαλφ λα πεζάλεη αλ 

κεηαθηλεζεί. 

Α. Καζπζηεξείηε ηελ νκάδα κέρξη λα κπνξέζεη ε κεηέξα θαη ην παηδί λα ηαμηδεχζνπλ; 

Β. πλερίδεηε θαη ειπίδεηε λα επηβηψζεη ην κσξφ; 

 

Πξφβιεκα Έθην 

Μηα ειηθησκέλε θπξία πεζαίλεη. Αλαθαιχπηεηαη φηη κεηαθέξεη έλα κεγάιν πνζφ 

ρξεκάησλ πνπ ε θφξε ηεο ηζρπξίδεηαη φηη ηψξα ηεο αλήθεη. 

Α. Δπηηξέπεηε ζηελ θφξε λα θξαηήζεη ηα ρξήκαηα; 

Β. Σεο παίξλεηε ηα ρξήκαηα ψζηε λα κε κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα αγνξάζεη 

κεξίδεο ηξνθίκσλ εηο βάξνο ησλ άιισλ; 

 

Πξφβιεκα Έβδνκν 

Ζ νκάδα αλαθαιχπηεη κηα ιίκλε πνπ πεξηέρεη έλα πξάζηλν πγξφ. Σν πγξφ θάλεη ηνπο 

αλζξψπνπο λα αηζζάλνληαη πνιχ επηπρηζκέλνη, αιιά κεξηθνί άλζξσπνη πίλνπλ πάξα 

πνιχ πξάγκα πνπ ηνπο θάλεη ηεκπέιεδεο.  

Α. Σνπο επηηξέπεηε λα πίλνπλ; 

Β. Σνπο απαγνξεχεηε λα πίλνπλ ην λεξφ ηεο ιίκλεο; 

 

Πξφβιεκα φγδνν 

Έλαο 14ρξνλνο ζπκπεξηθέξεηαη πνιχ άζρεκα, δηαθφπηνληαο ηελ πνξεία ηεο νκάδαο. Οη 

γνλείο ηνπ δε κπνξνχλ λα ηνπ επηβιεζνχλ αιιά αξλνχληαη λα αθήζνπλ θάπνηνλ άιιν λα 

πξνζπαζήζεη. 

Α. έβεζηε ηελ επηζπκία ησλ γνλέσλ; 

Β. Βάδεηε ην παηδί ζε άιιε νηθνγέλεηα; 

 

Πξφβιεκα Έλαην 

Έλαο απφ ηνπο αξρεγνχο ηεο νκάδαο έρεη αξξσζηήζεη θαη ρξεηάδεηαη κεηάγγηζε αίκαηνο. 

Πνιινί έρνπλ ηελ ίδηα νκάδα αίκαηνο αιιά θαλείο δελ πξνζθέξεηαη, επεηδή θνβνχληαη ηε 

κφιπλζε. 

Α. Δπηηξέπεηε ζηνπο αλζξψπνπο λα αξλεζνχλ αλ ζέινπλ; 

Β. Αλαγθάδεηε ηνπο αλζξψπνπο λα δψζνπλ αίκα; 

 

Πξφβιεκα Γέθαην 

Κάπνηνο ζπλέρεηα θαηαθξίλεη ηνλ ηξφπν πνπ δηνηθείηαη ε νκάδα. Σα ζρφιηά ηνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππνινίπσλ. 

Α. Σνπ επηηξέπεηε λα ζπλερίζεη; 

Β. Σνπ ιέηε λα ζσπάζεη θαη ηνλ απνκαθξχλεηε απφ ηνπο άιινπο; 

 

Πξφβιεκα Δλδέθαην 
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Έλα γπλαίθα κέινο ηεο νκάδαο αξλείηαη λα θάλεη ηηο δνπιεηέο πνπ ηεο αλαινγνχλ. Λέεη 

φηη είλαη αλψθειν - είλαη φινη θαηαδηθαζκέλνη. Δίλαη πνιχ ζιηκκέλε. 

Α. Σελ αθήλεηε κφλε θαη ηεο ιέηε λα θάλεη φηη ζέιεη; 

Β. Απεηιείηε λα ηελ ηηκσξήζεηε αλ δελ εξγαζηεί; 

 

Πξφβιεκα Γσδέθαην 

Έλα ειηθησκέλν δεπγάξη πνπ ληψζεη  φηη θαζπζηεξεί ηελ νκάδα, πξνζθέξεηαη λα κείλεη 

πίζσ. 

Α. Σνπο βνεζάηε λα αληηκεησπίζνπλ ην ηαμίδη; 

Β. Γέρεζηε ηελ πξνζθνξά ηνπο; 

 

Πξφβιεκα Γέθαην Σξίην 

Αλαθαιχπηεηε φηη ν άλζξσπνο ηνλ νπνίν έρεηε ηνπνζεηήζεη ππεχζπλν γηα ηελ ηξνθή έρεη 

πεξάζεη έμη ρξφληα ζηε θπιαθή γηα θινπή. Μέρξη ζηηγκήο θάλεη πνιχ θαιή δνπιεηά. 

Α. Σνλ εκπηζηεχεζηε θαη ηνπ ιέηε λα ζπλερίζεη ηε δνπιεηά ηνπ;  

Β. Γελ ην ξηζθάξεηε θαζφινπ θαη βάδεηε θάπνηνλ άιιν λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηα 

ηξφθηκα; 

 

Πξφβιεκα Γέθαην Σέηαξην 

Τπάξρεη κηα δηαθσλία αλάκεζα ζε δχν κέιε ηεο νκάδαο. θνπεχνπλ λα  ηζαθσζνχλ 

απφςε. 

Α. Σνπο αθήλεηε λα ηζαθσζνχλ; 

Β. ηακαηάηε ηνλ θαπγά γηα λα κελ αλακεηρζνχλ θαη άιινη; 

 

Πξφβιεκα Γέθαην Πέκπην 

Κάλεη πνιχ θξχν ζηνλ πιαλήηε. Κάπνηνη απφ ηνπο επηβάηεο έραζαλ ηα δεζηά ηνπο ξνχρα 

φηαλ πξνζγεηψζεθε ην δηαζηεκφπινην. 

Α. Δπηηξέπεηε ζηνπο αλζξψπνπο λα θξαηήζνπλ ηα ξνχρα ηνπο, αθνχ αξγά ή γξήγνξα ηα 

πξάγκαηα ζα θζαξνχλ; 

Β. Εεηάηε απφ ηνλ θαζέλα λα κνηξαζηεί ηα ξνχρα ηνπο κε ηνπο άιινπο; 

 

Πξφβιεκα Γέθαην Έθην 

Κάπνηνο θιέβεη. Μηα γπλαίθα πηάλεηαη λα παίξλεη ρξήκαηα απφ κηα ηζάληα. 

Α. Σελ ηηκσξείηε γηα έλα αδίθεκα πνπ γλσξίδεηε φηη έρεη δηαπξάμεη;  

Β. Σελ ηηκσξείηε πνιχ απζηεξά γηα λα παξαδεηγκαηηζηνχλ νη ππφινηπνη; 
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Παηρλίδη ξόισλ πξνζθύγσλ 
 

θνπόο: Απηή ε δξαζηεξηφηεηα ρξεζηκνπνηεί ην παηρλίδη ξφισλ φπνπ νη πξφζθπγεο θαη 

νη αμησκαηηθνί ησλ ζπλφξσλ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

πξνζθχγσλ κε ζθνπφ λα ελεκεξσζνχλ νη καζεηέο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ πξνζθχγσλ. 

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: 

 Οη πξφζθπγεο είλαη κηα επάισηε νκάδα κε εηδηθά δηθαηψκαηα. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: 

 Σν «Αμησκαηηθνί κεηαλάζηεπζεο: Δπηρεηξήκαηα θαη επηινγέο» απφ ηηο επφκελεο 

ζειίδεο. 

 Σν «Πξφζθπγεο: Δπηρεηξήκαηα θαη επηινγέο» απφ ηηο επφκελεο ζειίδεο. 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πξφζθπγεο απφ ηηο επφκελεο ζειίδεο. 

 

Υξόλνο: Μηα ψξα 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Ξεθηλήζηε κε έλα θαηαηγηζκφ ηδεψλ γηα λα κάζεηε ηη ζθέθηνληαη νη καζεηέο γηα ηνπο 

πξφζθπγεο. Γξάςηε ηε ιέμε «πξφζθπγαο» ζηνλ πίλαθα θαη δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο 

λα πνπλ ηα πξψηα πέληε πξάγκαηα πνπ ηνπο έξρνληαη ζην κπαιφ φηαλ αθνχλε απηή 

ηε ιέμε. (ε απηφ ην ζεκείν νη ζπκβνπιέο γηα ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ απφ ην θεθάιαην 

Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζην Γεύηεξν Μέξνο είλαη ρξήζηκεο). 

 Γηαβάζηε ηηο Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πξφζθπγεο ζηηο επφκελεο ζειίδεο γηα λα εηζάγεηε 

ηνπο καζεηέο ζην ζέκα. 

 Αθνχ δηαβάζεηε ηηο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ (Υξήζηκεο 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζην Γεύηεξν Μέξνο), βνεζήζηε ηνπο καζεηέο λα παίμνπλ ην 

παξαθάησ παηρλίδη. 

 Γηαβάζηε δπλαηά ην παξαθάησ ζελάξην (αλ ζέιεηε κπνξείηε λα επηλνήζεηε νλφκαηα 

γηα ηηο ρψξεο Υ θαη Φ).: 

«Δίλαη κηα ζθνηεηλή, παγσκέλε θαη πγξή λχρηα ζηα ζχλνξα κεηαμχ ηεο Υ ρψξαο 

θαη ηεο Φ. Δθεί έρεη θηάζεη κηα ζηξαηηά πξνζθχγσλ, νη νπνίνη έθπγαλ απφ ηε 

ρψξα Υ εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ πνπ δηεμάγεηε εθεί. Θέινπλ λα δηαζρίζνπλ ηελ Φ. 

Δίλαη πεηλαζκέλνη, θνπξαζκέλνη θαη θξπψλνπλ. Γελ έρνπλ θαζφινπ ρξήκαηα νχηε 

ραξηηά εθηφο απφ ηα δηαβαηήξηά ηνπο. Οη αμησκαηηθνί κεηαλάζηεπζεο ηεο ρψξαο 

Φ έρνπλ δηαθνξεηηθή άπνςε - κεξηθνί ζέινπλ λα επηηξέςνπλ ζηνπο πξφζθπγεο λα 

κπνπλ ζηε ρψξα, αιιά θάπνηνη άιινη δηαθσλνχλ. Οη πξφζθπγεο βξίζθνληαη ζε 

απφγλσζε θαη ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά επηρεηξήκαηα γηα λα πξνζπαζήζνπλ λα 

πείζνπλ ηνπο αμησκαηηθνχο κεηαλάζηεπζεο.» 

 Εεηήζηε απφ ην έλα ηξίην ησλ καζεηψλ λα θαληαζηνχλ φηη είλαη νη αμησκαηηθνί 

κεηαλάζηεπζεο ηεο ρψξαο Φ. Γψζηε ζε απηνχο ηνπο καζεηέο ηα επηρεηξήκαηα θαη ηηο 

επηινγέο ησλ «Αμησκαηηθψλ Μεηαλάζηεπζεο» απφ ηηο επφκελεο ζειίδεο. 

 Εεηήζηε απφ άιιν έλα ηξίην ησλ καζεηψλ λα θαληαζηνχλ φηη είλαη νη πξφζθπγεο. 

Γψζηε ζε απηή ηελ νκάδα καζεηψλ ηα επηρεηξήκαηα θαη ηηο επηινγέο ησλ 

«Πξνζθχγσλ» απφ ηηο επφκελεο ζειίδεο. 
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 Πείηε ζηνπο παίθηεο φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα επηρεηξήκαηα πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο θάξηεο ηνπο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ επηρείξεκα κπνξνχλ λα 

ζθεθηνχλ. Γηα βνήζεηα, ζρεδηάζηε κηα γξακκή θαηά κήθνο ζην πάησκα γηα λα 

ζπκβνιίζεηε ηα ζχλνξα. Πείηε ηνπο φηη φηαλ μεθηλήζεη ην παηρλίδη ξφισλ, έρνπλ δέθα 

ιεπηά γηα λα θηάζνπλ ζε θάπνην ζπκπέξαζκα, πνπ κπνξεί λα είλαη κηα απφ ηηο 

επηινγέο ή θάπνηα άιιε θαηάζηαζε. 

 Απφ εζάο θαη ηνπο καζεηέο εμαξηάηαη λα απνθαζίζεηε αλ νη «πξφζθπγεο» θαη νη 

«αμησκαηηθνί κεηαλάζηεπζεο» ζα ζέζνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο σο νκάδα, ή αλ ζα 

αλαιάβνπλ ηελ επζχλε γηα λα ζέζνπλ αηνκηθά επηρεηξήκαηα. 

 Εεηήζηε απφ ην έλα ηξίην ησλ καζεηψλ πνπ απνκέλεη λα είλαη παξαηεξεηέο. (Οη 

κηζνί κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηνπο «αμησκαηηθνχο κεηαλάζηεπζεο» θαη νη άιινη κηζνί 

ηνπο «πξφζθπγεο».) 

 Γψζηε ζηνπο «πξφζθπγεο» θαη ζηνπο «αμησκαηηθνχο κεηαλάζηεπζεο» ιίγα ιεπηά 

πξηλ απφ ην παηρλίδη ησλ ξφισλ γηα λα δηαβάζνπλ ηα επηρεηξήκαηα θαη ηηο επηινγέο 

θαη λα απνθαζίζνπλ πνηα ζηξαηεγηθή ζα αθνινπζήζνπλ. 

 Ξεθηλήζηε ην παηρλίδη ξφισλ θαη ζπδεηήζηε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλεηε ηα ζεκεία πνπ καζαίλνπλ νη καζεηέο. 

 

Δξσηήζεηο: 

 Πψο ιεηηνχξγεζε ε θαηάζηαζε; Ση ζπλέβε; 

 Πψο ληψζαηε σο πξφζθπγαο; 

 Πψο ληψζαηε σο αμησκαηηθφο κεηαλάζηεπζεο; 

 Οη πξφζθπγεο έρνπλ δηθαίσκα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηε πλζήθε ηνπ 1951 

ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ πξνζθχγσλ. Γφζεθε ζε απηνχο ηνπο πξφζθπγεο 

ην δηθαίσκα ηεο πξνζηαζίαο; Γηαηί/ γηαηί φρη; 

 Πηζηεχεηε φηη κηα ρψξα πξέπεη λα έρεη ην δηθαίσκα λα δηψρλεη ηνπο πξφζθπγεο; 

 Θα θάλαηε εζείο θάηη ηέηνην; Ση ζα θάλαηε αλ γλσξίδαηε φηη ζα ζαλαηψλνληαλ ζηε 

ρψξα ηνπο; 

 

Δπηινγέο: 

 Αλ ππάξρεη ρξφλνο, παίμηε μαλά ην παηρλίδη ξφισλ, αιιά αληηζηξέςηε ηνπο ξφινπο. 

 Ο Ο.Ζ.Δ. δηαζέηεη εηδηθφ Γξαθείν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ. Εεηήζηε απφ 

ηνπο καζεηέο λα παξαζηήζνπλ ζε νκάδεο φηη είλαη κηα νκάδα αζηπλνκηθψλ πνπ 

ζηάιζεθε απφ ηελ UNHCR γηα λα βνεζήζεη ηνπο πξφζθπγεο ηεο ρψξαο Υ. Εεηήζηε 

απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ κηα επίζεκε αλαθνξά ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα 

αθφινπζα δεηήκαηα: 

 Πνηα επηρεηξήκαηα ζα κπνξνχζαηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα πείζεηε ηνπο 

αμησκαηηθνχο κεηαλάζηεπζεο λα αθήζνπλ ηνπο πξφζθπγεο λα πεξάζνπλ; 

 Κάλνπλ θάπνην ιάζνο νη αμησκαηηθνί κεηαλάζηεπζεο; 

 ρεηίδνληαη θάπνηα άξζξα ησλ Κεηκέλσλ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ζην 

Πέκπην Μέξνο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ; 

 Ση ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε απηή ηελ αλαθνξά γηα λα πξνζηαηεχζεη ε Φ ρψξα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ πξνζθχγσλ; 

 Χο εξγαζία, νη πξφζθπγεο ζηε ρψξα ζαο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ρξήζηκε 

πεγή πιεξνθνξηψλ γηα λα βξνπλ νη καζεηέο ζαο πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηα 
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πξνβιήκαηα δηαζθάιηζεο ησλ δηθαησκάησλ ελφο πξφζθπγα. (Βιέπε θεθάιαην 

Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζην Γεύηεξν Μέξνο γηα νδεγίεο ζρεηηθά κε ην πψο 

λα πάξεηε ζπλέληεπμε απφ θάπνηνλ ζηελ ηάμε). 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ κηα θαληαζηηθή αλαθνξά ηνπ επεηζνδίνπ ζηα 

ζχλνξα. Ζ αλαθνξά ζα κπνξνχζε λα γίλεη απφ ηελ νπηηθή ελφο κηθξνχ 

πξνζθπγφπνπινπ.  

 Χο άζθεζε, νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπγθεληξψζνπλ ξνχρα, ηξφθηκα θ.ι.π. θαη λα ηα 

δψζνπλ ζηνπο πξφζθπγεο πνπ βξίζθνληαη ζηε ρψξα ηνπο. 

 

Αμησκαηηθώλ κεηαλάζηεπζεο: Δπηρεηξήκαηα θαη επηινγέο 

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηά ηα επηρεηξήκαηα θαη φπνηα άιια κπνξείηε λα 

ζθεθηείηε: 

 Δίλαη απεγλσζκέλνη, δε κπνξνχκε λα ηνπο ζηείινπκε πίζσ. 

 Αλ ηνπο ζηείινπκε πίζσ ζα είκαζηε ππεχζπλνη αλ ζπιιεθζνχλ, βαζαληζηνχλ ή 

ζαλαησζνχλ. 

 Έρνπκε λφκηκε ππνρξέσζε λα δερφκαζηε ηνπο πξφζθπγεο. 

 Γελ έρνπλ θαζφινπ ρξήκαηα θαη ρξεηάδνληαη ζηήξημε απφ ην θξάηνο. Ζ ρψξα καο δε 

κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη ρξήκαηα. 

 Μπνξνχλ λα απνδείμνπλ φηη είλαη γλήζηνη πξφζθπγεο; Μήπσο βξίζθνληαη εδψ γηα λα 

βξνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο; 

 Ζ ρψξα καο είλαη ζηξαηησηηθφο θαη επηρεηξεκαηηθφο ζχκκαρνο ηεο Υ. Γε κπνξνχκε 

λα δείμνπκε φηη ηνπο πξνζηαηεχνπκε. 

 Μήπσο έρνπλ δεμηφηεηεο πνπ ρξεηαδφκαζηε; 

 Τπάξρνπλ αξθεηνί πξφζθπγεο ζηε ρψξα καο. Πξέπεη λα θξνληίζνπκε ηνπο δηθνχο 

καο αλζξψπνπο. Θα έπξεπε λα πάλε ζε πινπζηφηεξεο ρψξεο. 

 Αλ ηνπο αθήζνπκε λα πεξάζνπλ, ζα δεηήζνπλ θαη άιινη λα κπνπλ. 

 Γε κηιάλε ηε γιψζζα καο, έρνπλ άιιε ζξεζθεία θαη ηξψλε άιιν θαγεηφ. Γε ζα 

κπνξέζνπλ λα αθνκνησζνχλ. 

 Θα πξνθαιέζνπλ πνιηηηθέο δηακάρεο. 

 

Πξνηνχ μεθηλήζεηε ην παηρλίδη ξφισλ, ζθεθηείηε ηηο αθφινπζεο επηινγέο: 

 Θα επηηξέςεηε ζε φινπο ηνπο πξφζθπγεο λα κπνπλ ζηε ρψξα ζνπ; 

 Θα αθήζεηε κεξηθνχο; 

 Θα ηνπο ρσξίζεηε κε βάζε ηελ ειηθία, ην επάγγεικα, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε…; 

 Θα θάλεηε θάηη άιιν αληί γηα ηα παξαπάλσ; 

 

Πξόζθπγεο: Δπηρεηξήκαηα θαη επηινγέο 

 

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηά ηα επηρεηξήκαηα θαη φπνηα άιια έρεηε ζθεθηεί: 

 Δίλαη δηθαίσκά καο λα βξνχκε άζπιν. 

 Σα παηδηά καο πεηλάλε, έρεηε εζηθή ππνρξέσζε λα καο βνεζήζεηε. 

 Θα καο ζθνηψζνπλ αλ γπξίζνπκε πίζσ. 

 Γελ έρνπκε θαζφινπ ρξήκαηα. 

 Γε κπνξνχκε λα πάκε πνπζελά αιινχ. 
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 Ήκνπλ γηαηξφο ζηελ παηξίδα κνπ. 

 Θέινπκε άζπιν κφλν κέρξη λα είλαη αζθαιέο λα επηζηξέςνπκε. 

 Έρεηε αθήζεη πξφζθπγέο καο λα κπνπλ ζηε ρψξα ζαο. 

 

Πξηλ απφ ην παηρλίδη ξφισλ, ζθεθηείηε ηηο εμήο επηινγέο: 

 Θα ρσξηζηείηε αλ ζαο ην δεηήζνπλ νη κεηαλαζηεπηηθέο αξρέο; 

 Θα επηζηξέςεηε ζηελ παηξίδα ζαο αλ ζαο ζηείινπλ πίζσ; 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πξόζθπγεο 

 

Κάζε ρξφλν δεθάδεο ρηιηάδεο άλζξσπνη πξέπεη λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο 

θαη ζπρλά θαη ηηο παηξίδεο ηνπο ιφγσ δησγκψλ πνιέκνπ. Απηνί νη άλζξσπνη γίλνληαη 

πξφζθπγεο. πλήζσο, πξέπεη λα κεηαθνκίζνπλ μαθληθά, αθήλνληαο πίζσ ηηο πεξηνπζίεο 

ηνπο, ρσξίδνληαο απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Πνιινί δελ θαηαθέξλνπλ πνηέ λα 

επηζηξέςνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο. Σν 1992 ππήξραλ ζρεδφλ 19 εθαηνκκχξηα πξφζθπγεο ζηνλ 

θφζκν. 

Οη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο δεηνχλ πξνζηαζία ζε κηα γεηηνληθή ρψξα. Άιινη 

πξέπεη λα δηαλχζνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο γηα λα βξνπλ πξνζηαζία. Οη πξφζθπγεο ζπρλά 

θηάλνπλ ζε αεξνδξφκηα θαη ζε ιηκάληα πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηε ρψξα ηνπο, 

δεηψληαο λα πεξάζνπλ. 

Σν 1951, ηα Ζλσκέλα Έζλε πηνζέηεζαλ ηε πλζήθε ζρεηηθά κε ηελ Κνηλσληθή 

Θέζε ησλ Πξνζθχγσλ. Πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ζπκθψλεζαλ κε 

ηε πλζήθε. Πξνζθέξνπλ πξνζηαζία ζηνπο πξφζθπγεο θαη ζπκθσλνχλ λα κελ ηνπο 

αλαγθάζνπλ λα επηζηξέςνπλ ζηε ρψξα ηνπο θαη λα ξηζθάξνπλ κε δησγκφ ή ζάλαην. Σν 

Άξζξν 33 ηεο πλζήθεο ιέεη: «Κακία ρψξα πνπ έρεη ππνγξάςεη δελ ζα δηψμεη ή ζα 

απειάζεη πξφζθπγα κε θαλέλα ηξφπν ζηα ζχλνξα ή ζηα εδάθε φπνπ απεηιείηαη ε δσή ή 

ειεπζεξία ηνπ εμαηηίαο ηεο θπιήο ηνπ, ηεο ζξεζθείαο, ηεο εζληθφηεηαο, ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα ή εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο ηνπ πεπνίζεζεο» 

 

ζπλερίδεηαη… 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πξόζθπγεο (ε ζπλέρεηα) 

 

Απηφ ηζρχεη θαη φηαλ κηα θπβέξλεζε ζέιεη λα ζηείιεη έλαλ πξφζθπγα ζε άιιε 

ρψξα απφ φπνπ ν πξφζθπγαο κπνξεί λα ζηαιεί ζηελ παηξίδα ηνπ. Δπίζεο, νη θπβεξλήζεηο 

πξέπεη λα εηζαθνχζνπλ ην αίηεκα ελφο πξφζθπγα λα βξεη πξνζηαζία (άζπιν) ζηε ρψξα 

ηνπο. Απηή ε αξρή ηζρχεη γηα φιεο ηηο ρψξεο, είηε αλήθνπλ είηε φρη ζηελ νκάδα ηεο 

πλζήθεο ηνπ 1951. 

χκθσλα κε ηε πλζήθε, πξφζθπγαο ζεσξείηαη θάπνηνο πνπ έρεη θχγεη απφ ηε 

ρψξα ηνπ θαη δε κπνξεί λα επηζηξέςεη είηε επεηδή θνβάηαη φηη ζα δησρηεί εμαηηίαο ηεο 

θπιήο ηνπο, ηεο ζξεζθείαο, ηεο εζληθφηεηαο, ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα ή εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο ηνπ πεπνίζεζεο. 

Δπηπιένλ ε πλζήθε ηνπ 1951 ηνλίδεη φηη νη πξφζθπγεο δελ πξέπεη λα πθίζηαληαη 

δηαθξίζεηο θαη πξέπεη λα έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζηε ρψξα πνπ πεγαίλνπλ γηα λα 

είλαη αζθαιείο. Δπίζεο, πνιιά άξζξα ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ 
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Γηθαησκάησλ πξνζηαηεχνπλ ηνπο πξφζθπγεο. Χζηφζν, νη ρψξεο δηαθσλνχλ γηα ην πνηνο 

είλαη «γλήζηνο» πξφζθπγαο. Σα Μ.Μ.Δ. θαη νη πνιηηηθνί ζπρλά απαηηνχλ λα ηεζνχλ φξηα 

ζηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθχγσλ, ηζρπξηδφκελνη φηη πξνθαινχλ θπιεηηθή έληαζε θαη 

έιιεηκκα εξγαζίαο θαη ζηέγεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη θπβεξλήζεηο πνιιψλ απφ ηηο πινπζηφηεξεο ρψξεο ηνπ 

πιαλήηε έρνπλ κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθχγσλ πνπ επηηξέπνπλ λα κπαίλεη ζηε ρψξα 

ηνπο, γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, ε αεξνκεηαθνξά είλαη θζελφηεξε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 

φηη πνιινί πξφζθπγεο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζέινπλ λα πάλε ζε αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο. Γεχηεξνλ, ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη κεηψζεη ηελ αλάγθε εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πξφζθπγεο πνπ έξρνληαλ σο κεηαλάζηεο εξγάηεο ηψξα 

θάλνπλ αίηεζε σο πξφζθπγεο. 

Γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηνπο πξφζθπγεο, νη πινχζηεο ρψξεο 

ηζρπξίδνληαη ζπρλά φηη νη πξφζθπγεο δελ είλαη ζχκαηα θαηαπίεζεο, αιιά ζέινπλ κφλν 

έλα θαιχηεξν επίπεδν δσήο. Σνπο απνθαινχλ «νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο». Γηα λα 

πξνζηαηεπηνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ πξνζθχγσλ, ηδξχζεθε ην Γξαθείν ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (UNHCR) κε έδξα ηε Γελεχε απφ ηε Γεληθή 

χλνδν ηνπ Ο.Ζ.Δ. ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1950. 

Οη θπβεξλήζεηο ζπρλά ηζρπξίδνληαη φηη νη θφβνη ησλ πξνζθχγσλ είλαη 

ππεξβνιηθνί ή αλαιεζείο. Οη πξφζθπγεο πξνζηαηεχνληαη απφ ηέηνηα επηρεηξήκαηα απφ 

ηηο νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ απνδείμεηο γηα ηελ θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

ζηε ρψξα ηνπο γηα λα πείζνπλ ηελ θπβέξλεζε λα ηνπο αθήζεη λα δεηήζνπλ άζπιν. 
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Γξάζε! – κεηαθέξνληαο ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

πέξα από ηα όξηα ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο 
 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα ζθεθζνχλ ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα ζαλ θάηη ην νπνίν κπνξνχλ λα ππεξαζπηζηνχλ θαη λα παιέςνπλ γη‟ απηφ, 

φπνπ θη αλ δνπλ. Τπάξρνπλ επίζεο πξνηάζεηο γηα δξάζε ζηηο «Δπηινγέο» ζε πνιιέο απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πξνεγνχκελσλ ζειίδσλ. 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζηεξίδνληαη ζε εθείλεο γηα ηα κηθξφηεξα παηδηά ζην 

Σξίην Μέξνο. 

 

Ζ Γύλακε ηεο Γξάζεο 
 

θνπόο: Απηή ε κειέηε πεξίπησζεο γηα έλα δηάζεκν δηνξγαλσηή θακπάληαο γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηνρεχεη λα δείμεη ηε δχλακε ηεο δξάζεο δίλνληαο σο παξάδεηγκα 

θάπνηνλ πνπ έδξαζε επηηπρψο γηα λα απνθηήζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ.   

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: 

 Σα άηνκα θαη ηδηαίηεξα νη νκάδεο κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα λα ελαληησζνχλ 

κε επηηπρία ζηηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: Σελ ηζηνξία ηνπ Μαράηκα Γθάληη απφ ηηο επφκελεο ζειίδεο. 

 

Υξόλνο: Πεξίπνπ κηζή ψξα 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Γηαβάζηε ή δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ Γθάληη. 

 Υξεζηκνπνηείζηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο  γηα λα μεθηλήζεηε κηα ζπδήηεζε. (ε απηφ 

νη ζπκβνπιέο απφ ην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζην Γεύηεξν Μέξνο 

κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο γηα ηε ζπδήηεζε). 

 

Δξσηήζεηο: 

 Οη Ηλδνί δηακαξηπξήζεθαλ ρσξίο βία. Γηαηί πηζηεχεηε φηη ζπλέβε απηφ;  
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 Αλ είραλ δηακαξηπξεζεί κε άγξην ηξφπν, γηα παξάδεηγκα, ζθνηψλνληαο ηνπο 

Βξεηαλνχο ζηξαηηψηεο, ηη πηζηεχεηε φηη ζα έθαλαλ νη Βξεηαλνί ζηξαηηψηεο; 

Πηζηεχεηε φηη ζα είραλ πεζάλεη πνιινί Ηλδνί; 

 Ο Γθάληη δήηεζε «παγθφζκηα ζπκπαξάζηαζε ζε απηή ηε κάρε θαηά ηεο Δμνπζίαο». 

Πηζηεχεηε φηη ιανί ηνπ θφζκνπ ζα έδεηρλαλ νίθην αλ νη Ηλδνί είραλ επηηεζεί ζηνπο 

Βξεηαλνχο; Γηαηί; 

 Πηζηεχεηε φηη ε εηξεληθή δηακαξηπξία ήηαλ ε ζσζηή επηινγή ζε απηή ηελ πεξίπησζε; 

Ση ζπκβαίλεη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο; Γηα, παξάδεηγκα, ηη ζπκβαίλεη ζηε ρψξα ζαο; 

 

Δπηινγέο: 

 Γψζηε ζηνπο καζεηέο έλα παξάδεηγκα ελφο αλζξψπνπ ή κηαο νκάδαο απφ ηε ρψξα 

ζαο πνπ αλέιαβε δξάζε γηα λα απνθηήζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ. Χο εξγαζία, νη καζεηέο 

ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ έξεπλα γη‟ απηφλ ηνλ άλζξσπν ή ηελ νκάδα θαη λα 

θηηάμνπλ κηα αθίζα, κηα ηζηνξία ή έλα ζεαηξηθφ έξγν γηα λα δείμνπλ ηη αλαθάιπςαλ. 

 

Ζ ηζηνξία ηνπ Μαράηκα Γθάληη 

 

Ο Μαράηκα (Μεγάιε Φπρή) έδσζε λέν λφεκα ζηε κε-βία. Ο ίδηνο ηζρπξηδφηαλ 

φηη φ,ηη θαηαθηάηαη κε ηε βία δελ αμίδεη λα ην έρεη θαλείο. 

Γελλεκέλνο ζηε Σδνπράξαη ηεο Ηλδίαο ην 1859, ζπνχδαζε δηθεγφξνο ζηελ Αγγιία 

πξνηνχ θάλεη ηελ πξαθηηθή ηνπ ζηε Νφηηα Αθξηθή. Δθεί βίσζε γηα πξψηε θνξά ηε 

θπιεηηθή δηάθξηζε. Τπήξραλ λφκνη πνπ εκπφδηδαλ ηνπο αλζξψπνπο πνπ δελ είραλ ιεπθή 

επηδεξκίδα λα θάλνπλ πνιιά πξάγκαηα, φπσο λα γίλνπλ δηθεγφξνη ή λα ηαμηδεχνπλ ζηελ 

πξψηε ζέζε ζηα ηξαίλα. Ο Γθάληη είδε φηη πνιινί καχξνη ζηε Νφηηα Αθξηθή ήηαλ άπνξνη 

θαη νη ιεπθνί ηνπο θαθνκεηαρεηξίδνληαλ. Γηνξγάλσζε δηακαξηπξίεο θαη πήγε θπιαθή 

επεηδή πνιέκεζε ελάληηα ζηελ αδηθία. 

Απφ ηελ αξρή ηεο δσήο ηνπ σο δηαδεισηήο, ν Γθάληη θαζνδεγνχληαλ απφ ηηο 

βαζηέο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο. Πίζηεπε φηη ε βία ήηαλ πάληα θαθή. 

Ο Γθάληη επέζηξεςε ζηελ Ηλδία ην 1915. Τπήξρε κεγάιε θηψρεηα θαη ζηελ Ηλδία 

επίζεο. Οη Βξεηαλνί θπβεξλνχζαλ απζηεξά ηελ Ηλδία, δεηψληαο θφξνπο πνπ νη άλζξσπνη 

δε κπνξνχζαλ λα εμνηθνλνκήζνπλ θαη εκπνδίδνληαο ηνπο Ηλδνχο λα θπβεξλήζνπλ ηε 

ρψξα ηνπο, απνζάξξπλαλ ηε βηνκεραλία ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε δχλακε γηα λα 

ειέγμνπλ ηνπο αλζξψπνπο. 

Σν 1930 ν Γθάληη επέιεμε έλα δήηεκα γηα λα δηακαξηπξεζεί πνπ ζηελ αξρή δελ 

αλεζχρεζε ηνπο Βξεηαλνχο επεηδή θάλεθε πνιχ αζήκαλην - ηνλ θφξνο ζην αιάηη. Σν 

αιάηη ην παίξλνπκε απφ ην ζαιαζζηλφ λεξφ αιιά ζηελ Ηλδία φιν ην αιάηη ην 

παξαζθεχαδε θαη ην πνπινχζε ε Βξεηαληθή θπβέξλεζε πνπ έβγαδε ιεθηά απφ απηφ. Ο 

Γθάληη είπε φηη ην αιάηη αλήθε ζηελ Ηλδία θαη φηη απηφο ζα παξαβίαδε απηφλ ην λφκν. 

Πξψηνλ, δήηεζε λα ζπδεηήζεη ην ζέκα κε ηελ αληηπξνζσπεία ηεο Βξεηαληθήο 

Κπβέξλεζεο ζηελ Ηλδία, ηε Βηζεξφπ. Ζ Βηζεξφπ αξλήζεθε, ζεσξψληαο φηη δελ ήηαλ 

ζεκαληηθφ. Σφηε, ζηηο 12 Μαξηίνπ ηνπ 1930, φηαλ ν Γθάληη ήηαλ 60 εηψλ, μεθίλεζε κε 

ηνπο αθφινπζνχο ηνπ θαη δηέζρηζε 322 ρηιηφκεηξα απφ ην ζπίηη ηνπ κέρξη ηε ζάιαζζα γηα 

λα θηηάμεη αιάηη. Γηα 24 κέξεο ν ιαφο ηεο Ηλδίαο θαη φινο ν θφζκνο παξαθνινπζνχζε ην 

έξγν ηνπ. Ζ αλππνκνλεζία ήηαλ κεγάιε. ηηο 6 Απξηιίνπ, κε ρηιηάδεο νπαδνχο, ν Γθάληη 

πεξπάηεζε κέζα ζηε ζάιαζζα θαη κάδεςε κηα ρνχθηα αιάηη. Απηή ε πξάμε 

πεξηθξφλεζεο ήηαλ ζεκάδη γηα ην ιαφ. Καηά κήθνο φιεο ηεο αθηήο ηεο Ηλδίαο νη 
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άλζξσπνη παξήγαγαλ αιάηη παξάλνκα. Έγξαςε, «Θέισ ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ θφζκνπ 

ζε απηή ηε κάρε ηνπ Γηθαίνπ ελάληηα ζηελ Δμνπζία.» Έλα κήλα αξγφηεξα ν Γθάληη 

ζπλειήθζε θαη δεθάδεο ρηιηάδεο άιινη είραλ κπεη ζηε θπιαθή. 

Ο Γθάληη θαη ν ιαφο ηεο Ηλδίαο πέξαζαλ πνιιά ρξφληα δηαδειψλνληαο πξνηνχ 

θχγνπλ ηειηθά νη Βξεηαλνί. πλέρηζαλ λα θάλνπλ πνξείεο, λα αξλνχληαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ θαη λα παξαβηάδνπλ ηνπο πφξνπο ησλ Βξεηαλψλ αθήλνληαο ηνπο εαπηνχο 

ηνπο λα πεγαίλνπλ θπιαθή. 

Σειηθά ε Ηλδία πέηπρε ην ζθνπφ ηεο ην 1947 φηαλ νη Βξεηαλνί παξάηεζαλ ηελ 

θπξηαξρία ηνπο θαη ε Ηλδία έγηλε αλεμάξηεην θξάηνο. 

 

Παηρλίδηα ξόισλ Γξάζεο 
 

θνπόο: Απηή ε άζθεζε παηρληδηνχ ξφισλ ζηνρεχεη λα ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα 

εθαξκφζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Μαζεζηαθό ζεκείν: 

 Ζ θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζπκβαίλεη ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο 

θαη κπνξεί λα εκπνδηζηεί απφ ηνπο απινχο πνιίηεο. 

 

Ση ρξεηάδεζηε: 

 Σελ Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ζην Πέκπην Μέξνο (έλα αληίγξαθν γηα θάζε ηέζζεξηο ή πέληε 

καζεηέο). 

 πκβνπιέο γηα ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ απφ ην θεθάιαην Υξήζηκεο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο ζην Γεχηεξν Μέξνο. 

 Καηαζηάζεηο παηρληδηνχ ξφισλ απφ ηηο επίκελεο ζειίδεο. 

 

Υξόλνο: Μηάκηζε ψξα 

 

Πώο λα εθαξκνζηεί: 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ρσξηζηνχλ ζε κηθξέο νκάδεο ησλ ηξηψλ ή ηεζζάξσλ 

αηφκσλ. Γηαβάζηε ην παηρλίδη ξφισλ Έλα θαη δεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα βξνπλ ηα 

άξζξα ηεο Απινπνηεκέλεο Έθδνζεο ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην παηρλίδη. Παξαθάησ δίλνληαη κεξηθέο πηζαλέο 

απαληήζεηο, αιιά απηή ε ιίζηα δελ είλαη εμαληιεηηθή. Γηαζέζηε πέληε κε δέθα ιεπηά 

γη‟ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα. 

 Αθνινπζήζηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα ηα παηρλίδηα ξφισλ Γχν θαη Σξία. 

Γηα ην παηρλίδη ξφισλ Έλα ηα ζρεηηθά άξζξα είλαη ηα εμήο: 

Σν Άξζξν 2, ην Άξζξν 6, ην Άξζξν 7 θαη ην Άξζξν 13.  

Γηα ην παηρλίδη ξφισλ 2, ηα ζρεηηθά άξζξα είλαη ηα εμήο: 

Σν Άξζξν 20 θαη ην Άξζξν 23. 

Γηα ην παηρλίδη ξφισλ ηξία ηα ζρεηηθά άξζξα είλαη: 

Σν Άξζξν 19, ην Άξζξν 20, ην Άξζξν 24. 

 Σψξα μαλά ρσξίζηε ηνπο καζεηέο ζε ηξεηο νκάδεο, θαη δψζηε ζηελ θάζε νκάδα έλα 

παηρλίδη ξφισλ. Εεηήζηε απφ ηελ θάζε νκάδα λα δξακαηνπνηήζεη ηελ θαηάζηαζε 
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δίλνληαο ην δηθφ ηεο ηέινο. Θα πξέπεη λα απνθαζίζνπλ πνηνο ζα παίμεη ηνλ θάζε 

ξφιν θαη πψο ζα παίμνπλ ην ηέινο ηεο θάζε θαηάζηαζεο. (Γηα ζπκβνπιέο βήκα-βήκα 

γηα ηα παηρλίδηα ξφισλ, βιέπε ζηελ ελφηεηα Παηρλίδη ξόισλ, θεθάιαην Υξήζηκεο 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο, Γεύηεξν Μέξνο). 

 Εεηήζηε απφ θάζε νκάδα λα παίμεη ην δηθφ ηεο παηρλίδη ξφισλ ζηελ ηάμε. Μεηά απφ 

θάζε παξάζηαζε, ξσηήζηε ηνπο παίθηεο πψο έλησζαλ θαη έπεηηα δεηήζηε απφ ηνπο 

ππφινηπνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ θάπνην άιιν ηέινο. Δλζαξξχλεηέ ηνπο λα ζθεθηνχλ 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη ζηηο θαηαζηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα εκπνδίζνπλ 

ηελ παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

 

Δπηινγή: 

 Αλ ε ηάμε είλαη κηθξή, ή αλ ππάξρεη έιιεηςε ρξφλνπ, νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα 

δξακαηνπνηήζνπλ κφλν έλα παηρλίδη ξφισλ.   

 

Παηρλίδηα ξόισλ: 

 

Έλα: Ζ Ίληα ζέιεη λα δηαζρίζεη ηα ζχλνξα γηα ηε γεηηνληθή ρψξα γηα λα επηζθεθηεί ηελ 

θφξε ηεο, πνπ έρεη παληξεπηεί θάπνηνλ απφ απηή ηε ρψξα. Οη αμησκαηηθνί ησλ ζπλφξσλ 

δελ ηελ αθήλνπλ λα πεξάζεη. Σεο ιέλε φηη είλαη πνιχ θησρή γηα λα πιεξψζεη λα κείλεη 

ζε έλα μελνδνρείν ηεο ρψξαο ηνπο. 

 

Γύν: Ο Ηβάλ είλαη θαζαξηζηήο ζε κηα εηαηξία πιχζεο απηνθηλήησλ. Σν ρεηκψλα ηα ρέξηα 

ηνπ είλαη πιεγσκέλα απφ ην ρηφλη. Σν αθεληηθφ ηνπ είπε φηη δε ζα ηνπ αγνξάζεη γάληηα 

επεηδή είλαη πνιχ αθξηβά. Ο Ηβάλ δελ έρεη ηα ρξήκαηα λα ηα αγνξάζεη κφλνο ηνπ. Εεηάεη 

απφ ην σκαηείν ηνπ λα ηνλ βνεζήζεη. ηαλ ην καζαίλεη ην αθεληηθφ ηνπ, ηνλ απνιχεη. 

 

Σξία: Σν ηειεπηαίν πάξθν ηεο πφιεο ζα γίλεη ρψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ. Γέθα 

άλζξσπνη απφ ηε γεηηνληά δηαδειψλνπλ εηξεληθά ζην πάξθν, ιέγνληαο φηη ρξεηάδνληαη 

έλα κέξνο  γηα λα ραιαξψλνπλ θαη γηα λα παίδνπλ ηα παηδηά ηνπο. Έξρεηαη ε αζηπλνκία 

θαη ιέεη φηη δελ επηηξέπεηαη λα δηαδειψλνπλ θαη φηη ζα ήηαλ θαιχηεξα λα πάλε ζηα 

ζπίηηα ηνπο. Οη δηαδεισηέο θάζνληαη ζην έδαθνο θαη αξλνχληαη λα θχγνπλ. Οη αζηπλνκία 

ηνπο δηψρλεη κε ηε βία θαη ηξαπκαηίδεη κεξηθνχο. 
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ΠΔΜΠΣΟ     

ΜΔΡΟ:  

ΚΔΗΜΔΝΑ  

ΣΧΝ  

ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ  

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 
 

 

 

 

 

Απηό ην κέξνο πεξηιακβάλεη: 
 Σελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ  

 Σελ Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο Οηθνπκεληθήο 

Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ  

 Σελ Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο ύκβαζεο γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ  

 Σελ Πεξίιεςε ησλ Γηθαησκάησλ από ηε ύκβαζε 

γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ  
 

 

«Γξάςακε ηα ζπλνςηζκέλα θείκελα ζε ραξηηά ζηνπο ηνίρνπο ηεο ηάμεο - ήηαλ, 

θπξηνιεθηηθά, ην ππόβαζξν ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα!»  

Κξνάηεο  ζρνιηθόο επηζθέπηεο 
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Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε 

ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ  
 

Τηνζεηεκέλε θαη πηζηνπνηεκέλε απφ ην Φήθηζκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 217 Α (ΗΗΗ) 

ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ 1948  

ηηο 10 Γεθεκβξίνπ 1948, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πηνζέηεζε θαη 

πηζηνπνίεζε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ην πιήξεο 

θείκελν ηεο νπνίαο εκθαλίδεηαη παξαθάησ. Μεηά απφ απηήλ ηελ ηζηνξηθή πξάμε ε 

πλέιεπζε δήηεζε απφ φιεο ηηο ρψξεο Μέιε λα θνηλνπνηήζνπλ ην θείκελν ηεο 

Γηαθήξπμεο θαη «λα πξνθαιέζνπλ ην λα δηαδνζεί, λα επηδεηρζεί, λα δηαβαζηεί θαη λα 

αλαπηπρζεί θπξίσο ζηα ζρνιεία θαη άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ρσξίο δηάθξηζε πνπ 

βαζίδεηαη ζην πνιηηηθφ θαζεζηψο ησλ ρσξψλ ησλ εδαθψλ.» 

   

Πξννίκην 

 

Δπεηδή ε αλαγλψξηζε ηεο αμηνπξέπεηαο, πνπ είλαη ζχκθπηε ζε φια ηα κέιε ηεο 

αλζξψπηλεο νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη ησλ ίζσλ θαη αλαπαιινηξίσησλ δηθαησκάησλ ηνπο 

απνηειεί ην ζεκέιην ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο εηξήλεο ζηνλ θφζκν. 

 

Δπεηδή ε παξαγλψξηζε θαη ε πεξηθξφλεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ νδήγεζαλ 

ζε πξάμεηο βαξβαξφηεηαο, πνπ εμεγείξνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε, θαη ε πξννπηηθή 

ελφο θφζκνπ φπνπ νη άλζξσπνη ζα είλαη ειεχζεξνη λα κηινχλ θαη λα πηζηεχνπλ, 

ιπηξσκέλνη απφ ηνλ ηξφκν θαη ηελ αζιηφηεηα, έρεη δηαθεξπρζεί σο ε πην πςειή επηδίσμε 

ηνπ αλζξψπνπ. 

 

Δπεηδή έρεη νπζηαζηηθή ζεκαζία λα πξνζηαηεχνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απφ έλα 

θαζεζηψο δηθαίνπ, ψζηε ν άλζξσπνο λα κελ αλαγθάδεηαη λα πξνζθεχγεη, σο έζραην 

θαηαθχγην, ζηελ εμέγεξζε θαηά ηεο ηπξαλλίαο θαη ηεο θαηαπίεζεο. 

 

Δπεηδή έρεη νπζηαζηηθή ζεκαζία λα ελζαξξχλεηαη ε αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζηα έζλε. 

 

Δπεηδή, κε ηνλ θαηαζηαηηθφ Υάξηε, νη ιανί ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ δηαθήξπμαλ θαη πάιη 

ηελ πίζηε ηνπο ζηα ζεκειηαθά δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ αμία 

ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο, ζηελ ηζφηεηα δηθαησκάησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαη 

δηαθήξπμαλ πσο είλαη απνθαζηζκέλνη λα ζπληειέζνπλ ζηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο ζηα πιαίζηα κηαο επξχηεξεο ειεπζεξίαο. 
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Δπεηδή ηα θξάηε κέιε αλέιαβαλ ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ Οξγαληζκφ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειηαθψλ ειεπζεξηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. 

 

Δπεηδή ε ηαπηφηεηα αληηιήςεσλ σο πξνο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο απηέο έρεη 

εμαηξεηηθή ζεκαζία γηα λα εθπιεξσζεί πέξα σο πέξα απηή ε ππνρξέσζε. 

 

Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

 

Γηαθεξχζζεη φηη ε παξνχζα ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ απνηειεί ην θνηλφ ηδαληθφ ζην νπνίν πξέπεη λα θαηαηείλνπλ φινη νη 

ιανί θαη φια ηα έζλε, έηζη ψζηε θάζε άηνκν θαη θάζε φξγαλν ηεο θνηλσλίαο, κε ηε 

Γηαθήξπμε απηή δηαξθψο ζηε ζθέςε, λα θαηαβάιιεη, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ παηδεία, 

θάζε πξνζπάζεηα γηα λα αλαπηπρζεί ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ 

απηψλ, θαη λα εμαζθαιηζηεί πξννδεπηηθά, κε εζσηεξηθά θαη δηεζλή κέζα, ε παγθφζκηα 

θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο, ηφζν αλάκεζα ζηνπο ιανχο ησλ ίδησλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ φζν θαη αλάκεζα ζηνπο πιεζπζκνχο ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπο. 

 

Άξζξν 1. ινη νη άλζξσπνη γελληνχληαη ειεχζεξνη θαη ίζνη ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα 

δηθαηψκαηα. Δίλαη πξνηθηζκέλνη κε ινγηθή θαη ζπλείδεζε, θαη νθείινπλ λα 

ζπκπεξηθέξνληαη κεηαμχ ηνπο κε πλεχκα αδειθνζχλεο. 

 

Άξζξν 2. Κάζε άλζξσπνο δηθαηνχηαη λα επηθαιείηαη φια ηα δηθαηψκαηα θαη φιεο ηηο 

ειεπζεξίεο πνπ πξνθεξχζζεη ε παξνχζα Γηαθήξπμε, ρσξίο θακία απνιχησο δηάθξηζε, 

εηδηθφηεξα σο πξνο ηε θπιή, ην ρξψκα, ην θχιν, ηε γιψζζα, ηηο ζξεζθείεο, ηηο πνιηηηθέο 

ή νπνηεζδήπνηε άιιεο πεπνηζήζεηο, ηελ εζληθή ή θνηλσληθή θαηαγσγή, ηελ πεξηνπζία, ηε 

γέλλεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε θαηάζηαζε. 

Γελ ζα κπνξεί αθφκα λα γίλεηαη θακία δηάθξηζε εμαηηίαο ηνπ πνιηηηθνχ, λνκηθνχ ή 

δηεζλνχο θαζεζηψηνο ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη θαλείο, είηε πξφθεηηαη γηα 

ρψξα ή εδαθηθή πεξηνρή αλεμάξηεηε, ππφ θεδεκνλία ή ππεμνπζία, ή πνπ βξίζθεηαη ππφ 

νπνηνλδήπνηε άιινλ πεξηνξηζκφ θπξηαξρίαο. 

 

Άξζξν 3. Κάζε άηνκν έρεη δηθαίσκα ζηε δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

αζθάιεηα. 

 

Άξζξν 4. Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα δεη ππφ θαζεζηψο δνπιείαο, νιηθήο ή κεξηθήο. Ζ 

δνπιεία θαη ην δνπιεκπφξην ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή απαγνξεχνληαη. 

 

Άξζξν 5. Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα ππνβάιιεηαη ζε βαζαληζηήξηα νχηε ζε πνηλή ή 

κεηαρείξηζε ζθιεξή, απάλζξσπε ή ηαπεηλσηηθή. 

 

Άξζξν 6. Καζέλαο, φπνπ θαη αλ βξίζθεηαη, έρεη δηθαίσκα ζηελ αλαγλψξηζε ηεο λνκηθήο 

ηνπ πξνζσπηθφηεηαο. 

 

Άξζξν 7. ινη είλαη ίζνη απέλαληη ζηνλ λφκν θαη έρνπλ δηθαίσκα ζε ίζε πξνζηαζία ηνπ 

λφκνπ, ρσξίο θακία απνιχησο δηάθξηζε. ινη έρνπλ δηθαίσκα ζε ίζε πξνζηαζία απφ 
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θάζε δηάθξηζε πνπ ζα παξαβίαδε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη απφ θάζε πξφθιεζε γηα 

κηα ηέηνηα δπζκελή δηάθξηζε. 

 

Άξζξν 8. Καζέλαο έρεη δηθαίσκα λα αζθεί απνηειεζκαηηθά έλδηθα κέζα ζηα αξκφδηα 

εζληθά δηθαζηήξηα θαηά ησλ πξάμεσλ πνπ παξαβηάδνπλ ηα ζεκειηαθά δηθαηψκαηα ηα 

νπνία ηνπ αλαγλσξίδνπλ ην χληαγκα θαη ν λφκνο. 

 

Άξζξν 9. Καλείο δελ κπνξεί λα ζπιιακβάλεηαη, λα θξαηείηαη ή λα εμνξίδεηαη απζαίξεηα. 

 

Άξζξν 10. Καζέλαο έρεη δηθαίσκα, κε πιήξε ηζφηεηα, λα εθδηθάδεηαη ε ππφζεζή ηνπ 

δίθαηα θαη δεκφζηα, απφ δηθαζηήξην αλεμάξηεην θαη ακεξφιεπην, πνπ ζα απνθαζίζεη 

είηε γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε, ζε πεξίπησζε πνηληθήο δηαδηθαζίαο, 

γηα ην βάζηκν ηεο θαηεγνξίαο πνπ ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ. 

 

Άξζξν 11. 

(1) Κάζε θαηεγνξνχκελνο γηα πνηληθφ αδίθεκα πξέπεη λα ζεσξείηαη αζψνο, σζφηνπ 

δηαπηζησζεί ε ελνρή ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, ζε πνηληθή δίθε, θαηά ηελ νπνία ζα ηνπ 

έρνπλ εμαζθαιηζηεί φιεο νη απαξαίηεηεο γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπ εγγπήζεηο. 

(2) Καλείο δελ ζα θαηαδηθάδεηαη γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ 

ηειέζηεθαλ, δελ ζπληζηνχζαλ αμηφπνηλν αδίθεκα θαηά ην εζσηεξηθφ ή ην δηεζλέο δίθαην. 

Δπίζεο, δελ επηβάιιεηαη πνηλή βαξχηεξε απφ εθείλε πνπ ίζρπε θαηά ηνλ ρξφλν πνπ 

ηειέζηεθε ε αμηφπνηλε πξάμε. 

 

Άξζξν 12. Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα ππνζηεί απζαίξεηεο επεκβάζεηο ζηελ ηδησηηθή ηνπ 

δσή, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θαηνηθία ή ηελ αιιεινγξαθία ηνπ, νχηε πξνζβνιέο ηεο ηηκήο 

θαη ηεο ππφιεςεο ηνπ. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα ηνλ πξνζηαηεχνπλ νη λφκνη απφ 

επεκβάζεηο θαη πξνζβνιέο απηνχ ηνπ είδνπο. 

 

Άξζξν 13. 

(1) Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα θπθινθνξεί ειεχζεξα θαη λα εθιέγεη ηνλ ηφπν ηεο 

δηακνλήο ηνπ ζην εζσηεξηθφ ελφο θξάηνπο. 

(2) Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα εγθαηαιείπεη νπνηαδήπνηε ρψξα, αθφκα θαη ηε δηθή 

ηνπ, θαη λα επηζηξέθεη ζε απηήλ. 

 

Άξζξν 14. 

(1) Κάζε άηνκν πνπ θαηαδηψθεηαη έρεη ην δηθαίσκα λα δεηά άζπιν θαη ηνπ παξέρεηαη 

άζπιν ζε άιιεο ρψξεο. 

(2) Σν δηθαίσκα απηφ δελ κπνξεί θαλείο λα ην επηθαιεζηεί, ζε πεξίπησζε δίσμεο γηα 

πξαγκαηηθφ αδίθεκα ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ ή γηα ελέξγεηεο αληίζεηεο πξνο ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηηο αξρέο ηνπ Ο.Ζ.Δ. 

 

Άξζξν 15. 

(1) Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα κηαο ηζαγέλεηαο. 

(2) Καλείο δελ κπνξεί λα ζηεξεζεί απζαίξεηα ηελ ηζαγέλεηά ηνπ νχηε ην δηθαίσκα λα 

αιιάμεη ηζαγέλεηα. 
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Άξζξν 16. 

(1) Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα θζάζνπλ ζε ειηθία γάκνπ, ν άλδξαο θαη ε γπλαίθα, ρσξίο 

θαλέλα πεξηνξηζκφ εμαηηίαο ηεο θπιήο, ηεο εζληθφηεηαο ή ηεο ζξεζθείαο, έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα παληξεχνληαη θαη λα ηδξχνπλ νηθνγέλεηα. Καη νη δχν έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα 

σο πξνο ηνλ γάκν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ θαη θαηά ηε δηάιπζή ηνπ. 

(2) Γάκνο δελ κπνξεί λα ζπλαθζεί παξά κφλν κε ειεχζεξε θαη πιήξε ζπλαίλεζε ησλ 

κειινλχκθσλ. 

(3) Ζ νηθνγέλεηα είλαη ην θπζηθφ θαη ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο θαη έρεη ην 

δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηελ θνηλσλία θαη ην θξάηνο. 

 

Άξζξν 17. 

(1) Κάζε άηνκν, κφλν ηνπ ή κε άιινπο καδί, έρεη ην δηθαίσκα ηεο ηδηνθηεζίαο. 

(2) Καλείο δελ κπνξεί λα ζηεξεζεί απζαίξεηα ηελ ηδηνθηεζία ηνπ. 

 

Άξζξν 18. Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο θαη 

ηεο ζξεζθείαο. ην δηθαίσκα απηφ πεξηιακβάλεηαη ε ειεπζεξία γηα ηελ αιιαγή ηεο 

ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, φπσο θαη ε ειεπζεξία λα εθδειψλεη θαλείο ηε ζξεζθεία ηνπ ή 

ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, κφλνο ή καδί κε άιινπο, δεκφζηα ή ηδησηηθά, κε ηε 

δηδαζθαιία, ηελ άζθεζε, ηε ιαηξεία θαη κε ηελ ηέιεζε ζξεζθεπηηθψλ ηειεηψλ. 

 

Άξζξν 19. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο γλψκεο θαη ηεο έθθξαζεο, πνπ 

ζεκαίλεη ην δηθαίσκα λα κελ πθίζηαηαη δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηηο γλψκεο ηνπ, θαη ην 

δηθαίσκα λα αλαδεηεί, λα παίξλεη θαη λα δηαδίδεη πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο, κε νπνηνδήπνηε 

κέζν έθθξαζεο, θαη απφ φιν ηνλ θφζκν. 

 

Άξζξν 20. 

(1) Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλέξρεηαη θαη λα ζπλεηαηξίδεηαη ειεχζεξα θαη γηα 

εηξεληθνχο ζθνπνχο. 

(2) Καλείο δελ κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα ζπκκεηέρεη ζε νξηζκέλν ζσκαηείν. 

 

Άξζξν 21. 

(1) Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο ηνπ, άκεζα ή 

έκκεζα, κε αληηπξνζψπνπο ειεχζεξα εθιεγκέλνπο. 

(2) Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα γίλεηαη δεθηφο, ππφ ίζνπο φξνπο, ζηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο ηεο ρψξαο ηνπ. 

(3) Ζ ιατθή ζέιεζε είλαη ην ζεκέιην ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Ζ ζέιεζε απηή πξέπεη λα 

εθθξάδεηαη κε ηίκηεο εθινγέο, νη νπνίεο πξέπεη λα δηεμάγνληαη πεξηνδηθά, κε θαζνιηθή, 

ίζε θαη κπζηηθή ςεθνθνξία, ή κε αληίζηνηρε δηαδηθαζία πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ 

ειεπζεξία ηεο εθινγήο. 

 

Άξζξν 22. Κάζε άηνκν, σο κέινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, έρεη δηθαίσκα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο. Ζ θνηλσλία, κε ηελ εζληθή πξσηνβνπιία θαη ηε δηεζλή ζπλεξγαζία, αλάινγα 

πάληα κε ηελ νξγάλσζε θαη ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο θάζε θξάηνπο, έρεη ρξένο λα 

ηνπ εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

δηθαησκάησλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 
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Άξζξν 23. 

(1) Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα εξγάδεηαη θαη λα επηιέγεη ειεχζεξα ην επάγγεικά ηνπ, 

λα έρεη δίθαηεο θαη ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο δνπιεηάο θαη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ 

αλεξγία. 

(2) ινη, ρσξίο θακία δηάθξηζε, έρνπλ ην δηθαίσκα ίζεο ακνηβήο γηα ίζε εξγαζία. 

(3) Κάζε εξγαδφκελνο έρεη δηθαίσκα δίθαηεο θαη ηθαλνπνηεηηθήο ακνηβήο, πνπ λα 

εμαζθαιίδεη ζε απηφλ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζπλζήθεο δσήο άμηεο ζηελ αλζξψπηλε 

αμηνπξέπεηα. Ζ ακνηβή ηεο εξγαζίαο, αλ ππάξρεη, πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη κε άιια 

κέζα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

(4) Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα ηδξχεη καδί κε άιινπο ζπλδηθάηα θαη λα ζπκκεηέρεη ζε 

ζπλδηθάηα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. 

 

Άξζξν 24. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα ζηελ αλάπαπζε, ζε ειεχζεξν ρξφλν, θαη ηδηαίηεξα, 

ζε ινγηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη ζε πεξηνδηθέο άδεηεο κε πιήξεηο 

απνδνρέο. 

 

Άξζξν 25. 

(1) Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζε έλα βηνηηθφ επίπεδν ηθαλφ λα εμαζθαιίζεη ζηνλ ίδην θαη 

ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ πγεία θαη επεκεξία, θαη εηδηθφηεξα ηξνθή, ξνπρηζκφ, θαηνηθία, 

ηαηξηθή πεξίζαιςε φπσο θαη ηηο απαξαίηεηεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Έρεη αθφκα 

δηθαίσκα ζε αζθάιηζε γηα ηελ αλεξγία, ηελ αξξψζηηα, ηελ αλαπεξία, ηε ρεξεία, ηε 

γεξνληηθή ειηθία, φπσο θαη γηα φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ ζηεξείηαη ηα κέζα ηεο 

ζπληήξεζήο ηνπ, εμαηηίαο πεξηζηάζεσλ αλεμαξηήησλ ηεο ζέιεζεο ηνπ. 

(2) Ζ κεηξφηεηα θαη ε παηδηθή ειηθία έρνπλ δηθαίσκα εηδηθήο κέξηκλαο θαη πεξίζαιςεο. 

ια ηα παηδηά, αλεμάξηεηα αλ είλαη λφκηκα ή εμψγακα, απνιακβάλνπλ ηελ ίδηα 

θνηλσληθή πξνζηαζία. 

 

Άξζξν 26. 

(1) Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα παξέρεηαη δσξεάλ, 

ηνπιάρηζηνλ ζηε ζηνηρεηψδε θαη βαζηθή βαζκίδα ηεο. Ζ ζηνηρεηψδεο εθπαίδεπζε είλαη 

ππνρξεσηηθή. Ζ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη γηα 

φινπο. Ζ πξφζβαζε ζηελ αλψηαηε παηδεία πξέπεη λα είλαη αλνηθηή ζε φινπο, ππφ ίζνπο 

φξνπο, αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο. 

(2) Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα απνβιέπεη ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη 

ησλ ζεκειηαθψλ ειεπζεξηψλ. Πξέπεη λα πξνάγεη ηελ θαηαλφεζε, ηελ αλεθηηθφηεηα θαη ηε 

θηιία αλάκεζα ζε φια ηα έζλε θαη ζε φιεο ηηο θπιέο θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο, θαη λα 

επλνεί ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

εηξήλεο. 

(3) Οη γνλείο έρνπλ, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ην δηθαίσκα λα επηιέγνπλ ην είδνο ηεο παηδείαο 

πνπ ζα δνζεί ζηα παηδηά ηνπο. 

 

Άξζξν 27. 
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(1) Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ειεχζεξα ζηελ πλεπκαηηθή δσή ηεο 

θνηλφηεηαο, λα ραίξεηαη ηηο θαιέο ηέρλεο θαη λα κεηέρεη ζηελ επηζηεκνληθή πξφνδν θαη 

ζηα αγαζά ηεο. 

(2) Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεχνληαη ηα εζηθά θαη πιηθά ζπκθέξνληά ηνπ 

πνπ απνξξένπλ απφ θάζε είδνπο επηζηεκνληθή, ινγνηερληθή ή θαιιηηερληθή παξαγσγή 

ηνπ. 

 

Άξζξν 28. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα επηθξαηεί κηα θνηλσληθή θαη δηεζλήο ηάμε, κέζα 

ζηελ νπνία ηα δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο πνπ πξνθεξχζζεη ε παξνχζα Γηαθήξπμε λα 

κπνξνχλ λα πξαγκαηψλνληαη ζε φιε ηνπο ηελ έθηαζε. 

 

Άξζξν 29. 

(1) Σν άηνκν έρεη θαζήθνληα απέλαληη ζηελ θνηλφηεηα, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο θαη 

κφλν είλαη δπλαηή ε ειεχζεξε θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 

(2) ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαη ζηελ απφιαπζε ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ θαλείο 

δελ ππφθεηηαη παξά κφλν ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ νξίδνληαη απφ ηνπο λφκνπο, κε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα εμαζθαιίδεηαη ε αλαγλψξηζε θαη ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ 

θαη ησλ ειεπζεξηψλ ησλ άιισλ, θαη λα ηθαλνπνηνχληαη νη δίθαηεο απαηηήζεηο ηεο εζηθήο, 

ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη ηνπ γεληθνχ θαινχ, ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. 

(3) Σα δηθαηψκαηα απηά θαη νη ειεπζεξίεο δελ κπνξνχλ, ζε θακία πεξίπησζε, λα 

αζθνχληαη αληίζεηα πξνο ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αξρέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

 

Άξζξν 30. Κακία δηάηαμε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί φηη 

παξέρεη ζε έλα θξάηνο, ζε κηα νκάδα ή ζε έλα άηνκν νπνηνδήπνηε δηθαίσκα λα 

επηδίδεηαη ζε ελέξγεηεο ή λα εθηειεί πξάμεηο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ άξλεζε ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ πνπ εμαγγέιινληαη ζε απηήλ. 
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Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο 

Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο 

ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ  
 

Πεξίιεςε ηνπ πξννηκίνπ 

  

Ζ Γεληθή πλέιεπζε αλαγλσξίδεη φηη ε έκθπηε αμηνπξέπεηα θαη ηα ίζα θαη 

αλαπαιινηξίσηα δηθαηψκαηα φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ αλζξψπσλ είλαη ην 

ζεκέιην ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο εηξήλεο ζηνλ θφζκν, φηη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ην θξάηνο δηθαίνπ, φηη θηιηθέο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ εζλψλ ζα πξέπεη λα θαιιηεξγεζνχλ, νη άλζξσπνη ησλ Ζ.Δ. έρνπλ 

επηβεβαηψζεη ηελ πίζηε ηνπο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ αμία 

ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, ζηα ίζα δηθαηψκαηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη είλαη 

απνθαζηζκέλνη λα πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθή πξφνδν, θαιχηεξα πξφηππα δσήο θαη 

κεγαιχηεξε ειεπζεξία θαη έρνπλ ππνζρεζεί λα πξνσζήζνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

θαη ηελ θαηαλφεζε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ απφ φινπο. 

 

Μηα Πεξίιεςε ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

 

1. Καζέλαο είλαη ειεχζεξνο θαη φινη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

 

2. Καζέλαο είλαη ίζνο παξά ηηο δηαθνξέο ηνπ ρξψκαηνο , θχινπ, ζξεζθείαο, γιψζζαο. 

 

3.  Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα ζηε δσή, θαη λα δεη κε ειεπζεξία θαη αζθάιεηα. 

 

4. Καλέλαο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ζαο κεηαρεηξίδεηαη σο ζθιάβν νχηε θαη πξέπεη λα 

θάλεηε νηνλδήπνηε ζθιάβν ζαο. 

 

5. Καλέλαο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ζαο βιάςεη ή λα ζαο βαζαλίζεη. 

 

6. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα αληηκεησπίδεηαη σο ίζνο απφ ην λφκν. 

 

7. Ο λφκνο είλαη ν ίδηνο γηα  φινπο, πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε φινπο. 

 

8. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λνκηθή βνήζεηα φηαλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο δελ 

είλαη  ζεβαζηά. 
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9. Καλέλαο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ζαο θπιαθίζεη άδηθα ή λα ζαο απειάζεη απφ ηε 

ρψξα ζαο. 

 

10. Καζέλαο  έρεη ην δηθαίσκα ζε κηα δίθαηε θαη δεκφζηα δίθε. 

 

11. ινη ζεσξνχληαη αζψνη κέρξη απνδείμεσο ηεο ελνρήο ηνπο. 

 

12. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη βνήζεηα εάλ θάπνηνο πξνζπαζεί λα ηνλ βιάςεη, 

αιιά θαλέλαο δελ κπνξεί λα εηζέιζεη ζην ζπίηη ζαο, λα αλνίμεη ηελ  αιιεινγξαθία 

ζαο ή λα ελνριήζεη εζάο ή ηελ νηθνγέλεηα ζαο ρσξίο λα έρεη κηα θαιή αηηηνινγία. 

 

13. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα ηαμηδεχεη φπσο επηζπκεί. 

 

14. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα πάεη ζε κηα άιιε ρψξα θαη λα δεηήζεη πξνζηαζία εάλ 

δηψθεηαη ή θηλδπλεχεη λα δησρζεί. 

 

15. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα αλήθεη ζε κηα ρψξα. Καζέλαο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα 

ζαο απνηξέςεη λα αλήθεηε  ζε κηα ρψξα αλ ην επηζπκείηε. 

 

16. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα παληξεπηεί θαη λα θάλεη νηθνγέλεηα. 

 

17. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα έρεη ηδηνθηεζία θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

18. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα αζθεί θαη λα ηεξεί  θαηά γξάκκα ηε ζξεζθεία ηνπ  θαη 

λα αιιάδεη ηε ζξεζθεία ηνπ εάλ ην επηζπκεί. 

 

19. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα ιέεη φ,ηη ζέιεη θαη λα δίλεη θαη λα ιακβάλεη 

πιεξνθνξίεο. 

 

20. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζε ζπγθεληξψζεηο θαη λα πξνζρσξεί ζε 

νξγαλψζεηο κε εηξεληθφ ηξφπν. 

 

21. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέγεη ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ηνπ θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζ‟απηή. 

 

22. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ζε επθαηξίεο αλάπηπμεο ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ. 

 

23. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα εξγάδεηαη γηα κηα δίθαηε ακνηβή ζε έλα αζθαιέο 

πεξηβάιινλ θαη λα πξνζρσξεί ζε ζσκαηεία. 

 

24. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα ζηελ αλάπαπζε θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν. 

 

25. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα ζε έλα επαξθέο βηνηηθφ επίπεδν θαη ζε ηαηξηθή βνήζεηα 

εάλ είλαη άξξσζηνο. 
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26. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα πεγαίλεη ζρνιείν. 

 

27. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζηελ πνιηηηζκηθή δσή ηεο θνηλφηεηαο ηνπ, 

 

28. Καζέλαο πξέπεη λα ζέβεηαη ηελ “θνηλσληθή ηάμε ” πνπ είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξμνπλ φια απηά ηα δηθαηψκαηα. 

 

29. Καζέλαο πξέπεη λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ, ηελ θνηλφηεηα θαη ηε  δεκφζηα 

πεξηνπζία. 

 

30. Καλέλαο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα αθαηξέζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ 

πεξηιακβάλεη απηή ε δηαθήξπμε. 
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Απινπνηεκέλε Έθδνζε ηεο 

ύκβαζεο γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ  
 

Ο ζθνπφο ηεο χκβαζεο είλαη λα ζέζεη ηα πξφηππα γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ παηδηψλ 

ελάληηα ζηελ παξακέιεζε θαη ηελ θαθνκεηαρείξηζε πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε δηαθνξεηηθφ 

βαζκφ ζε φιεο ηηο ρψξεο θαζεκεξηλά. Πξνζέρεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηζκηθέο, πνιηηηθέο θαη πιηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε δηάθνξεο ρψξεο. Σν 

δηθαηψκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζηε χκβαζε κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ επξέσο ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: 

 

Πξόλνηα: ην δηθαίσκα θαηνρήο, ιήςεο ή πξφζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα ή 

ππεξεζίεο (π.ρ. φλνκα θαη ππεθνφηεηα, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, εθπαίδεπζε, μεθνχξαζε 

θαη παηρλίδη θαη θξνληίδα γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηα νξθαλά). 

 

Πξνζηαζία: ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ επηβιαβείο ελέξγεηεο θαη πξαθηηθέο (π.ρ. 

ζηέξεζε γνλέσλ, ζπκκεηνρή ζε ερζξνπξαμίεο, εκπνξηθή ή ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη 

ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή θαθνπνίεζε). 

 

πκκεηνρή: ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ λα εηζαθνχεηαη ζηηο απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

δσή ηνπ. Καζψο ππάξρεη εμέιημε ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη, ην παηδί πξέπεη λα έρεη 

κεγαιχηεξεο επθαηξίεο έηζη ψζηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσλίαο, φπσο  

πξνεηνηκαζία γηα ηελ ελήιηθε δσή (π.ρ. ειεπζεξία ιφγνπ θαη γλψκεο, θαιιηέξγεηα, 

ζξεζθεία θαη γιψζζα). 

 

Πξννίκην  

 

Σν Πξννίκην θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν εξκελείαο ησλ 54 άξζξσλ ηεο χκβαζεο. Αλαθέξνληαη 

θαη ηα ζεκαληηθφηεξα θείκελα ησλ Ζ.Δ. ηα νπνία  πξνεγνχληαη απηνχ θαη ηα νπνία έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε ηα παηδηά φπσο είλαη ε ζεκαζία ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηελ αξκνληθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ε ζεκαζία ησλ εηδηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη θξνληίδαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάιιειεο λνκηθήο πξνζηαζίαο πξηλ θαη κεηά απφ ηε 

γέλλεζε θαη ε ζεκαζία ησλ παξαδφζεσλ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ θάζε ιανχ γηα ησλ 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. 

 

Άξζξν 1. Οξηζκόο ηνπ παηδηνύ  

Κάζε αλζξψπηλε χπαξμε θάησ ησλ 18 εηψλ εθηφο αλ ε ελειηθίσζε απνθηάηαη λσξίηεξα 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ζην παηδί. 

 

Άξζξν 2. Απνπζία δηαθξίζεσλ  
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ια ηα δηθαηψκαηα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη ζε θάζε παηδί ρσξίο  εμαίξεζε. Σν θξάηνο 

πξέπεη λα πξνζηαηεχεη ην παηδί ρσξίο εμαίξεζε. Σν θξάηνο πξέπεη λα πξνζηαηεχεη ην 

παηδί απφ θάζε κνξθή δηάθξηζεο. 

 

Άξζξν 3. πκθέξνληα ηνπ παηδηνύ  

ε φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ παηδηά ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ ζα είλαη ην θπξηφηεξν 

κέιεκα. 

 

Άξζξν 4. Δθαξκνγή δηθαησκάησλ  

Ζ ππνρξέσζε ηνπ  θξάηνπο  λα δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε χκβαζε. 

 

Άξζξν 5. Γνλείο, νηθνγέλεηα, δηθαηώκαηα θαη επζύλεο θνηλόηεηαο 

Σα θξάηε πξέπεη λα ζέβνληαη ηνπο γνλείο θαη ηελ νηθνγέλεηα θαηά ηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ ηνπο. 

 

Άξζξν 6. Εσή, επηβίσζε θαη αλάπηπμε 

Σν δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζηε δσή θαη ε ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα δηαζθαιίδεη ηελ 

επηβίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. 

 

Άξζξν 7. Όλνκα θαη ππεθνόηεηα 

Σν δηθαίσκα απφ ηε γέλλεζή ηνπ λα έρεη ην παηδί έλα φλνκα, λα απνθηήζεη κηα 

ππεθνφηεηα, λα γλσξίζεη θαη λα ραίξεη θξνληίδαο απφ ηνπο γνλείο ηνπ/ηεο. 

 

Άξζξν 8. Γηαηήξεζε ηεο ηαπηόηεηαο 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα βνεζήζεη ην παηδί ζηελ επαλάθηεζεηεο ηαπηφηεηαο εάλ 

απηή ηνπ έρεη αθαηξεζεί παξάλνκα. 

 

Άξζξν 9. Με απνρσξηζκόο από ηνπο γνλείο 
Σν δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ λα δηαηεξεί ηελ επαθή κε ηνπο γνλείο ηνπ ζε πεξηπηψζεηο 

ρσξηζκνχ. Δάλ ν ρσξηζκφο είλαη απνηέιεζκα θξάηεζεο, θπιάθηζεο ή ζαλάηνπ ην Κξάηνο 

ζα πξέπεη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζην παηδί ή ζηνπο γνλείο γηα ην πνπ βξίζθεηαη ην 

κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ απνπζηάδεη. 

 

Άξζξν10. Δπαλέλσζε ηεο νηθνγέλεηαο 

Σα αηηήκαηα εμφδνπ ή εηζφδνπ απφ ηελ ρψξα κε ζθνπφ  ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ζα 

αληηκεησπίδνληαη κε αλζξψπηλν ηξφπν. Έλα παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηεξεί ηαθηηθέο 

επαθέο θαη κε ηνπο δχν γνλείο φηαλ απηνί δνπλ ζε δηαθνξεηηθά θξάηε. 

 

Άξζξν 11. Παξάλνκε κεηαθνξά θαη κε επηζηξνθή παηδηώλ 

Σν θξάηνο ζα θαηαπνιεκά ηελ απαγσγή παηδηψλ απφ έλα γνλέα ή έλα ηξίην πξφζσπν. 

 

Άξζξν 12. Έθθξαζε ηεο γλώκεο 

Σν δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ λα εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ θαη απηή λα ιακβάλεηαη ππφςε. 

 

Άξζξν 13. Διεπζεξία έθθξαζεο θαη πιεξνθόξεζεο 
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Σν δηθαίσκα έξεπλαο, ιήςεο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε δηάθνξεο κνξθέο, 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ηεο ηέρλεο, έληππνπ ιφγνπ θαη γξαθήο. 

 

Άξζξν 14. Διεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο 

Σα θξάηε πξέπεη λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο γνλέσλ λα 

θαηεπζχλνπλ ην παηδί ζηελ άζθεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ζχκθσλα κε ηηο 

εμειηζζφκελεο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ. 

 

Άξζξν 15. Διεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη 

Σν δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηεο εηξεληθήο 

ζπλάζξνηζεο. 

 

Άξζξν 16. Ηδησηηθή δσή, ηηκή, ππόιεςε 

Καλέλα παηδί δελ ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη επέκβαζε ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, ηελ 

νηθνγέλεηα, ην ζπίηη ή ηελ αιιεινγξαθία ηνπ. 

 

Άξζξό 17. Πξόζβαζε ζηελ πιεξνθόξεζε θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

Σν παηδί ζα έρεη πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε απφ δηάθνξεο πεγέο. Οθεηιφκελε 

πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο κεηνλφηεηεο θαη ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε χπαξμε 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ επηβιαβείο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο. 

 

Άξζξν 18. Γνληθή επζύλε 

Καη νη δχν γνλείο έρνπλ θνηλέο επζχλεο γηα ην κεγάισκα ηνπ παηδηνχ θαη ζα ηνπο 

παξέρεηαη βνήζεηα θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ γνληθψλ επζπλψλ. 

 

Άξζξν 19. Καθνκεηαρείξηζε ή παξακέιεζε (από ηελ νηθνγέλεηα ή από άιιν 

πξόζσπν πνπ έρεη αλαιάβεη ηε θξνληίδα/επηκέιεηά ηνπ) 

Σα θξάηε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχνπλ ηα παηδηά απφ φιεο ηηο κνξθέο 

θαθνκεηαρείξηζεο. Θα ππάξρνπλ δηαζέζηκα θνηλσληθά πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο 

ππνζηήξημεο. 

 

Άξζξν 20. Δλαιιαθηηθή θξνληίδα παηδηώλ θαηά ηελ απνπζία ησλ γνλέσλ 

Σν δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ γηα ελαιιαθηηθή επηκέιεηα, θξνληίδα κε εζληθή λνκνζεζία θαη 

ε ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα δίλεη ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή ζην ζεβαζκφ θαη εμέιημε 

ηνπ ζξεζθεπηηθνχ, πνιηηηζκηθνχ, γισζζηθνχ ή εζληθνχ ππνβάζξνπ θαηά ηελ παξνρή ηεο 

ελαιιαθηηθήο επηκέιεηαο. 

 

Άξζξν 21. Τηνζεζία 

Σα θξάηε πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη κφλν νη εμνπζηνδνηεκέλνη νξγαληζκνί  

πξαγκαηνπνηνχλ πηνζεζία. Γηαθξαηηθή πηνζεζία κπνξεί λα εμεηαζηεί εάλ νη ιχζεηο ζε 

θξαηηθφ επίπεδν έρνπλ εμαληιεζεί. 

 

Άξζξν 22. Παηδηά πξνζθύγσλ 
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Δηδηθή πξνζηαζία πξέπεη λα δίλεηαη ζε παηδηά πξνζθχγσλ. Σα θξάηε ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο γη‟ απηφ ην ζθνπφ θαη επίζεο γηα ηελ 

επαλαζχλδεζε παηδηψλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

 

Άξζξν 23. Παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο 

Σν δηθαίσκα ησλ παηδηψλ λα σθεινχληαη απφ ηελ εηδηθή θξνληίδα θαη εθπαίδεπζε γηα 

κηα πιεξέζηεξε δσή ζηελ θνηλσλία. 

 

Άξζξν 24 . Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

Πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ηελ πξφιεςε θαη  ζεξαπεία 

θαζψο επίζεο θαη βαζκηαία θαηάξγεζε ησλ παξαδνζηαθψλ πξαθηηθψλ πνπ βιάπηνπλ ηα 

παηδηά. 

 

Άξζξν 25. Πεξηνδηθή αλαζεώξεζε 

Πξέπεη λα επηζεσξείηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ε θαηάζηαζε παηδηνχ πνπ βξίζθεηαη θάπνπ 

γηα θξνληίδα, πξνζηαζία θαη ζεξαπεία. 

 

Άξζξν 26. Κνηλσληθή αζθάιηζε 

Σν δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. 

 

Άξζξν 27. Βηνηηθό επίπεδν 

Γνληθή επζχλε έηζη ψζηε λα παξέρνληαη επαξθείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ παηδηνχ αθφκα θαη φηαλ  ν έλαο  απφ ηνπο γνλείο δεη ζε ρψξα δηαθνξεηηθή ηνπ ηφπνπ 

δηακνλήο ηνπ παηδηνχ. 

 

Άξζξν 28. Δθπαίδεπζε. 

Σν δηθαίσκα ζηε δσξεάλ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε δηαζεζηκφηεηα   επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, θαη ε αλάγθε ιήςεο κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ εγθαηάιεηςεο ηεο 

θνίηεζεο. 

 

Άξζξν 29. θνπνί ηεο Δθπαίδεπζεο 
Ζ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα θαιιηεξγεί ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ 

ηαιέλησλ ηνπ παηδηνχ, ηελ πξνεηνηκαζία γηα κηα ππεχζπλε ελήιηθε δσή, ην ζεβαζκφ γηα 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο πνιηηηζκηθέο θαη εζληθέο αμίεο ηεο 

ρψξαο ηνπ παηδηνχ θαη ησλ άιισλ ρσξψλ. 

 

Άξζξν 30. Παηδηά κεηνλνηήησλ θαη παηδηά απηόρζνλνπ πιεζπζκνύ. 

Σν δηθαίσκα ηνπ λα αλήθεη ην παηδί ζε κία κεηνλφηεηα ή ζε κηα απηφρζνλε νκάδα, λα 

απνιακβάλεη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ, λα κηιά ηε γιψζζα ηνπ. 

 

Άξζξν 31. Παηρλίδη θαη αλαςπρή. 

Σν δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ λα παίδεη, λα ζπκκεηέρεη ζε ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ζηελ πνιηηηζκηθή θαη θαιιηηερληθή δσή. 

 

Άξζξν 32. Οηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε. 
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Σν δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζηελ πξνζηαζία απφ επηβιαβείο  κνξθέο  εξγαζίαο θαη απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε. 

 

Άξζξν 33. Ναξθσηηθέο θαη ςπρόηξνπεο νπζίεο. 

Πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ απφ ηελ παξάλνκε ρξήζε ηνπο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

παηδηνχ ζηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ηνπο. 

 

Άξζξν 34. εμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε. 

Πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ απφ ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πνξλείαο θαη ηεο ρξήζεο παηδηψλ ζε πνξλνγξαθηθά πιηθά. 

 

Άξζξν 35. Απαγσγή, πώιεζε θαη εκπόξην 

Τπνρξέσζε ηνπ θξάηνπο γηα ηελ απνηξνπή ηεο απαγσγήο, ηεο πψιεζεο θαη ηνπ 

εκπνξίνπ παηδηψλ 

 

Άξζξν 36. Άιιεο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο 

 

Άξζξν 37. Βαζαληζηήξηα, ζαλαηηθή πνηλή, ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο 

Τπνρξέσζε ηνπ θξάηνπο έλαληη παηδηψλ πνπ βξίζθνληαη ππφ θξάηεζε 

 

Άξζξν 38. Έλνπιεο ζπγθξνύζεηο 

Παηδηά θάησ ησλ 15 εηψλ δελ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ελεξγφ κέξνο ζε ερζξνπξαμίεο. Γελ 

πξέπεη λα ζηξαηνινγνχληαη παηδηά θάησ ησλ 15 εηψλ. 

 

Άξζξν 39. Απνθαηάζηαζε θαη επαλέληαμε 

Τπνρξέσζε ησλ θξαηψλ γηα ηελ επαλεθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ 

παηδηψλ πνπ ππήξμαλ ζχκαηα εθκεηάιιεπζεο, βαζαληζηεξίσλ ή έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ.  

 

Άξζξν 40. Γηθαζηήξηα αλειίθσλ 

Ζ κεηαρείξηζε παηδηψλ πνπ θαηεγνξνχληαη γηα παξαβίαζε ηεο πνηληθήο λνκνζεζίαο ζα 

πξέπεη λα πξνάγεη ηελ αίζζεζε αμηνπξέπεηαο ηνπ παηδηνχ. 

 

Άξζξν 41. Γηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ ζε άιια όξγαλα 

 

Άξζξν 42. Γηάδνζε ηεο ύκβαζεο 

Σν θαζήθνλ ηνπ θξάηνπο λα γλσζηνπνηήζεη ηε χκβαζε ζε ελήιηθνπο θαη παηδηά. 

 

Άξζξα 43-54. Δθαξκνγή 

Απηέο νη παξάγξαθνη εμαζθαιίδνπλ φηη κηα Δπηηξνπή ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ ζα 

επηηεξεί ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο.  

 

Οη ηίηινη ησλ άξζξσλ βνεζνχλ ζηελ εχθνιε αλαθνξά κφλν. Γελ  απνηεινχλ 

κέξνο ηνπ θεηκέλνπλ πνπ έρεη πηνζεηεζεί. (UNICEF - U.K.) 

 



 168 

Πεξίιεςε ησλ 

Γηθαησκάησλ από ηε 

ύκβαζε γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ 
 

 Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα λα είλαη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ή κε ηα άηνκα εθείλα πνπ 

ζα θξνληίδνπλ  γη‟ απηά θαιχηεξα.  

 

 Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα ζε ηθαλνπνηεηηθή ηξνθή θαη θαζαξφ λεξφ. 

 

 Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα ζε έλα επαξθέο βηνηηθφ επίπεδν. 

 

 Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε.  

 

 Σα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ δηθαίσκα ζηελ εηδηθή θξνληίδα θαη εθπαίδεπζή 

ηνπο. 

 

 Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα ζην παηρλίδη. 

 

 Σα παηδηά έρνπλ  δηθαίσκα ζηε δσξεάλ εθπαίδεπζε. 

 

 Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα λα είλαη αζθαιή θαη λα κελ βιάπηνληαη ή παξακεινχληαη. 

 

 Σα παηδηά δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο θηελά εξγαηηθά ρέξηα ή σο ζηξαηηψηεο. 

 

 ηα παηδηά πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα κηινχλ ηε δηθή ηνπο γιψζζα θαη λα έρνπλ 

ηε δηθή ηνπο ζξεζθεία θαη πνιηηηζκφ.  

 

 Σα παηδηά έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα ζπγθεληξψλνληαη 

γηα λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο.  

 

(UNICEF - U.K.) 
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ΔΚΣΟ  

ΜΔΡΟ: 

ΔΠΟΜΔΝΑ 

ΒΖΜΑΣΑ 
 

 

 

 

 

 

Απηό ην κέξνο πεξηιακβάλεη: 
 Γεκηνπξγία ελόο Γηθηύνπ Δθπαίδεπζεο ζηα 

Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 

 Οξγάλσζε ελόο Δξγαζηεξίνπ Δθπαίδεπζεο ζηα 

Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. 

 Παξάδεηγκα ελόο Δξγαζηεξίνπ Δθπαίδεπζεο  ζηα 

Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 

 Αμηνιόγεζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζαο Δθπαίδεπζεο ζηα 

Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα  

 Υξήζηκνη νξγαληζκνί 

 Πηζαλνί ρξεκαηνδόηεο 

 Υξήζηκα βηβιία 

 

 

«Δελ πηζηεύακε όηη ζα ελδηαθέξνληαλ ηόζνη πνιινί άλζξσπνη»  

Ούγγξνο Γηνξγαλσηήο Δξγαζηεξίνπ 
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Γεκηνπξγία ελόο Γηθηύνπ 

Δθπαίδεπζεο ζηα 

Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 
 

Γηαηί λα δεκηνπξγήζεηε έλα δίθηπν; 
 

Απνηειεζκαηηθόηεηα: ηε ρψξα ζαο, ζα ππάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη νη νπνίνη 

ήδε ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εηζαγσγή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο, ή πνπ έρνπλ επίζεκε επζχλε γη‟ απηφ. Δάλ γλσξίδεηε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο 

κπνξείηε λα κνηξάδεζηε πιεξνθνξίεο, λα ζρεδηάδεηε πξάγκαηα, λα ελεξγείηε καδί θη έηζη 

λα εμνηθνλνκείηε πνιχ ρξφλν θαη ελέξγεηα. 

 

Πίεζε: Δάλ ε ρψξα ζαο έρεη αλαγλσξίζεη δηεζλή έγγξαθα φπσο ηελ Οηθνπκεληθή 

Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, νη αλψηεξνη ππάιιεινη είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα ελεξγήζνπλ γηα λα πξνάγνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Αλ ελεξγείηε σο δίθηπν ζα 

κπνξείηε επθνιφηεξα λα πείζεηε ηνπο αλψηεξνπο ππαιιήινπο λα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

εξγαζία ζαο ζηελ Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα. Γηα παξάδεηγκα, δίλνληαο 

ζηνπο δαζθάινπο πιεξσκέλε άδεηα  γηα λα παξαθνινπζνχλ ηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα. 

ε κεξηθέο ρψξεο, νη αλψηεξνη ππάιιεινη έρνπλ παξάζρεη επίζεο  ρξήκαηα θαη ρψξν γηα 

ηα εξγαζηήξηα. 

 

Τιηθά: ε κεξηθέο ρψξεο, φπσο ε Ρνπκαλία θαη ε Αιβαλία, ηα δίθηπα έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη δηθά ηνπο πιηθά Δθπαίδεπζεο ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα  θη έρνπλ 

κεηαθξάζεη θαη πξνζαξκφζεη μέλα πιηθά. Απηά ηα δίθηπα έρνπλ επίζεο νξγαλψζεη ηε 

δνθηκή ησλ πιηθψλ ζηελ ηάμε θαη ηε δηαλνκή ηνπο ζηνπο δαζθάινπο. 

 

πκβνπιέο από άιια δίθηπα: Οξγαλψζεηο ζηε ρψξα ζαο, νη νπνίεο θάλνπλ 

εθζηξαηεία γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ, ησλ κεηνλνηήησλ, ησλ παηδηψλ, ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη άιισλ νκάδσλ, κπνξνχλ λα δψζνπλ ζπκβνπιέο ζηα λέα 

δίθηπα βάζεη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. 

 

Ξέλεο επαθέο: Γάζθαινη,  καζεηέο, ην παλεπηζηεκηαθφ πξνζσπηθφ θαη άλζξσπνη 

ζε άιιεο ρψξεο πηζαλψο ζα ελδηαθεξζνχλ πεξηζζφηεξν λα επηθνηλσλήζνπλ κε έλα δίθηπν 

παξά κε κεκνλσκέλα άηνκα ή κεκνλσκέλα ζρνιεία. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε επαθή 

κέζσ ελφο δηθηχνπ δαπαλά ιηγφηεξν ρξφλν, ρξήκα θαη ελέξγεηα. 

 

Πξόζβαζε ζε θνλδύιηα: Γηα ηνλ ίδην ιφγν, έλα δίθηπν είλαη πηζαλφηεξν λα είλαη 

ζε ζέζε λα έρεη πξφζβαζε ζε θνλδχιηα. Οη νξγαληζκνί πνπ θάλνπλ επηρνξεγήζεηο 

πξνηηκνχλ λα δίλνπλ ρξήκαηα ζε κηα νκάδα αηφκσλ πνπ ζα έρνπλ ηελ ελέξγεηα λα 
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νινθιεξψζνπλ έλα έξγν παξά ζε έλα άηνκν. Δάλ ην δίθηπν πεξηιακβάλεη νκάδεο 

αλζξψπσλ νη νπνίνη εξγάδνληαη πάλσ ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο ίδηαο ππφζεζεο, ηφηε  

είλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ έλα θνηλφ πξφγξακκα θαη κηα θνηλή αίηεζε γηα 

ρξεκαηνδφηεζε. Γηα παξάδεηγκα, κηα νκάδα δαζθάισλ ζε κηα πφιε κπνξεί λα είλαη ζε 

ζέζε λα νξγαλψζεη ηελ επηκφξθσζε δαζθάισλ απφ εθπαηδεπηέο κηαο άιιεο πφιεο. Καη 

νη δπν νκάδεο ζα σθειεζνχλ απφ απηή ηε ζπλεξγαζία. 

 

Οη αθόινπζεο εξσηήζεηο κπνξνύλ λα 

ζαο βνεζήζνπλ λα μεθηλήζεηε έλα δίθηπν: 
 

Δάλ δελ ππάξρεη ήδε  δίθηπν ζηελ πεξηνρή ζαο, ζα κπνξνχζαηε λα αξρίζεηε θάλνληαο 

ζηνλ εαπηφ ζαο απηέο ηηο εξσηήζεηο. Τπάξρνπλ άλζξσπνη κε εκπεηξία ή ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ζηε ρψξα ζαο; Πνηνπο γλσξίδεηε ή ήδε 

έρεηε επαθή καδί ηνπο; Πνχ; αο δίλνπκε κεξηθέο ηδέεο γηα αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ίζσο ζειήζεηε λα επηθνηλσλήζεηε:  

 

Έρεηε επαθέο κε ζρνιεία;  

Νεπηαγσγνί, δάζθαινη, θαζεγεηέο  

Μαζεηέο, γνλείο, 

Γηεπζπληέο 

Φπρνιφγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, παηδαγσγνί, άιιν πξνζσπηθφ. 

 

Έρεηε επαθέο ζε Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα;  

Δθπαηδεπηέο ελειίθσλ, εξεπλεηέο εθπαίδεπζεο, βηβιηνζεθάξηνη, Παλεπηζηεκηαθφ 

πξνζσπηθφ, εθπαηδεπηέο  δαζθάισλ. 

 

Έρεηε επαθέο κε Δθπαηδεπηηθέο Αξρέο;  

Φνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο, αμηνινγεηέο. 

 

Έρεηε επαθέο κε Με- θπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο (ΜΚΟ);  

ηε ρψξα ζαο; ηελ πεξηνρή ζαο; ην εμσηεξηθφ; 

(Οη Με-Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο είλαη νκάδεο αλζξψπσλ, ζπρλά εζεινληψλ, νη νπνίνη 

εξγάδνληαη γηα λα κπνξέζνπλ λα αιιάμνπλ θάηη ζηελ θνηλσλία ηνπο κε εηξεληθά κέζα). 

 

Έρεηε επαθέο κε ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα, ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο;  

ε ξαδηφθσλν / ηειεφξαζε / εθεκεξίδεο, ιέζρεο λενιαίαο, ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο. 

ηνπηθέο αξρέο, ζσκαηεία, επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο. 

 

 Πψο κπνξείηε λα αμηνπνηήζεηε απηέο ηηο επαθέο; Πνηεο είλαη νη πξνηεξαηφηεηέο ζαο; 

Γηα παξάδεηγκα: 

 Με πνηνπο αλζξψπνπο είλαη πην ρξήζηκν λα έρεηε επαθέο; 

 Με πφζνπο αλζξψπνπο έρεηε ην ρξφλν, ηε δηάζεζε θαη ηα κέζα  λα 

επηθνλσλήζεηε; 

 Δίλαη θαιχηεξν λα επηθεληξσζείηε ζην λα ελδπλακψζεηε ηηο ηζρχνπζεο επαθέο; 
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 Δίλαη απαξαίηεην λα επηθεληξψλεζηε ζε αλζξψπνπο ησλ νπνίσλ ηε ζηήξημε έρεηε 

αλάγθε αιιά δελ έρεηε ιάβεη αθφκε, φπσο είλαη νη αξρέο εθπαίδεπζεο; 

 Δίλαη εθηθηφ ή απαξαίηεην λα πξνζπαζείηε λα παξαθηλείηε ηδξχκαηα ζηα νπνία δελ 

μέξεηε θαλέλαλ πνπ λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα; Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα ζρνιείν φπνπ δελ γλσξίδεηε θαλέλαλ; 

 Δίλαη εθηθηφ ή απαξαίηεην θάπνηνο λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα  πξσηνβνπιίεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ζε έλα θεληξηθφ κέξνο; Πνηνο; Πψο; Γηα 

παξάδεηγκα, θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ζπγθεληξψλεη πιηθά ζε έλα εηδηθφ δσκάηην ζην 

ζρνιείν φπνπ ζα είλαη δηαζέζηκα ζε φινπο φζνη ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 173 

Οξγάλσζε ελόο 

Δξγαζηεξίνπ Δθπαίδεπζεο 

ζηα Αλζξώπηλα 

Γηθαηώκαηα. 
 

Με ηνλ φξν «Δξγαζηήξην», ελλννχκε κηα πξαθηηθή ζπλεδξία επηκφξθσζεο φπνπ 

επηκνξθσηέο θαη ζπκκεηέρνληεο ζπλεξγάδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ζπκκεηνρηθέο 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο φπσο απηέο πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ ην εγρεηξίδην γηα ηε βειηίσζε 

ησλ δεμηνηήησλ, ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ζηάζεψλ ηνπο πξνο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη 

ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην ζρνιείν. 

Ζ νξγάλσζε ελφο εξγαζηεξίνπ Δθπαίδεπζεο ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ίζσο 

κνηάδεη δχζθνιε εξγαζία. Χζηφζν, αλ ππάξρεη θαιφο ζρεδηαζκφο πξηλ ην εξγαζηήξην 

κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ ηα πξνβιήκαηα. κσο θαλέλα εξγαζηήξην δελ είλαη ηέιεην θαη 

ηα πξνβιήκαηα ζα εκθαλίδνληαη, αιιά ζα πξέπεη λα ηα ιακβάλεηε σο καζήκαηα ηα νπνία 

ζα ζαο βνεζήζνπλ λα έρεηε θαιχηεξα απνηειέζκαηα ηελ επφκελε θνξά. 

 

Πόζν θαηξό ζα πάξεη; Πξνηνχ θάλεηε νηηδήπνηε, ζηγνπξεπηείηε φηη έρεηε αξθεηφ ρξφλν, 

εηδηθά εάλ απηφ είλαη ην πξψην εξγαζηήξην πνπ δηνξγαλψλεηε. Αλ ζέιεηε  λα 

δηνξγαλψζεηε έλα ζχληνκν εξγαζηήξην (κηαο ή δπν εκεξψλ) κε έλαλ ή δπν επηκνξθσηέο 

ζα ρξεηαζηείηε ηνπιάρηζηνλ έμη ή νθηψ εβδνκάδεο γηα ην νξγαλψζεηε. ζν πεξηζζφηεξνη 

είλαη νη επηκνξθσηέο θαη φζν πεξηζζφηεξν δηαξθέζεη ην εξγαζηήξην, ηφζν πεξηζζφηεξν 

ρξφλν ζα ρξεηαζηείηε. Δίλαη πάληνηε θαιχηεξν λα έρεηε επηπιένλ ρξφλν παξά λα κελ ζαο 

θηάζεη ν ρξφλνο! 

 

Ση ζέισ λα επηηύρσ κε ην εξγαζηήξην; θεθηείηε πνιχ απηή ηελ εξψηεζε. Θα 

εμνηθνλνκήζεηε πνιχ ρξφλν θαη ελέξγεηα εάλ νη ζηφρνη ζαο  είλαη ζαθείο θαη θαηαλνεηνί 

απφ ηελ επηκνξθσηηθή νκάδα, ηνπο δηνξγαλσηέο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

Πνηνο ζα ζπκκεηάζρεη; Γηα παξάδεηγκα, αλ απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο, πνηα ειηθηαθή 

νκάδα ζα δηδάζθνπλ, έρνπλ εκπεηξία ζηελ Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, ζηε 

κεζνδνινγία ζπκκεηνρηθήο δηδαζθαιίαο ή ζηα  εξγαζηήξηα. Απφ πνχ  ζα πξνέξρνληαη, 

πψο ζα ηαμηδέςνπλ κέρξη ην εξγαζηήξην, πνηνο ζα πιεξψζεη ηα έμνδα ηνπ ηαμηδηνχ; 

Τπάξρνπλ άιιεο νκάδεο πνπ ζα σθειεζνχλ ζπκκεηέρνληαο ζην εξγαζηήξην; 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, καζεηέο, αληηπξφζσπνη απφ ηνπηθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο, ζρνιηθνί 

επηζεσξεηέο ή δηεπζπληέο. Ίζσο είλαη ρξήζηκν λα πξνζθαιέζεηε ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο 

φπσο δηεπζπληέο – έηζη είλαη πηζαλφηεξν λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο δαζθάινπο φηαλ ζα 

πξνζπαζήζνπλ αξγφηεξα λα εθαξκφζνπλ φζα έκαζαλ ζηα δηθά ηνπο ζρνιεία. 
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Ση ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ θαη πώο; Γηα παξάδεηγκα, ζα ππάξμνπλ ζεσξεηηθέο 

παξνπζηάζεηο ή αλάπηπμε πξαθηηθψλ δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ, φπσο παηρλίδη ξφισλ  θαη 

θαηαηγηζκφο ηδεψλ. Πνηα καζήκαηα δηδάζθνπλ; Πεξηκέλεηε απφ απηνχο λα 

πξνζαξκφζνπλ ηελ Δθπαίδεπζε κε ζέκα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ζην ππάξρνλ 

πξφγξακκά ηνπο ή λα ηε δηδάμνπλ κεηά ην ζρνιείν; Πνηα είλαη ηα ζπγθεθξηκέλα 

πξνβιήκαηα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηα νπνία νη ίδηνη νη δάζθαινη ή νη καζεηέο 

ηνπο αληηκεησπίδνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο;  

 

Πνηνο κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη  λα αλαπηύμνπλ απηέο ηηο δεμηόηεηεο; Οη επηκνξθσηέο 

ζα έξζνπλ απφ ην εμσηεξηθφ; Γηα επηκνξθσηέο  ηεο πεξηνρήο ή ηεο ρψξαο απαηηνχληαη 

ιηγφηεξα έμνδα, δελ ρξεηάδνληαη κεηαθξαζηέο, ε νξγάλσζή ηνπο είλαη επθνιφηεξε θαη νη 

ίδηνη γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζηε ρψξα ζαο. Πφζνπο 

επηκνξθσηέο  ζα ρξεηαζηείηε; Δίλαη επθνιφηεξν κηα κηθξή νκάδα επηκνξθσηψλ λα 

ζρεδηάζεη  έλα εξγαζηήξην θαη λα επηθνηλσλεί ν έλαο κε ηνλ άιιν. 

Χζηφζν, ρξεηάδεηαη λα ππάξρνπλ αξθεηνί επηκνξθσηέο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

γίλνληαη δηαιείκκαηα θαη λα κελ πιήηηνπλ νη ζπκκεηέρνληεο βιέπνληαο ην ίδην πξφζσπν! 

Γεληθά, φζν πεξηζζφηεξν δηαξθεί ην εξγαζηήξην, ηφζν πεξηζζφηεξνπο επηκνξθσηέο ζα 

ρξεηαζηείηε. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη επηκνξθσηέο λα εξγάδνληαη σο κηα κε ηεξαξρεκέλε 

νκάδα θαζψο πξνγξακκαηίδνπλ, πξαγκαηνπνηνχλ θαη αμηνινγνχλ ην εξγαζηήξην. Αλ θαη 

κεξηθνί επηκνξθσηέο κπνξεί λα έρνπλ πεξηζζφηεξε εκπεηξία απφ εξγαζηήξηα, άιινη 

κπνξεί λα έρνπλ εμίζνπ πνιχηηκεο δεμηφηεηεο, φπσο κεγαιχηεξε θαηαλφεζε  ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο. Ζ επηκνξθσηηθή νκάδα πξέπεη λα ζπκάηαη φηη 

«δεκηνπξγνχλ» έλα δεκνθξαηηθφ ζηπι δηδαζθαιίαο ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ηφζν 

ζεκαληηθφ κάζεκα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο φζν θαη ην ίδην ην πεξηερφκελν ηνπ 

εξγαζηεξίνπ. Έλαο απηαξρηθφο «εηδηθφο» κπνξεί εχθνια λα δηαςεχδεη κε ηε γιψζζα ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ ην πξνθνξηθφ κήλπκα ηεο ηζφηεηαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

 

Πόζνη ζπκκεηέρνληεο θαη επηκνξθσηέο; Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ είθνζη πέληε 

ζπκκεηέρνληεο θαζίζηαηαη δχζθνιε ε επηθνηλσλία θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή. Χζηφζν, 

κεγαιχηεξεο νκάδεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ γηα κεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, δπν επηκνξθσηέο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ δχν νκάδεο νθηψ-δέθα 

αλζξψπσλ. Πνιχ ιίγνη ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα ζεκαίλεη ζπαηάιε ρξφλνπ, ελέξγεηαο 

θαη ρξεκάησλ. 

 

Πόζν θαηξό ζα δηαξθέζεη; πλήζσο φρη πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο ή ηέζζεξηο ζπλερφκελεο 

κέξεο, επεηδή ε ζπκκεηνρηθή κάζεζε είλαη πνιχ θνπξαζηηθή. Κάλεηε αξθεηά 

δηαιείκκαηα γηα λα μεθνπξάδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο θαη νη επηκνξθσηέο, αιιά κελ 

θάλεηε πνιχ κεγάια δηαιείκκαηα γηαηί έηζη ζα ράλεηε ρξφλν πνπ πξννξίδεηαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Πόηε είλαη ν θαιύηεξνο ρξόλνο; Απηφ εμαξηάηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο επηκνξθσηέο. Μπνξνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ  ρξφλν απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο; Κάπνηα ρξνληθά δηαζηήκαηα είλαη 

θαιχηεξα απφ άιια. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κπνξεί λα 

είλαη θαθφ γηα ηνπο δαζθάινπο νη νπνίνη έρνπλ πεξηζζφηεξε δνπιεηά εθείλε ηελ πεξίνδν, 
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αιιά νη δηαθνπέο ηεο Άλνημεο ή ηνπ Καινθαηξηνχ κπνξεί λα είλαη ηδαληθέο. Δάλ νη 

δάζθαινη πξέπεη λα πάξνπλ θάπνηα άδεηα απφ ην ζρνιείν, είλαη θαιή ηδέα λα κηιήζεηε 

ζηηο ηνπηθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο γηα λα πξνζπαζήζεηε λα ηηο πείζεηε λα δψζνπλ ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπο. 

 

Ση ρξεηάδεηαη λα νξγαλσζεί; Να είζηε ξεαιηζηέο. Δίλαη πνιχ θαιχηεξν λα κνηξάδεηαη ε 

επζχλε παξά λα πξέπεη λα ηα θάλεηε φια κφλνη ζαο. Μπνξεί λα ρξεηαζηεί λα 

νξγαλψζεηε:  

 

 ηέγαζε γηα επηκνξθσηέο θαη ζπκκεηέρνληεο 

 Υψξν εξγαζηεξίνπ κε θαξέθιεο πνπ λα κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη. Δπίζεο ραξηηά 

θαη ζηπιφ. Ζ άλεζε ρψξνπ, ην θσο θαη ε εζπρία είλαη πνιχ ζεκαληηθά. Δηδηθφ 

εμνπιηζκφο, γηα παξάδεηγκα, νπηηθναθνπζηηθά κέζα ή πιηθά γηα  αζθήζεηο πνπ 

πξνβιέπνπλ ζπκκεηνρή. Θπκεζείηε λα ειέγμεηε ηνλ εμνπιηζκφ πξηλ λα αξρίζεη ην 

εξγαζηήξην γηα λα δείηε αλ ιεηηνπξγεί! (Μηα ζεκείσζε γηα  ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

λέαο ηερλνινγίαο: αλ θαη ε ηερλνινγία κπνξεί λα θάλεη ηελ επηκφξθσζή ζαο 

ζπλαξπαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή, ελίνηε ν εμνπιηζκφο ραιά θαη κπνξεί λα 

«δηαζπάζεη» ην εξγαζηήξην. Υξεζηκνπνηείηε εηδηθφ εμνπιηζκφ κφλν εάλ απηφο ζα 

βειηηψζεη ην εξγαζηήξην) 

 Υξήκαηα. Μπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πιεξψζεηε γηα ηε ζηέγαζε, ην ρψξν ηνπ 

εξγαζηεξίνπ, ην ηαμίδη, ην θαγεηφ, ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πιηθψλ, ηνπο δηεξκελείο 

θαη ηα ινηπά. Σα έμνδα  ζα θαιπθζνχλ απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο, απφ ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ηδξχκαηα, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο; Πξνγξακκαηίζηε ηηο δαπάλεο ζαο 

απφ ηελ αξρή. Μελ θάλεηε θαθνχο ππνινγηζκνχο. 

 Δπηθνηλσλία κε ζπκκεηέρνληεο, επηκνξθσηέο θαη ρξεκαηνδφηεο. ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ζηαινχλ πξνζθιήζεηο κε κηα πξνζεζκία γηα ηηο αηηήζεηο. 

Μπνξεί λα ρξεηάδνληαη ην πξφγξακκα ή θάπνηα πιηθά λσξίηεξα. Οη  επηκνξθσηέο ζα 

πξέπεη λα ζπλαληεζνχλ απφ πξηλ ή λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο κέζσ επηζηνιψλ, 

ηειεθψλνπ ή θαμ γηα λα πξνγξακκαηίζνπλ ην εξγαζηήξην θαη λα απνθαζίζνπλ πνηνο 

ζα θάλεη ηη. Οη ρξεκαηνδφηεο ζα ζέινπλ λα γλσξίδνπλ πφηε λα ζηείινπλ ηα ρξήκαηα 

θαη πψο απηά ζα δαπαλεζνχλ.  

 Πψο λα θάλεηε ην εξγαζηήξην επνηθνδνκεηηθφ; Μεηά απφ ην εξγαζηήξην, ζα 

ζειήζεηε πηζαλψο λα αμηνπνηήζεηε ηηο επαθέο ηηο νπνίεο θάλαηε θαη ζηηο δεμηφηεηεο 

πνπ κάζαηε. Θα κπνξνχζαηε:  

 Να δεηήζεηε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηηο πξνηάζεηο, ηα ζρφιηα 

θαη ηηο θξηηηθέο ηνπο γηα ην εξγαζηήξην. Έλα αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα 

βνεζήζεη, κε εξσηήζεηο φπσο: „Πνην ήηαλ ην πεξηζζφηεξν / ιηγφηεξν ρξήζηκν 

κέξνο  ηνπ εξγαζηεξίνπ;‟ 

 Να αληαιιάμεηε δηεπζχλζεηο έηζη ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα κπνξνχλ λα 

αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο, λα ζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ θαη λα ζπδεηνχλ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο.  

 Να μεθηλήζεηε έλα ελεκεξσηηθφ δειηίν κε ηδέεο, εκπεηξίεο, πιεξνθνξίεο θ.ι.π. 

 Να νξγαλψζεηε ζπλαληήζεηο κεηά ηα εξγαζηήξηα κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο 

ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα  ηα νπνία νη ζπκκεηέρνληεο βξήθαλ  πην ρξήζηκα. 
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Παξάδεηγκα ελόο 

Δξγαζηεξίνπ Δθπαίδεπζεο 

ζηα Αλζξώπηλα 

Γηθαηώκαηα 
 

Απηφ ην εξγαζηήξην δηάξθεηαο ηξηψλ εκεξψλ είλαη έλαο ζπλδπαζκφο δηαθφξσλ 

εξγαζηεξίσλ Δθπαίδεπζεο ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο ηα 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε ην 1995 θαη ην 1996. 

εκεηψζηε φηη ππάξρεη ζπλδπαζκφο πξαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,  δηαιέμεσλ κηθξήο 

δηάξθεηαο θαη ζπδεηήζεσλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο εμεγνχληαη εθηελψο ζε άιια κέξε απηνχ 

ηνπ εγρεηξηδίνπ. Οη δηαιέμεηο κηθξήο δηάξθεηαο βαζίδνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Πξψηνπ 

Μέξνπο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ. Οη ρξφλνη γηα θάζε κέξνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεοείλαη 

θαηά πξνζέγγηζε, αιιά θάζε κέξα ην εξγαζηήξην δηαξθεί πεξίπνπ  επηά ψξεο.  

Απηφ ην εξγαζηήξην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε κηα νκάδα δαζθάισλ ή άιισλ 

ελδηαθεξφκελσλ ζηελ Κεληξηθή ή Αλαηνιηθή Δπξψπε, αιιά αο ειπίζνπκε φηη ζα 

απνηειέζεη επίζεο κηα αξρή γηα ηηο δηθέο ζαο ηδέεο - εζείο γλσξίδεηε θαιχηεξα ηη 

ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηηο δηθέο ζαο αλάγθεο. 
(Σκήκαηα απηήο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη βαζηζκέλα ζε έλα πξφηππν εξγαζηήξην πνπ ζρεδηάζηεθε 

απφ ηηο Nancy Flowers θαη Ellen Moore). 

 

Ζκέξα 1ε. Δηζαγσγή ζηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 
  
 Άθημε ησλ ζπκκεηερόλησλ (15 ιεπηά) 

Γηαλείκεηε ην πιηθφ (ην πξψην, ην δεχηεξν θαη ην πέκπην κέξνο απηνχ ηνπ 

εγρεηξηδίνπ κπνξεί λα  ρξεζηκεχζνπλ εδψ)  θαη ηα θαξηειάθηα νλνκάησλ (έλα 

θνκκάηη ραξηί θαη κηα θαξθίηζα αξθνχλ.) 

 Δηζαγσγέο (15 ιεπηά)  
πζηήζηε ηνλ νξγαληζκφ πνπ δηνξγαλψλεη ην εξγαζηήξην θαη άιινπο ζπκκεηέρνληεο- 

ζπλεξγάηεο. 

 Πξνεηνηκαζία (15 ιεπηά) 
Ο θαζέλαο απφ ηνπο ζπκκκεηέρνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηκνξθσηψλ, 

ζπζηήλεηαη (Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην βαζηθφ κέξνο  ηνπ «Παηρληδηνχ ησλ 

Ολνκάησλ» απφ ην Σέηαξην Μέξνο). 

 Παξαηεξήζεηο  (10 ιεπηά) 
Δηζάγεηε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ηε κεζνδνινγία. Δμεγήζηε φηη ε εκεξήζηα 

δηάηαμε ίζσο αιιάμεη, αλάινγα κε φζα ιέλε νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο θαζεκεξηλέο 

αμηνινγήζεηο. (Γηα πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζαο 

δείηε ζην επφκελν θεθάιαην). 
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 Πξνζδνθίεο (20 ιεπηά) 
Ρσηήζηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο «Πνηεο είλαη νη ειπίδεο θαη νη πξνζδνθίεο ζαο απφ απηή 

ηε ζεηξά καζεκάησλ;» Δάλ είλαη απαξαίηεην κπνξνχλ λα θαηαγξάςνπλ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο  ζθέςεηο  πξνηνχ κνηξαζηνχλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο κε ηελ νκάδα. 

Καζαξνγξάςηε ηηο πξνζδνθίεο ζ‟ έλα κεγάιν θνκκάηη ραξηί θαη θξαηήζηε ηεο γηα ηελ 

ηειεπηαία εκέξα. Δάλ νη πξνζδνθίεο νξηζκέλσλ ζπκκεηερφλησλ δελ ηθαλνπνηεζνχλ 

απφ ην εξγαζηήξην, επηζεκάλεηέ ην. Δάλ είλαη δπλαηφλ, ζπλαληεζείηε κε απηνχο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζε έλα δηάιεηκκα γηα λα ζπδεηήζεηε πψο κπνξνχλ λα πάξνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα φια φζα ηνπο ελδηαθέξνπλ.  

 Γηάιεηκκα (30 ιεπηά) 

 Μίλη-δηάιεμε (15 ιεπηά)  

«Ση είλαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα;» (βιέπε Πξψην Μέξνο) 

 Ζ Φαληαζηηθή Υώξα (60 -75 ιεπηά) 
Γξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο γξάθνπλ έλα θείκελν γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα γηα κηα λέα ρψξα (βιέπε Σέηαξην Μέξνο) 

 Γεύκα (90 ιεπηά) 

 Μηλη-δηάιεμε (15 ιεπηά) 
«Ση είλαη Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα» (βιέπε Πξψην Μέξνο). 

 Βίληεν  ηεο Ο.Γ.Α.Γ θαη ζπδήηεζε (45 ιεπηά) 

 Γηθαηώκαηα ζηηο Δηδήζεηο (60 ιεπηά) 
Οη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά γηα λα βξνπλ 

παξαδείγκαηα απφ δηθαηψκαηα πνπ αζθνχληαη, δηθαηψκαηα πνπ παξαβηάδνληαη, 

δηθαηψκαηα πνπ πξνζηαηεχνληαη θαη δηθαηψκαηα ζε ζχγθξνπζε. 

 Γηάιεηκκα (30 ιεπηά) 

 Πξνζσπηθέο ζεκεηώζεηο (15 ιεπηά) 
Εεηείζηε απφ  ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηξάο 

καζεκάησλ γξάθνληαο ηηο δηθέο ηνπο απαληήζεηο ζ‟ απηέο ηηο εξσηήζεηο: 

«Πνηα λνκίδεηε φηη είλαη ηα θχξηα δεηήκαηα ησλ δηθαησκάησλ ζηε ρψξα ζαο ζήκεξα; 

Κπξίσο ζθεθηείηε ηηο θαηαζηάζεηο φπνπ ηα δηθαηψκαηα ησλ ιαψλ έξρνληαη ζε 

ζχγθξνπζε.» «Πψο αληηκεησπίδνληαη;» Πψο κπνξνχλ λα επηιπζνχλ; Ζ επίιπζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ είλαη δπλαηή; 

 Αμηνιόγεζε (15 ιεπηά)  
Δμεγήζηε φηη ε αμηνιφγεζε είλαη ζεκαληηθή επεηδή βνεζά ηνπο επηκνξθσηέο λα 

πξνζαξκφζνπλ ην εξγαζηήξην ζηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Εεηήζηε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα γξάςνπλ αλψλπκα ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: 

«Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν απφ φζα έγηλαλ ζήκεξα; Ση ζαο άξεζε ιηγφηεξν; Πνηεο 

αιιαγέο ζα θάλαηε;» πιιέμηε ηηο απαληήζεηο ηνπο. Γψζηε ρξφλν ζηελ επηκνξθσηηθή 

νκάδα λα ηηο εμεηάζεη  ην απφγεπκα. Δάλ είλαη εθηθηφ, θάληε αιιαγέο ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε γηα λα εμππεξεηήζεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο (γηα πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζαο δείηε ην επφκελν θεθάιαην). 

 

Ζκέξα 2ε. Σα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ 
 
 Πξνεηνηκαζία (15 ιεπηά)  

Δλεξγφο αθξφαζε 



 178 

 Αλαηξνθνδόηεζε (15 ιεπηά) 
Οη επηκνξθσηέο ζπλνςίδνπλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνεγνχκελσλ εκεξψλ θαη 

νπνηεζδήπνηε αιιαγέο έρνπλ γίλεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

 «Ση είδνπο πξνζηαζία θαη πνηα δηθαηώκαηα ρξεηάδνληαη εηδηθά ηα παηδηά;» (15 

ιεπηά) 

Υξεζηκνπνηψληαο ηνπο θαλφλεο γηα ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ (βιέπε ην θεθάιαην 

Υξήζηκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, Γεχηεξν Μέξνο) θάλεηε  ζηνπο ζπκκεηέρνληεο απηή 

ηελ εξψηεζε. 

 Μίλη-δηάιεμε (15 ιεπηά) 
«Ζ χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ» ε νπνία αθνινπζείηαη απφ εξσηήζεηο. 

Δάλ ππάξρεη ρξφλνο, κηθξέο νκάδεο  κπνξνχλ λα  απαξηζκήζνπλ ηα άξζξα ηεο 

χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ πνπ παξέρνληαη ή δελ παξέρνληαη γηα ηα 

παηδηά ζηε ρψξα ζαο.  

 Βαζηθά Γηθαηώκαηα [Σξνρόο Γηθαησκάησλ] (60 ιεπηά) 
Πξνζαξκφζηε ηε δξαζηεξηφηεηα ζην θεθάιαην Γηθαηψκαηα δσήο - δξαζηεξηφηεηεο 

γηα ηελ νηθνπκεληθφηεηα ησλ δηθαησκάησλ (Σέηαξην Μέξνο) έηζη ψζηε νη 

ζπκκεηέρνληεο λα ζθεθηνχλ κηα επνρή θαηά ηελ νπνία ππεξαζπίδνληαλ ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο ζαλ παηδηά.  

 Γηάιεηκκα (30 ιεπηά) 

 Γηδαθηηθέο κέζνδνη «Γύξσ - γύξσ όινη» (πξώηα 60 ιεπηά)  
Οη ζπκκεηέρνληεο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο. Κάζε νκάδα επηζθέπηεηαη θάζε 

κηα απφ ηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηνπ δσκαηίνπ κε ηε ζεηξά. ε θάζε γσλία, ππάξρεη 

επηκνξθσηήο πνπ επηδεηθλχεη  κηα δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη επηκνξθσηέο δελ 

κεηαθηλνχληαη, έηζη ν θάζε επηκνξθσηήο επηδεηθλχεη ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα 

ηέζζεξηο θνξέο ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο. Κάζε επίδεημε δηαξθεί ηξηάληα 

ιεπηά - εηθνζηπέληε ιεπηά γίλεηαη ε παξνπζίαζε θαη πέληε ιεπηά  πξνζδηνξίδνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ζηάζεηο, ηηο γλψζεηο θαη ηε κεζνδνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα. Σν «Γχξσ - γχξσ φινη» είλαη έλαο θαιφο 

ηξφπνο γξήγνξεο παξνπζίαζεο δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο ηέζζεξηο ζχληνκεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα 

παξάδεηγκα:  

1. Πιενλεθηήκαηα /κεηνλεθηήκαηα (βιέπε ζην θεθάιαην Ση είλαη δίθαην; - 

δξαζηεξηόηεηεο γηα ηε δηθαηνζύλε, Σέηαξην Μέξνο) 

2. Σν παηρλίδη ηνπ εκεξνινγίνπ (βιέπε ζην θεθάιαην Γηθαηώκαηα δσήο - 

δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ νηθνπκεληθόηεηα δηθαησκάησλ, Σξίην Μέξνο)  

3. Ηζηνί ύγθξνπζεο (βιέπε ζην θεθάιαην Γηθαηώκαηα δσήο - δξαζηεξηόηεηεο γηα 

ηελ νηθνπκεληθόηεηα δηθαησκάησλ, Σξίην Μέξνο)  

4. Γλσξίζηε ην Μήιν ζαο (βιέπε  ζην  θεθάιαην Ση είλαη δίθαην; - δξαζηεξηόηεηεο 

γηα ηε δηθαηνζύλε, Σξίην Μέξνο) 

εκείσζε: Απηέο νη ηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο δηαξθνχλ απφ 30 ιεπηά σο 60 ιεπηά . Γηα 

ην «Γχξσ - γχξσ φινη»  πξέπεη  λα είλαη 30 ιεπηά. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί αλ 

ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ην βαζηθφ κέξνο θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Δάλ κεηά απφ 30 ιεπηά ε 

δξαζηεξηφηεηα δελ έρεη ηειεηψζεη θαη είλαη ψξα λα αιιάμνπλ νη νκάδεο, εμεγήζηε 

γξήγνξα ην ππφινηπν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Μελ θαζπζηεξήζεηε ην 

παηρλίδη. 

 Γεύκα (90 ιεπηά)  
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(Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε κέζε ηνπ «Γχξσ – γχξσ φινη» φηαλ θάζε 

νκάδα έρεη δνθηκάζεη δχν δξαζηεξηφηεηεο θαη έρεη αθφκε άιιεο δχν. 

 πλέρεηα ησλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ «Γύξσ - γύξσ όινη» (επόκελα 60 ιεπηά) 

 Γηάιεηκκα  (30 ιεπηά) 

 Μηλη- δηάιεμε (30 ιεπηά) 
«Πψο λα ζρεδηάζεηε ηηο δηθέο ζαο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα;» (βιέπε Γεχηεξν Μέξνο). 

 Αμηνιόγεζε ηεο εξγαζίαο ηεο εκέξαο (15 ιεπηά) 

 

Ζκέξα 3ε. Μεηαθέξνληαο ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 

ζην πίηη 
 

 Πξνζέξκαλζε (30 ιεπηά)  

«χληνκν Κνπίδ» 

 Αλαηξνθνδόηεζε (15 ιεπηά)  
Οη επηκνξθσηέο ζπλνςίδνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο θαη ηηο 

νπνηεζδήπνηε αιιαγέο έρνπλ γίλεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

 Μίλη-δηάιεμε (15 ιεπηά) 

«Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη ην Δζληθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο 

ρψξαο καο». 

 «Πώο κπνξνύλ ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα λα εληαρζνύλ ζην Πξόγξακκα 

πνπδώλ;» (30 ιεπηά) 

Υξεζηκνπνηψληαο ηνπο θαλφλεο γηα ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ (βιέπε θεθάιαην Υξήζηκεο 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζην Γεχηεξν Μέξνο) θάληε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο απηή ηελ 

εξψηεζε. Γηα πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηελ πξνζαξκνγή  ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζην Πξφγξακκα πνπδψλ, βιέπε ζην Γεχηεξν Μέξνο.  

 Πξνζσπηθέο ζεκεηώζεηο (15 ιεπηά) 

Εεηήζηε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα γξάςνπλ θαη‟ ηδίαλ ηηο δηθέο ηνπο απαληήζεηο 

ζηηο εξσηήζεηο: «Πψο ζα κπνξνχζαηε εζείο πξνζσπηθά λα εηζάγεηε ηελ Δθπαίδεπζε 

ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ζηελ ηάμε ζαο, ζην ζρνιείν ή ζηελ θνηλφηεηα; Θα έθαλε 

πξαγκαηηθά δηαθνξά;» 

 ρεδηαζκόο ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δξαζηεξηνηήησλ (90 ιεπηά) 

Με ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζπληάμηε έλα ζχληνκν θαηάινγν κε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηα νπνία ζα ήζειαλ πεξηζζφηεξν λα δηδάμνπλ. Εεηήζηε απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εξγαζηνχλ κφλνη ή ζε κηθξέο νκάδεο γηα λα  δεκηνπξγήζνπλ 

καζήκαηα Δθπαίδεπζεο ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα πάλσ ζ‟ απηά ηα δεηήκαηα πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηθή ηνπο εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε. Δάλ 

είλαη απαξαίηεην, βνεζήζηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζπλνςίδνληαο ηε κίλη-δηάιεμε «Πψο 

λα ζρεδηάζεηε ηηο δηθέο ζαο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ;» 

απφ ηε 2
ε
 Ζκέξα. (Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα θάλνπλ έλα δηάιεηκκα θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ θαζψο θαη φπνηε ην ρξεηάδνληαη). 

 Γεύκα (90 ιεπηά) 

 Παξνπζίαζε πξόηππσλ καζεκάησλ (60 ιεπηά) 
(Απηά ηα καζήκαηα δελ πξέπεη λα είλαη ηέιεηα ή νινθιεξσκέλα  – ν ζθνπφο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα θάλνπλ κηα πξψηε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο πιηθνχ).  
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 Δπηζηξνθή ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν (30 ιεπηά)  
Εεηήζηε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε νκάδεο λα θηηάμνπλ δχν θαηαιφγνπο. Έλα 

θαηάινγν κε παξάγνληεο νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα θάλνπλ 

Δ.Α.Γ. ζην ζπίηη ηνπο, θαη έλαλ θαηάινγν κε παξάγνληεο νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα 

ηνπο εκπνδίδνπλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ  Δ.Α.Γ ζην ζπίηη. Εεηήζηε απφ ηηο νκάδεο λα 

ζπγθξίλνπλ ηνπο θαηαιφγνπο ηνπο. Μήπσο θάπνην απφ ηα πξάγκαηα  πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην „βνεζεηηθφ‟ θαηάινγν κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα 

μεπεξάζνπκε πξάγκαηα πνπ αλήθνπλ ζηνλ θαηάινγν ησλ «εκπνδίσλ»; Πψο κπνξνχλ  

λα αληηκεησπηζηνχλ απηά ηα εκπφδηα; 

 Σειηθή αμηνιόγεζε (30 ιεπηά) 
Εεηήζηε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα γξάςνπλ αλψλπκα ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ 

κεγάιε θφξκα αμηνιφγεζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα. 

 Σν κπαζηνύλη πνπ κηιάεη (? ιεπηά) 

Παξνπζηάζηε  ηνλ θαηάινγν πξνζδνθηψλ ηεο Πξψηεο Ζκέξαο. Υξεζηκνπνηψληαο ηε 

δξαζηεξηφηεηα απφ ην Σξίην Μέξνο, δψζηε ηελ επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

πνπλ εάλ νη πξνζδνθίεο ηνπο εθπιεξψζεθαλ θαη νηηδήπνηε άιιν ζα ήζειαλ  λα πνπλ. 

Θπκεζείηε, δελ είλαη απαξαίηεην λα κηιήζνπλ αλ δελ ζέινπλ.  

 Απνλνκή βεβαηώζεσλ 
(Απηφ είλαη κηα θαιή ηδέα – εηδηθά αλ ε ηνπηθή εθπαηδεπηηθή  αξρή ηα ππνγξάθεη). 

 

ΣΔΛΟ 
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Αμηνιόγεζε ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ ζαο 

Δθπαίδεπζεο ζηα 

Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 
 

Ζ αμηνιφγεζε ελφο εξγαζηεξίνπ είλαη ρξήζηκε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, κεξηθνί 

απφ ηνπο νπνίνπο είλαη: 

 Γηαζθαιίδεη φηη νη επηκνξθσηέο γλσξίδνπλ ηη ζέινπλ νη ζπκκεηέρνληεο. 

 Γίλεη ζηνπο επηκνξθσηέο άκεζε αλαηξνθνδφηεζε ,θαη ζεηηθή θαη αξλεηηθή, ε νπνία 

ηνπο βνεζά λα βειηηψζνπλ ην ππφινηπν ηεο επηκφξθσζεο θαη ηα κειινληηθά 

εξγαζηήξηα. 

 Γείρλεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη νη απφςεηο ηνπο εθηηκψληαη. 

 Σα ζηνηρεία πνπ παξέρεη ίζσο ρξεηαζηεί λα παξνπζηαζηνχλ ζε πηζαλνχο 

ρξεκαηνδφηεο.  
(Απηή ε ελφηεηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζην δνθίκην «Evaluation of In-Service 

Teacher Training» ηεο Felisa Tibbitts.) 

 

πλήζσο, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο δίλνληαη αλψλπκεο θφξκεο αμηνιφγεζεο  

θαζεκεξηλά θαη/ή ζην ηέινο ηεο επηκφξθσζεο. Αλεπίζεκε αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί 

επίζεο λα δνζεί πξνθνξηθά ζε ζπλαληήζεηο ηνπ ζπλφινπ ηεο νκάδαο ή ζε κηθξφηεξεο, 

πεξηζζφηεξν νηθείεο νκάδεο ζηνπο επηκνξθσηέο, νη νπνίνη κνηξάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ κε ηα άιια κέιε ηεο επηκνξθσηηθήο νκάδαο. 

Οη αλψλπκεο θφξκεο αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα είλαη εθηελείο ή ζχληνκεο. Ίζσο 

ρξεηάδεηαη λα δηαλέκεηε ζχληνκεο θφξκεο θαζεκεξηλά, θαηφπηλ λα νινθιεξψλεηε ηε 

δηαδηθαζία κε κηα εθηελέζηεξε θφξκα ζην ηέινο ηεο επηκφξθσζεο. ηελ εθηελή θφξκα 

κπνξεί επίζεο λα ζπκπεξηιεθζεί κηα εξψηεζε πνπ λα ξσηά ηνπο ζπκκεηέρνληεο πψο 

ζθνπεχνπλ λα εηζάγνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κέζα ζηηο 

πξαθηηθέο ηεο ηάμεο ηνπο ηνπο επφκελνπο ηέζζεξηο έσο έμη κήλεο. Απηά ηα ζηνηρεία  

κπνξεί θαηφπηλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ππάξρεη ζπληνληζκέλε ζηήξημε πξνο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κφιηο επηζηξέςνπλ ζηηο πεξηνρέο ηνπο. 

 

Γείγκα Φόξκαο ύληνκεο Αμηνιόγεζεο  
 

1. Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν ζρεηηθά κε ηε ζεκεξηλή επηκφξθσζε; 

2. Ση ζαο άξεζε ιηγφηεξν; 

3. Ση πξνηάζεηο έρεηε λα θάλεηε γηα βειηηψζεηο; 
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(Δπεηδή νη εξσηήζεηο είλαη ηφζν ιίγεο, κπνξείηε λα ηηο δηαβάζεηε κεγαιφθσλα ή 

λα ηηο γξάςεηε ζε έλα ζεκείν πνπ λα ηηο βιέπνπλ φινη, έηζη ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο απιά 

λα ηηο αληηγξάθνπλ. Απηφ εμνηθνλνκεί ρξφλν ζηνπο επηκνξθσηέο). 

 

Γείγκα Φόξκαο Δθηεηακέλεο Αμηνιόγεζεο  
 

Οξγαλσηηθέο πηπρέο ηνπ εξγαζηεξίνπ: (παξαθαιψ επηιέμηε √)  

 

 Δμαηξεηηθφ Καιφ Μέηξην Πξνβιεκαηηθφ 
 

1. Γσκάηηα Δξγαζηεξίσλ 

2. ηέγαζε 

3. Φαγεηφ 

4. Μεηαθνξά 

 

Δθπαηδεπηηθέο πηπρέο ηνπ εξγαζηεξίνπ: 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ θιίκαθα 1 = πνιχ ρξήζηκν, 2 = θάπσο ρξήζηκν, 3 = φρη 

πνιχ ρξήζηκν, βαζκνινγήζηε  πφζν ρξήζηκν ήηαλ ην εξγαζηήξην ζηα αθφινπζα 

πξάγκαηα: 

 

5. Δθκάζεζε βαζηθψλ εγγξάθσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, αξρέο θαη κεραληζκνί 

πξνζηαζίαο   …..  

6. Δμνηθείσζε κε ηε ζπκκεηνρηθή εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία   ….. 

7. Μάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ ηάμε   ….. 

8. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ θιίκαθα 1 = πνιχ ρξήζηκν, 2 = θάπσο ρξήζηκν, 3 = φρη πνιχ 

ρξήζηκν, βαζκνινγήζηε πφζν ρξήζηκε ήηαλ γηα ζαο θάζε ζπλεδξία ζην εξγαζηήξην. 

(Δδψ, νη δηνξγαλσηέο απαξηζκνχλ ηηο δηάθνξεο ζπλεδξίεο). 

9. Ση ήηαλ ζεκαληηθφηεξν γηα ζαο ζηελ επηκφξθσζε; 

10. Πνηα ήηαλ ε ιηγφηεξν ρξήζηκε πηπρή ηεο επηκφξθσζεο; 

11. Πνηεο πξνηάζεηο έρεηε γηα ηε βειηίσζε ηεο επηκφξθσζεο; 

12. Πψο αλακέλεηε λα εθαξκφζεηε  ζηελ ηάμε ζαο, ζην ζρνιείν ή ζε άιιν εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ φ,ηη έρεηε κάζεη ζηελ επηκφξθσζε; 

 

Γείγκα Μεζόδνπ Οπηηθήο Αμηνιόγεζεο 
 

Οη θφξκεο θαη νη ζπδεηήζεηο δελ είλαη νη κφλνη ηξφπνη γηα λα θάλεηε αμηνιφγεζε.    

Μπνξεί λα επηζπκείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα κέζνδν νπηηθήο αμηνιφγεζεο γηα πνηθηιία 

ή ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ. Δδψ ππάξρεη έλα παξάδεηγκα κηαο κεζφδνπ νπηηθήο 

αμηνιφγεζεο: 

Εσγξαθίζηε έλαλ ζηφρν ζε έλα κεγάιν θνκκάηη ραξηί ή ζε έλαλ πίλαθα, δειαδή 

δηάθνξνπο νκφθεληξνπο θχθινπο πνπ μεθηλνχλ απφ  κηα θεληξηθή θφθθηλε «θνπθίδα», κε 

γξακκέο πνπ δηαηξνχλ ηνπο θχθινπο ζε «θέηεο», φπσο ζα κνηξάδαηε έλα θέηθ. Ο αξηζκφο 

ησλ «θνκκαηηψλ» πξέπεη λα είλαη ηζνδχλακνο κε ηνλ  αξηζκφ ησλ πξαγκάησλ ην νπνία 
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ζέιεηε λα αμηνινγήζεηε, φπσο νη κεκνλσκέλεο επηκνξθσηηθέο ζπλεδξίεο, ζέκαηα 

νξγάλσζεο θ.ι.π. 

Πείηε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη νη επηκνξθσηέο ζα θχγνπλ απφ ην δσκάηην (ίζσο 

θαηά ηε δηάξθεηα ελφο δηαιείκκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη φινη 

λα θάλνπλ έλα ζεκάδη ζε θάζε έλα απφ ηα «θνκκάηηα». Αλ πηζηεχνπλ φηη κηα ζπλεδξία 

ήηαλ εμαηξεηηθή, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπλ ην ζεκάδη ηνπο θνληά ζηελ θεληξηθή 

«θνπθίδα» ζην ζρεηηθφ «θνκκάηη». Αλ ζεψξεζαλ φηη ε ζπλεδξία δελ ήηαλ ρξήζηκε, ζα 

πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπλ ην ζεκάδη ηνπο ζε έλαλ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο θχθινπο. 
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Υξήζηκνη Οξγαληζκνί 
 

Απηνί νη νξγαληζκνί παξάγνπλ πιηθφ εθπαίδεπζεο γηα ηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα, νξγαλψλνπλ εξγαζηήξηα θαη ίζσο είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ ζπκβνπιέο. 

Παξαθαιψ ζπκεζείηε λα δηεπθξηλίζεηε ην είδνο ηεο βνήζεηαο πνπ ρξεηάδεζηε, θαζψο νη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο είλαη κηθξνί νξγαληζκνί κε πνιπάζρνιν πξνζσπηθφ.  

 

Οξγαληζκόο: πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 

Γηεύζπλζε: Directorate of Education, Culture and Sport, F-67075, Strasburg Cedex, 

France 

Σει.: (33)88913073  Fax: 88912753 

Υξήζε: Παξέρεη ηεθκεξίσζε, επηκφξθσζε θαη ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία. Σν Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (ίδηα δηεχζπλζε) ζπληνλίδεη ηα 

Κέληξα Σεθκεξίσζεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ηα νπνία ηψξα ππάξρνπλ ζε 

πνιιέο ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπε. 

 

Οξγαληζκόο: Human Rights Education Associates  

Γηεύζπλζε: Postbus 59225,1045 KE Amsterdam, the Netherlands 

Σει.: (31)2052414014 Fax: (31)205241498 

E-mail: info@hrea.nl. 

Υξήζε: πλεξγάδεηαη κε ηνπηθνχο εηαίξνπο ζηε Ρνπκαλία, ηελ Αιβαλία, ηελ Οπθξαλία, 

ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Δζζνλία γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηελ 

επηκφξθσζε δαζθάισλ ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα.  

 

Οξγαληζκόο: Milan Simecks Foundation 

Γηεύζπλζε: Hviezdoslavovo navy, 17811or Bratislava, Slovenia 

Σει.: (00427)333552 

E-mail: MSF@MSF.SANET,SK 

Υξήζε: Παξάγεη βηβιία, θαζέηεο θαη βίληεν ζηελ Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα θαη νξγαλψλεη εξγαζηήξηα γηα δαζθάινπο δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ θαζψο 

θαη γηα ζηειέρε  ηνπ ηνκέα εθπαίδεπζεο. 

 

Οξγαληζκόο: Canadian Human Rights Foundation  

Γηεύζπλζε: 1425 René- Lévesque Blvd.W, Suite 307, Montreal, Canada H3G 1T7 

Σει.: (1)5149540382  Fax : (1)5149540659 

E-mail: chrf@chrf.ca 

Υξήζε: Σξηκεληαίν πεξηνδηθφ «Μηιψληαο γηα Γηθαηψκαηα». Δπίζεο ην Γηεζλέο 

Δθπαηδεπηηθφ Δπηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ην νπνίν 

ζπγθεληξψλεη πεξηζζφηεξνπο απφ 100 ζπκκεηέρνληεο απφ 35 ρψξεο θάζε Ηνχλην/ Ηνχιην 

γηα έλα εληαηηθφ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ηξηψλ εβδνκάδσλ. Ο ζθνπφο ηνπ είλαη λα 

παξέρεη πξαθηηθά εξγαιεία γηα ηελ ελδπλάκσζε θαη αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γηα εξγαζία 

πάλσ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ νξγάλσλ ησλ  

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ αιιειεμαξηήζεσλ ηνπο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

mailto:info@hrea.nl
mailto:MSF@MSF.SANET,SK
mailto:chrf@chrf.ca
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δηθηχσζεο θαη ησλ ζπλεηαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη γιψζζεο εξγαζίαο είλαη ηα 

Αγγιηθά θαη ηα Γαιιηθά. 

 

Οξγαληζκόο: The Citizenship Foundation 

Γηεύζπλζε: Weddel House,13 West Smithfield London EC1A 9HY 

Σει.: 01712362171     Fax: 01713293702 

E-mail: CITIFU@GN.APC.ORG 

Υξήζε: Παξάγεη πιηθά ηα νπνία δηδάζθνπλ ηελ ηζαγέλεηα ηνπ πνιίηε, κεξηθά απφ απηά 

είλαη δηαζέζηκα ζηα Ρψζηθα θαη ζε άιιεο γιψζζεο γηα παηδηά ζε φιεο ηηο ειηθίεο.  

 

Οξγαληζκόο: Obshchestvo Memorial  

Γηεύζπλζε: Maly Karetny 12 Moscow 103151 

Σει.: 70952991180 

Υξήζε: Δπηβιέπεη θαη δηακαξηχξεηαη ελάληηα ζηηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζηε Ρσζία θαη επηδηψθεη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζπκάησλ ηνπ 

ηαιηληζκνχ. Έρεη επίζεο έλα ελεξγφ πξφγξακκα γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα. Έρεη παξαθιάδηα ζε φιε ηε Ρσζία θαη ηελ Κνηλνπνιηηεία Αλεμαξηήησλ 

Κξαηψλ. 

 

Οξγαληζκόο: Polish Helsinki Foundation for Humans Rights 

Γηεύζπλζε: Maryla Nowicka, Bracka 18, apt. 62,00-028 Βαξζνβία, Πνισλία 

Σει./Fax: (4822)269875,266996 

E-mail: ηείιηε mail ζην: %20hchrpol@hchpol.waw.pl 

Υξήζε: Έλα εθηεηακέλν πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα πνπ 

πεξηιακβάλεη κάζεκα γηα απφθνηηνπο παλεπηζηεκίνπ, εθπαίδεπζε αζηπλνκηθψλ, 

δεζκνθχιαθεο, δεκνζηνγξάθνπο θαη δηθαζηέο. Δπίζεο εθπαίδεπζε κέζσ ηειεφξαζεο, 

ηαηληψλ θαη ηχπνπ.  

  

Οξγαληζκόο: Magna Carta, Κέληξν γηα ηελ Πξνψζεζε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

Γηεύζπλζε: Yojnovifeva 26,10000 Zagreb, Croatia. 

Σει./Fax: (385)  1412420 

E-mail: MILENA.BEADER@ZAMIR-ZG.ZTN.APC.ORG 

Υξήζε: Σν Magna Carta δηαζέηεη βηβιηνζήθε πιηθψλ Δθπαίδεπζεο ζηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα ζηα έξβηθα θαη Κξναηηθά θαη δηνξγαλψλεη εξγαζηήξηα Δ.Α.Γ.   

 

Οξγαληζκόο: Γηεζλήο Ακλεζηία (Amnesty International) - Οκάδα Αλάπηπμεο Δπξψπεο 

(Europe Development Team) 

Γηεύζπλζε: Amnesty International, International Secretariat, 1 Easton Street, London, 

WCIX 8DT, United Kingdom 

Σει.: (44)1714135500, Fax: (44)1719561157 

E-mail: jsherwoo@amnesty.org 

Υξήζε: Μπνξνχλ λα ζαο θέξνπλ ζε επαθή κε άιινπο αλζξψπνπο ζηε ρψξα ζαο θαη ζε 

άιιεο ρψξεο ζηελ Αλαηνιηθή/ Κεληξηθή Δπξψπε νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα.  

 

Οξγαληζκόο: Ukrainian Center for Human Rights 

mailto:CITIFU@GN.APC.ORG
mailto:%20hchrpol@hchpol.waw.pl
mailto:MILENA.BEADER@ZAMIR-ZG.ZTN.APC.ORG
mailto:jsherwoo@amnesty.org
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Γηεύζπλζε: Ludmyla  Zablotska, Chervonoarmiiska 64, UKR- 252005 Kyiv, Ukraine 

Σει.:/Fax: (744)2272124, 2272398 Eλαιιαθηηθφ Fax:2272220 

Υξήζε: Tν Κέληξν έρεη αλαπηχμεη έλα πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο ζηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα, κε θείκελα γηα καζεηέο θαη έλα κεζνδνινγηθφ νδεγφ δαζθάινπ γηα ρξήζε 

ζηε 10
ε
 Σάμε ζηελ Οπθξαλία. 

 

Οξγαληζκόο: Γίθηπν Δθπαίδεπζεο ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (EIHRN) 

Γηεύζπλζε: Audrey Osler, Secretary, EIHRN, c / o School of Education, University of 

Birmingham, Birmingham England,BI52TT 

Σει.: (44) 214143344  Fax: (44) 1214144865 

Υξήζε: Μηα άηππε νκάδα αηφκσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηδξχζεθε ζηελ Αγγιία ην 1987. Tν δίθηπν 

εθδίδεη ηελ «Δθεκεξίδα Δθπαίδεπζεο ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα» ε νπνία δηαηίζεηαη 

απφ ηε Margot Brown, University College of Ripon and York St. John, Lord Mayor‟ s 

Walk, York, England Y03 7EX.To δίθηπν επίζεο δηαηεξεί έλα εηήζην ζεξηλφ ζρνιείν πνπ 

ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ζπκκεηέρνληεο απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 

Οξγαληζκόο: NICEL 

Γηεύζπλζε: 711 G Street, Washington, DC. 20003-2861,USA 

Δπηθνηλσλίαο κε: θ. Edward O‟ Brien 

 

Οξγαληζκόο: German Marshall Fund 

Γηεύζπλζε: 11 Dupont Circle, NW, Washington,DC.20036, USA 

 

Οξγαληζκόο: North American Partners for Human Rights Education. (NAPHRE)  

Γηεύζπλζε: University of Minnesota Human Rights Center, 229-19
th
 Avenue South, 

Minneapolis, Minnesota, USA 55455 

Σει.: (1)616 626 0041 

Fax: (1) 612 625 2011 

E-mail: NFLOWERS@IGC.APC.ORG 

Υξήζε: Ζ ζπλδξνκή ζην NAPHRE ($35) πεξηιακβάλεη ζπλδξνκή ζηελ εθεκεξίδα „Σν 

Σέηαξην (P)R‟, πξφζβαζε ζηα πιηθά θαη ζηνπο ζπκβνχινπο  ηεο Δθπαίδεπζεο ζηα 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα.  

Κεληξηθφ γξαθείν  γηα ηε ζπιινγή θαη δηαλνκή πιεξνθνξηψλ θαη πιηθψλ πνπ 

βξίζθεηαη ζην Κέληξν Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μηλεζφηα, 

δειηία πνιιψλ άιισλ νξγαληζκψλ – κειψλ ηνπ NAPHRE,θαη πιεξνθνξίεο γηα ζπλέδξηα 

θαη καζήκαηα ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ NAPHRE πεξηιακβάλνληαη ε Γηεζλήο Ακλεζηία ησλ ΖΠΑ, ε Γηεζλήο 

Ακλεζηία ηνπ Καλαδά θαη ην Γηεζλέο Ηλζηηηνχην γηα ηελ Δθπαίδεπζε ηνπ Πνιίηε ζε 

ζέκαηα Γηθαίνπ. 

 

Οξγαληζκόο: The World Association for the School as an Instrument of Peace (ΔΗΡ) 

Γηεύζπλζε: 5 rue de Simplon, CH-1207 Geneva Switzerland 

Σει./Fax: (4422) 7364452, 7530653 

Υξήζε: Σν ΔΗΡ είλαη κηα δηεζλήο κε- θπβεξλεηηθή νξγάλσζε κε ζπκβνπιεπηηθή 

ηδηφηεηα ζηα Ζλσκέλα Έζλε, ηελ UNESKO, ηελ 120 θαη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο. Σν 

mailto:NFLOWERS@IGC.APC.ORG
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1984 ην ΔΗΡ δεκηνχξγεζε  ην Γηεζλέο Δπηκνξθσηηθφ Κέληξν γηα ηε Γηδαζθαιία ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηεο Δηξήλεο (CIFEDHOP).  

Σν CIFEDHOP είλαη έλα δηεζλέο ίδξπκα, ην νπνίν επηκνξθψλεη δαζθάινπο 

πξσηνβάζκησλ, δεπηεξνβάζκησλ θαη ηερληθψλ ζρνιείσλ θαη θνιέγηα θαηάξηηζεο 

δαζθάισλ ζηελ εθπαίδεπζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Σν εηήζην Γηεζλέο 

Δπηκνξθσηηθφ Αθαδεκατθφ πλέδξην γηα ηε Γηδαζθαιία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

θαη ηεο Δηξήλεο έρεη ηκήκαηα ζηα αγγιηθά, ηα γαιιηθά θαη ηα ηζπαληθά θαη ρξεκαηηθέο 

παξνρέο δηαηίζεληαη γηα ηνπο Αλαηνιηθνεπξσπαίνπο πνπ επηζπκνχλ λα ην 

παξαθνινπζήζνπλ. 
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Πηζαλνί 

ρξεκαηνδόηεο 
 

Απηνί νη νξγαληζκνί κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα δψζνπλ ρξήκαηα έηζη ψζηε λα ζαο 

βνεζήζνπλ ζηελ εξγαζία ζαο κε ζέκα ηελ εθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα.  

 

 Γξάςηε έλα ζχληνκν γξάκκα πξψηα, δεηψληαο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δηαδηθαζία 

αίηεζεο. πγθεθξηκελνπνηήζηε ην είδνο βνήζεηαο πνπ ρξεηάδεζηε θαη πφζα ρξήκαηα 

ζα θνζηίζεη. Να είζηε ζχληνκνη.  

 Ο ρξεκαηνδφηεο ζα ζαο ζηείιεη κηα ηππνπνηεκέλε αίηεζε ή ζα ζαο δεηήζεη λα 

ππνβάιεηε ηε δηθή ζαο αίηεζε. 

 Δάλ πξέπεη λα γξάςεηε ηε δηθή ζαο αίηεζε, ζπκπεξηιάβεηε: 

 χληνκε παξνπζίαζε: πνηνη είζηε     

 Σελ αλάγθε. Πείηε ηη ρξεηάδεζηε (γηα παξάδεηγκα $1000 γηα έλαλ     

 ππνινγηζηή) 

 Πείηε γηαηί ρξεηάδεζηε φζα δεηάηε. Κάληε έλα ζαθή πξνυπνινγηζκφ. 

Ο ρξεκαηνδφηεο ζα απαληήζεη  κε έλα λαη ή κε έλα φρη. Δάλ απαληήζεη ζεηηθά  ζα  

πξέπεη λα δηεπζεηήζεηε πψο ζα ιάβεηε ηα ρξήκαηα θαη ζε πνηα κνξθή θαη πψο ζα ηα 

αηηηνινγήζεηε. 

εκαληηθό: Οη ρξεκαηνδφηεο αθνινπζνχλ απζηεξνχο θαλφλεο. Μεξηθνί κπνξνχλ 

κφλν λα δψζνπλ ρξήκαηα γηα εμνπιηζκφ ή γηα κηζζνχο  ή γηα άιια έμνδα. Οη 

πεξηζζφηεξνη έρνπλ έλα πιαθφλ ζηηο επηρνξεγήζεηο πνπ θάλνπλ. Δάλ έλαο 

ρξεκαηνδφηεο πεη φρη, ζηακαηήζηε θαη δνθηκάζηε αιινχ. Δπίζεο, αλ ιάβεηε ρξήκαηα 

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ (π.ρ. κηζζνδνζία), δελ πξέπεη λα ηα μνδέςεηε ζε θάηη 

άιιν (π.ρ. ππνινγηζηή) φζν πνιχ θαη λα ην ρξεηάδεζηε. Τπνβάιιεηε άιιε αίηεζε γηα 

λα αγνξάζεηε ππνινγηζηή. 

 

Οξγαληζκόο: πκβνχιην ηεο Δπξψπεο (Council of Europe) 

Γηεύζπλζε: BP 431R6, F-67006, Strasbourg Cedex, France 

Σει.:  +3388412000 

Fax: +3388412781/82/83 

Πξόζσπν επηθνηλσλίαο: Γηεχζπλζε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (Human Rights 

Directorate) 

 

Οξγαληζκόο: Δπξσπατθφ Ίδξπκα Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (European Human Rights 

Foundation) 

Γηεύζπλζε: 70, Avenue Michelange, B-1040 Brussels, Belgium. 

Σει.: +3227368405 (Phare) 

         7326653 (Taxis) 

 

Οξγαληζκόο: Open Society Foundation/ Soros  Foundation 

Γηεύζπλζε: Γξαθεία ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο 
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Οξγαληζκόο: Charity Know How 

Γηεύζπλζε: 114/118 Southampton Row, GB- London WCIB 5AA 

Σει.: +44 71 8317798 

 

Οξγαληζκόο: National Endowment for Democracy  

Γηεύζπλζε: 1101 15
th
 Street, N.W. Suite 700, Washington D.C. 20005, USA 

Πξόζσπν επηθνηλσλίαο: θ. Rodger Potocki 

 

Οξγαληζκόο: The Foundation for a Civil Society 

Γηεύζπλζε: 1270 Avenue of Americas, suite 609, New York, New York 10020. 

Πξόζσπν επαθήο: θ. Eric Nonacs ή  θα. Barbara Mc Andrew. 

 

Οξγαληζκόο: Ίδξπκα Ford (Ford Foundation) 

Γηεύζπλζε: 320 East 43
rd

 st. New York, N.Y. 10017,USA 

Πξόζσπν επηθνηλσλίαο: θ. Joseph Schull 

 

Οξγαληζκόο: Soros Foundation 

Γηεύζπλζε: 888 Seventh Avenue, New York, N.Y.10106, USA 

Σει.: +1 212 7572323 

 

Οξγαληζκόο: Fifth Foundation 

Γηεύζπλζε: 201 Sansome St. No 1000, San Francisco, CA 94104, USA 

Σει.: +1 202 7453950 

 

Οξγαληζκόο: European Culture Foundation 

Γηεύζπλζε: Jan van Goyenkade 5,1075 HN Amsterdam, The Netherlands. 

Σει.: + 31 20 676 0222 

Fax: 6752231. 
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Υξήζηκα βηβιία 
 

Σα αθφινπζα βηβιία είλαη πξφζθαηα θείκελα κε ζέκα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

θαη ηελ Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα. Μεξηθά κπνξεί λα δηαηίζεληαη δσξεάλ 

ή κπνξείηε λα πάξεηε άδεηα λα ηα θσηνηππήζεηε γηα ρξήζε ζηελ ηάμε. Μπνξεί επίζεο λα 

αληαιιάμεηε πιηθά πνπ έρεηε θάλεη εζείο ή ν νξγαληζκφ ζαο κε θάπνηα απφ φζα 

απαξηζκψληαη παξαθάησ.  

 

Δηζαγσγηθά πιηθά 
 

Σίηινο: Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (πξνηάζεηο γηα δαζθάινπο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) {Human Right Education (recommendations for teachers 

of secondary schools)}  

πγγξαθείο: N. F. Marynovych, M.F. Marynovich 

Σόπνο Έθδνζεο: Drohobych, Οπθξαλία 

Δθδόηεο: Γηεζλήο Ακλεζηία Οπθξαλίαο 

Έηνο Έθδνζεο: 1991 

Γιώζζα: Οπθξαληθά 

Πεξηερόκελν: Απηφο ν Οδεγφο πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απφ θαζεγεηέο Γπκλαζίνπ – 

Λπθείνπ. Γίλεη πξαθηηθέο ζπζηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε επίζεκα θαη αλεπίζεκα πεξηβάιινληα. 

Γηεύζπλζε: Γηεζλήο Ακλεζηία, Maydan zynok 6, Drohobych, Ukraine. 

 

Σίηινο: ΑΒΓ, Γηδάζθνληαο Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα: Πξαθηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 

Πξσηνβάζκηα  θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (ABC, Teaching Human Rights: Practical 

Activities for Primary and Secondary Schools) 

Σόπνο Έθδνζεο: Γελεχε, Διβεηία 

Έηνο Έθδνζεο: 1989 

Γιώζζα:  Πνιιέο γιψζζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Ρσζηθήο. 

Πεξηερόκελν: Απηφ ην βηβιίν πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απφ δαζθάινπο ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν πξψην κέξνο είλαη κηα εηζαγσγή ζηε κεζνδνινγία 

ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Σν δεχηεξν κέξνο παξέρεη πιεξνθνξίεο 

γηα δηάθνξα αζηηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ Οηθνπκεληθή 

Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα 

κία βάζε γηα ηα καζήκαηα. Σν ηξίην κέξνο εμεηάδεη επξχηεξα δεηήκαηα ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ φπσο ηελ εηξήλε, ηελ ηξνθή, ην λεξφ, ηελ ελέξγεηα, ηηο δηαθξίζεηο θιπ. Σν 

παξάξηεκα πεξηέρεη πνιιά δηεζλή έγγξαθα θαη ζπκβάζεηο πνπ πξαγκαηεχνληαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

Γηεύζπλζε: United Nations Centre for Human Rights , United Nations Office at Geneva, 

1211 Geneva 10, Switzerland. 

 

Σίηινο: Πψο λα ιεηηνπξγήζεηε έλα εξγαζηήξην (How to Run a Workshop) 

Σόπνο Έθδνζεο: Νφηηα Αθξηθή 

Δθδόηεο: Legal Education Action Project (LEAP), Παλεπηζηήκην ηνπ Κέεπ Σάνπλ 
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Έηνο Έθδνζεο: Απξίιηνο 1991 

Γιώζζα: Αγγιηθά 

Πεξηερόκελν: Έλαο ζχληνκνο πξαθηηθφο νδεγφο γηα λα ζρεδηάζεηε έλα εξγαζηήξην κε 

νδεγίεο βήκα πξνο βήκα θαη παξαδείγκαηα απφ ηξία ππνδείγκαηα εξγαζηεξίσλ.  

Γηεύζπλζε: LEAP, Institute of Criminology, University of Cape Town, Private Bag, 

RondeBosch 7700. 

Σει.: 6502680 Fax: 6503790 

 

Σίηινο: Φαληαζία θαη Πξαγκαηηθφηεηα: Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο γηα ηα Ζλσκέλα 

Έζλε, πψο ιεηηνπξγνχλ θαη πνηνο πιεξψλεη γηα ηε δξάζε ηνπο (Image and Reality: 

Questions and Answers about the United Nations, how it works, and who pays for it) 

Σόπνο Έθδνζεο: Ζλσκέλα Έζλε, Νέα Τφξθε, Ζ.Π.Α.  

Δθδόηεο: United Nations Department of Public Information 

Έηνο Έθδνζεο: 1993 

Γιώζζα: Αγγιηθά, Γαιιηθά, Ηζπαληθά 

Πεξηερόκελν: Απηφ ην βηβιηαξάθη πνπ έρεη ηε κνξθή απιψλ εξσηήζεσλ θαη 

απαληήζεσλ, είλαη έλαο εχρξεζηνο νδεγφο γηα ηα Ζλσκέλα Έζλε – ηε ζχζηαζή ηνπο, ην 

ξφιν ηνπο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηα νηθνλνκηθά.  

Γηεύζπλζε: United Nations Publications, Sales Section, United Nations Plaza, Room 

DC2 – 853, Dept. United Nations Publications, Sales Office and Bookshop, CH-1211, 

Geneva 10, Switzerland. 

 

Σίηινο: Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηηο Γεκνθξαηηθέο Αμίεο ζε ρνιηθφ Δπίπεδν θαη Δπηκφξθσζε 

Δθπαηδεπηηθψλ, ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο: Πεξίιεςε 

ππαξρφλησλ πξνγξακκάησλ θαη αλαγθψλ (Human Rights Education, Including Education 

for Democratic Values at School Level and Teacher Training, in the countries of Central 

and Eastern Europe: summary of existing programmes and needs) 

Σόπνο Έθδνζεο: ηξαζβνχξγν Γαιιία 

Δθδόηεο: πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 

Έηνο Έθδνζεο: 1994 

Γιώζζα: Αγγιηθά 

Υξήζε: Σν Ννέκβξην ηνπ 1993 ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο νξγάλσζε κηα ζπλάληεζε κε 

ζέκα πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο γηα ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ζηα Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο ζε ζρνιηθφ επίπεδν θαη ζηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Πξηλ απφ απηή ηε ζπλάληεζε, δεηήζεθε απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

θπβεξλεηηθνχο θαη κε, λα δψζνπλ  πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζ‟ απηφ ηνλ 

ηνκέα. Απηφ ην θείκελν ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έδσζαλ. πλνιηθά 19 ρψξεο απφ 

ηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ρσξψλ ηεο πξψελ 

ΔΓ) θαη νη 16 Μ.Κ.Ο. απφ ηνλ  ρψξν ή ην πεδίν ηεο Δ..Α.Γ. παξείραλ έλα φλνκα 

επαθήο θαη δηεχζπλζε θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

βνήζεηαο πνπ ήδε έρνπλ νινθιεξσζεί, δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάδνληαη λα γίλνπλ θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη βνήζεηαο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. Σν έγγξαθν ζπλνςίδεη 

ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ηνκέα απηφ ζηελ  Κεληξηθή θαη 

Αλαηνιηθή Δπξψπε. 
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Γηεύζπλζε: Human Rights Information Center, Council of Europe, F-67075, Strasbourg, 

Codex, France. 

 

Σίηινο: Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (Human Rights) 

πγγξαθέαο: Selby David 

Σόπνο Έθδνζεο: Cambridge, U.K.  

Δθδόηεο: Cambridge University Press 

Έηνο Έθδνζεο: 1988 

Γιώζζα: Αγγιηθά 

Πεξηερόκελν: Απηφ ην βηβιίν δίλεη κηα ζαθή εηζαγσγή ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

Αξρίδεη εμεηάδνληαο ηη είλαη πξαγκαηηθά ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα,  δηεζλείο ζπκβάζεηο 

θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ αλαηνιή – δχζε θαη βνξξά – λφην. Δμεηάδνληαη 

πεξηπηψζεηο κειέηεο απφ ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή, ηε νβηεηηθή Έλσζε, ην Αλαηνιηθφ 

Σηκφξ  θαη ηε Γχζε. Σέινο ζπδεηάηαη ε ππεξάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απφ 

ην επίπεδν ηεο εκπινθήο ησλ Ζ.Δ. ζηηο δηεζλείο ηνπηθέο νκάδεο πίεζεο. 

Υξεζηκνπνηνχληαη πνιιέο θσηνγξαθίεο, θφκημ, ράξηεο θαη δηαγξάκκαηα. 

Πεξηιακβάλνληαη κεξηθέο εξσηήζεηο παξαπιεχξσο ηνπ θεηκέλνπ. 

Γηεύζπλζε: Press Syndicate of the University of Cambridge, The Pitt Building, 

Trumpington Street, Cambridge CB2 1RP. 

 

Σίηινο: Ζ Πξφθιεζε ηεο Δθπαίδεπζεο ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (The Challenge of 

Human Rights Education) 

πγγξαθέαο: Starkey, Hugh ed. 

Σόπνο Έθδνζεο: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Δθδόηεο: Cassell Educational Limited. 

Έηνο Έθδνζεο: 1991 

Γιώζζα: Αγγιηθά 

Πεξηερόκελν: Απηή ε ζπιινγή δνθηκίσλ αλαθέξεηαη ζην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηελ Δπξψπε. Δπηθεθαιείο εηδηθνί ζε 

ζέκαηα παηδείαο απφ ηελ Δπξψπε θαη ηε Βφξεην Ακεξηθή αλαιχνπλ βαζηθά θείκελα κε 

ζέκα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κέζα ζην πιαίζην ζηαδίσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη δηάθνξεο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο. Σν πιηθφ είλαη πξσηαξρηθά ζεσξεηηθφ, αιιά κε ζπλερείο αλαθνξέο ζε 

πξαθηηθέο θαηαζηάζεηο θαη εθαξκνγέο. 

Γηεύζπλζε: Cassell Educational Limited, Villiers  House, 41/47 Strand, London WC2N 

5JE, U.K. 

 

Πεγέο γηα Δθπαηδεπηηθνύο 
 

Σίηινο: Σξαγνχδηα, Παηρλίδηα θαη Ηζηνξίεο απφ φινλ ηνλ θφζκν (Songs, Games and 

Stories from Around the World) 

πγγξαθέαο: Goodman, H.ed. 

Σόπνο Έθδνζεο: Λνλδίλν 

Δθδόηεο: UNICEF UK 

Έηνο Έθδνζεο: 1990 

Γιώζζα: Αγγιηθά 
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Πεξηερόκελν: Μηα ζπιινγή ηξαγνπδηψλ (κεξηθά ζηελ απζεληηθή γιψζζα κε κεηάθξαζε 

ζηα αγγιηθά), ηζηνξίεο θαη παηρλίδηα κε ζπλνδεπηηθή θαζέηα, πνπ απεπζχλνληαη ζε  

παηδηά θάησ ησλ νθηψ εηψλ. Πεξηιακβάλεη θσηνγξαθίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

εξγαζίεο ηεο UNICEF. 

Γηεύζπλζε: UNICEF UK, 55 Lincoln‟s Inn Fields, London WC2A 3NB, UK. 

 

Σίηινο: Γηαηεξήζηε καο αζθαιείο: Έλα πξφηδεθη γηα ηελ εηζαγσγή ηεο χκβαζεο ησλ 

ΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ γηα παηδηά ειηθίαο 8 – 13 ρξφλσλ. (Keep us safe: A 

project to introduce the UN Convention on the Rights of  the Child to 8 – 13 years old) 

πγγξαθέαο: UNICEF – UK, Save the Children  Fund 

Σόπνο Έθδνζεο: Λνλδίλν 

Δθδόηεο: UNICEF – UK, Save the Children  Fund 

Έηνο Έθδνζεο: 1990 

Γιώζζα: Αγγιηθά 

Πεξηερόκελν: Έλα απφ ηα ηξία βηβιία (πνπ ζπλνδεχεηαη απφ νδεγφ γηα ην δάζθαιν) κε 

ζηφρν ηελ εηζαγσγή ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ησλ Ζ.Δ. ζε παηδηά 8 

– 13 εηψλ. Απηφ ην βηβιίν αζρνιείηαη κε εθείλα ηα άξζξα, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ απφ ηελ θαθνπνίεζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε. Κάζε ελφηεηα 

εζηηάδεη ζε έλα άξζξν θαη πεξηιακβάλεη πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο (παηρλίδηα, θχιια 

εξγαζίαο, θείκελα, θαξηνχλ, θηι.) καδί κε νδεγίεο γηα ην δάζθαιν γηα ην πψο λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζεη. Σν βηβιίν επίζεο πεξηιακβάλεη θαηαιφγνπο κε πεγέο θαη ρξήζηκεο 

δηεπζχλζεηο. 

Γηεύζπλζε: UNICEF UK, 55 Lincoln‟s Inn Fields, London WC2A 3NB, UK. 

 

Σίηινο: Σν παηδί ζπλνιηθά: Έλα πξφηδεθη γηα ηελ εηζαγσγή ηεο χκβαζεο ησλ ΖΔ γηα 

ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζε παηδηά  ειηθίαο 8 – 13. (The Whole Child : A Project to 

introduce the UN Convention on the Rights of the Child to 8 – 13 Years Old) 

πγγξαθέαο: UNICEF – UK, Save the Children  Fund  

Σόπνο Έθδνζεο: Λνλδίλν 

Δθδόηεο: UNICEF – UK, Save the Children  Fund  

Έηνο Έθδνζεο: 1990 

Γιώζζα: Αγγιηθά 

Πεξηερόκελν: Έλα απφ ηα ηξία βηβιία (πνπ ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ νδεγφ γηα ην 

δάζθαιν), ζρεδηαζκέλν γηα λα εηζάγεη ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζε 

παηδηά ειηθίαο 8 – 13 εηψλ. Απηφ ην βηβιίν πεξηιακβάλεη ηα άξζξα πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζηε δηθή ηνπ αλάπηπμε («εθείλα ηα δεηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ 

ηε βαζηθή ηαπηφηεηα ελφο παηδηνχ, ηελ παηδηθή ειηθία ηνπ θαη ηελ εκπινθή ηνπ ζε κηα 

επξχηεξε θνηλσλία»). Κάζε ελφηεηα είλαη δνκεκέλε γχξσ απφ έλα άξζξν θαη πεξηέρεη 

ζπιινγή  δξαζηεξηνηήησλ (παηρλίδηα, θχιια εξγαζίαο, θείκελα, θαξηνχλ θιπ) καδί κε 

νδεγίεο γηα ην δάζθαιν ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπο. 

Γηεύζπλζε: UNICEF UK, 55 Lincoln‟s Inn Fields, London WC2A 3NB, UK. 

 

Σίηινο: Δίλαη Γηθαίσκά καο: Έλα πξφηδεθη γηα ηελ εηζαγσγή ηεο χκβαζεο ησλ ΖΔ γηα 

ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζε παηδηά ειηθίαο 8 – 13 εηψλ (It's Our Right: A Project to 

Introduce the UN Convention on the Rights) 

πγγξαθέαο: UNICEF – UK, Save the Children  Fund  
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Σόπνο Έθδνζεο: Λνλδίλν 

Δθδόηεο: UNICEF – UK, Save the Children  Fund  

Έηνο Έθδνζεο: 1990 

Γιώζζα: Αγγιηθά 

Πεξηερόκελν: Έλα απφ ηα ηξία βηβιία (πνπ ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ νδεγφ γηα ην δάζθαιν) 

γηα ηελ εηζαγσγή ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζε παηδηά ειηθίαο 8 – 13 

εηψλ. Απηφ ην βηβιίν πεξηιακβάλεη ηα άξζξα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ πξφλνηα γηα ηε 

θπζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Πεξηιακβάλεη θαηαιφγνπο κε πεγέο 

θαη ρξήζηκεο δηεπζχλζεηο θαη ελφηεηεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε κεκνλσκέλα άξζξα ηεο 

χκβαζεο, θάζε ελφηεηα πεξηιακβάλεη πνιπάξηζκεο δξαζηεξηνηήηεο (παηρλίδηα, θείκελα, 

παηρλίδηα ξφισλ, θχιια εξγαζίαο θιπ) θαη ππνδείμεηο ζην δάζθαιν γηα ηε ρξήζε ηνπο. 

Γηεύζπλζε: UNICEF UK, 55 Lincoln‟s Inn Fields, London WC2A 3NB, UK. 

 

Σίηινο: Οδεγφο ηνπ Γαζθάινπ: Γηδάζθνληαο ηε χκβαζε ησλ ΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Παηδηνχ (Teacher‟s Handbook: Teaching the UN Convention on the Rights of the 

Child) 

πγγξαθέαο: UNICEF – UK, Save the Children  Fund  

Σόπνο Έθδνζεο: Λνλδίλν 

Δθδόηεο: UNICEF – UK, Save the Children  Fund  

Έηνο Έθδνζεο: 1990 

Γιώζζα: Αγγιηθά 

Πεξηερόκελν: Έλα βηβιίν γηα δαζθάινπο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ησλ 

πξψησλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ ζπλνδεχεη κηα ζεηξά ηξηψλ «βηβιίσλ πξφηδεθη 

(εξγαζηψλ)» κε ζέκα ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Πεξηιακβάλεη 

ιεπηνκεξείο πξνηάζεηο γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ πξφηδεθη (ζρεδίνπ εξγαζίαο) ζε κέξε 

ηνπ Βξεηαληθνχ θχξηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, κηα εηζαγσγή ζηε UNICEF θαη ην SCF 

(πνπ εθδίδνπλ ην βηβιίν απφ θνηλνχ), κηα ζχληνκε ηζηνξία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

παηδηψλ, ηα θχξηα ζεκεία ησλ αξρψλ ηεο χκβαζεο θαη ελ ζπλερεία ην πιήξεο θείκελν, 

ζπλνδεπφκελν απφ κηα αλεπίζεκε πεξίιεςε ησλ θχξησλ δηαηάμεσλ. 

Γηεύζπλζε: UNICEF UK, 55 Lincoln‟s Inn Fields, London WC2A 3NB, UK. 

 

Σίηινο: Παηδηά θαη Παγθφζκηα Αλάπηπμε: Έλα βηβιίν γηα Γαζθάινπο (Children and 

World Development: A Resource book for Teachers) 

πγγξαθέαο: Williams, Roy 

Σόπνο Έθδνζεο: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Δθδόηεο: UNICEF – U.K. θαη The Richmond Pub. Co Ltd 

Έηνο Έθδνζεο: 1987 

Γιώζζα: Αγγιηθά 

Πεξηερόκελν: Απηφ ην βηβιίν εθνδηάδεη ηνπο δαζθάινπο κε βαζηθέο πιεξνθνξίεο, 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, δηαγξάκκαηα, πεξηγξαθέο πεξηπηψζεσλ, θσηνγξαθίεο θαη 

ππνδείμεηο επηπιένλ πεγψλ. θνπεχεη ζην λα απμήζεη ηελ ελεκέξσζε ησλ δαζθάισλ θαη 

ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ ζηνλ 

αλαπηπζζφκελν θφζκν. Δπηά ελφηεηεο θαη ην παξάξηεκα  αλαθέξνληαη ζηα εμήο ζέκαηα: 

ε θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ ζηνλ θφζκν, ηα παηδηά ζε δχζθνιεο πεξηζηάζεηο, γπλαίθεο θαη 

αλάπηπμε, παηδηά θαη ε θαηάζηαζε ζηνλ θφζκν, δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ, Αθξηθή - κηα 

κειέηε πεξίπησζεο θαη ηα παηδηά σο πξφζθπγεο.  
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Γηεύζπλζε: UNICEF – UK, 55 Lincoln‟s Inn Field, London WC2A 3NB, the Richmond 

Publishing Co Ltd, Orchard Road, Richmond, Surrey, TW9 4PD, England. 

 

Σίηινο: Tα Γηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ηνπ θφζκνπ (The Rights of the  World‟s Children) 

Σόπνο Έθδνζεο: Διβεηία 

Δθδόηεο: Simon Spivac 

Έηνο Έθδνζεο: 1989 

Γιώζζα: Αγγιηθά 

Πεξηερόκελν: Απηφ ην εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν αλαθέξεη πεξηπηψζεηο κειέηεο, εξσηήζεηο 

γηα ζπδήηεζε, δξαζηεξηφηεηεο, παηρλίδηα ξφισλ θαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξεο 

ειηθίεο. Σν πιηθφ είλαη δηεπζεηεκέλν  ζε νθηψ θαηεγνξίεο πνπ θαιχπηνπλ ζέκαηα φπσο ε 

ηαπηφηεηα, ε ηξνθή θαη ε αζθάιεηα, ε εθπαίδεπζε θαη ε δεκηνπξγηθή έθθξαζε, ε 

νηθνγέλεηα, ε ηζφηεηα, ε βία, ν πφιεκνο θαη ε λνκνζεζία. 

Γηεύζπλζε: UNICEF, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, T : 4122 – 

798 5850, F : 4122 – 791 0822. 

 

Σίηινο: Γηαζηάζεηο ηεο Παηδηθήο Ζιηθίαο: Έλαο Οδεγφο γηα Κνηλσληθή Αγσγή απφ ηελ 

ειηθία ησλ δεθαέμη εηψλ θαη άλσ (Dimensions of Childhood: A handbook for Social 

Education at Sixteen Plus) 

πγγξαθέαο: Smith, Lesley 

Σόπνο Έθδνζεο: Λνλδίλν 

Δθδόηεο: Health Education Authority θαη UNICEF – UK  

Έηνο Έθδνζεο: 1988 

Γιώζζα: Αγγιηθά 

Πεξηερόκελν: Απηφο ν νδεγφο γηα δαζθάινπο ζηφρν έρεη λα πξνσζήζεη ηελ θαηαλφεζε 

θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο, λα 

εμεηάζεη ηελ παηδηθή ειηθία ζε ζρέζε κε πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο  επηξξνέο θαζψο 

επίζεο θαη ηελ εζληθφηεηα, ην θχιν θαη ηελ ηάμε θαη επίζεο λα  βεβαηψζεη ηα 

δηαθνξεηηθά θπζηθά θαη πεξηβαιινληηθά πιαίζηα γηα ηελ αλάπηπμε. Ζ νκαδηθή εξγαζία 

θαη νη κέζνδνη αλαθάιπςεο είλαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ πξνηηκνχληαη, θαζψο  

επηηξέπνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ πξνζσπηθή επηινγή ελφο ζέκαηνο ζρεηηθά κε ηηο έμη 

«δηαζηάζεηο» ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Απηέο είλαη ε Παγθφζκηα, ε Πνιππνιηηηζκηθή, ε 

Κνηλσληθή θαη Οηθνλνκηθή, ε Γηάζηαζε ηνπ Φχινπ, ε Ηζηνξηθή, ε  Κξπθή 

(πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο). Ζ ζεηξά καζεκάησλ πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο. Ζ πξψηε 

θάζε, «Πξνεηνηκαζία» πεξηιακβάλεη νθηψ δξαζηεξηφηεηεο θαη πιηθά πνπ δηαλέκνληαη 

ζηελ ηάμε (θπιιάδηα). Δλ ζπληνκία παξαηίζεληαη νη ηξφπνη πξνζέγγηζεο ζηε Γεχηεξε 

Φάζε «Έξεπλα», θαη ζηελ Σξίηε Φάζε «Παξνπζίαζε, πδήηεζε θαη Αμηνιφγεζε». 

Γηεύζπλζε: Health Education Authority, Hamilton House, Mabledon Place, London 

WCIH 9TX θαη UNICEF – UK, 55 Lincoln‟s Fields, London WC2A 3NB, UK. 

 

Σίηινο: Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (Human Rights) 

πγγξαθέαο: David Shiman 

Σόπνο Έθδνζεο: Νηέλβεξ, Ζ.Π.Α. 

Δθδόηεο: Centre for Teaching International Relations, University of Denver. 

Έηνο Έθδνζεο: 1993 

Γιώζζα: Αγγιηθά 
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Πεξηερόκελν: Έλα πεξηεθηηθφ εγρεηξίδην 155 ζειίδσλ κε πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ειηθίεο 12 έσο θαη ελήιηθεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ 

παηδηψλ, ην Οινθαχησκα, ηε Θαλαηηθή Πνηλή, ηνπο Πξφζθπγεο θαη Φπιεηηθά Εεηήκαηα. 

Γηεύζπλζε: Centre for Teaching International Relations, University of Denver, Colorado 

80208, U.S.A. 

 

Σίηινο: Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα γηα ινπο (Human Rights for All) 

πγγξαθείο: Edward L. O‟Brien, Eleanor Greene, David McQuoid – Mason 

Σόπνο Έθδνζεο: Minneapolis / St Paul, Ζ.Π.Α. 

Δθδόηεο: Δζληθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ Αγσγή ησλ Πνιηηψλ ζε δεηήκαηα δηθαίνπ (National 

Institute for Citizen Education in the Law) 

Έηνο Έθδνζεο: 1996 

Γιώζζα: Αγγιηθά 

Πεξηερόκελν: Πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε ζρνιεία κέζεο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, απηφ ην βηβιίν είλαη γεληθά ρξήζηκν σο κηα 

εηζαγσγή ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο θαη επίζεο ζίγεη δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία, ηελ εζληθή αζθάιεηα θαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά. Δζηηάδεη πάλσ ζε λνκηθέο πηπρέο θαη επίζεο 

πεξηιακβάλεη θάπνηνπο ρξήζηκνπο πίλαθεο πνπ εμεγνχλ ηνπο ξφινπο ησλ Με–

Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ φπσο ε Γηεζλήο Ακλεζηία, Πεξηθεξεηαθψλ 

Γηαθπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ φπσο ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη δηεζλψλ 

θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ φπσο ηα Ζλσκέλα Έζλε. Πνιχ θαιή απεηθφληζε ηεο 

θαηάζηαζεο ζε πνιιέο ρψξεο! 162 ζειίδεο. 

Γηεύζπλζε: West Publishing Company, 610 Opperman Drive, P.O. Box 64526, St. Paul 

MN 55164 – 526, USA  

 

Σίηινο: Γεκηνπξγηθή Δπίιπζε πγθξνχζεσλ: Πεξηζζφηεξεο απφ 200 δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο Δηξήλεο ζηελ Σάμε (Creative Conflict Resolution: More than 200 

Activities for keeping Peace in the Classroom) 

πγγξαθέαο: William Kreidler 

Σόπνο Έθδνζεο:  Illinois, Ζ.Π.Α. 

Δθδόηεο: Scott, Foresman and Company 

Έηνο Έθδνζεο: 1984 

Γιώζζα: Αγγιηθά 

Πεξηερόκελν: 20 ηερληθέο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ γηα ηελ ηάμε κε παξαδείγκαηα θαη 200 

δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα ζπλεξγαζίαο. 

Γηεύζπλζε: Good Year Books, Department GYB, 1900 East Lake Avenue, Glenview, 

Illinois 60025, USA 

 

Σίηινο: Σν Βηβιίν ηεο Πξνθαηάιεςεο: Γξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ Σάμε (The Prejudice 

Book: Activities for the Classroom) 

πγγξαθέαο: David A. Shiman 

Σόπνο Έθδνζεο: Νέα Τφξθε 

Δθδόηεο: Anti – Defamation League  

Έηνο Έθδνζεο: 1994 

Γιώζζα: Αγγιηθά 
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Πεξηερόκελν: 176 ζειίδεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 37 δξαζηεξηφηεηεο γηα κεγαιχηεξα 

παηδηά ηα νπνία oξίδνπλ θαη θαηαθξίλνπλ ζηεξεφηππα, γεληθεχζεηο θαη θάζε είδνπο 

πξνθαηαιήςεηο. 

Γηεύζπλζε: ADL, 823 United Nations Plaza, 10017 New York, NY USA 

Σει.: +212 885 7700 

  

Σίηινο: Δθπαίδεπζε ηνπ ραξαθηήξα: Πψο ηα ζρνιεία καο κπνξνχλ Γηδάμνπλ ην 

εβαζκφ θαη ηελ Τπεπζπλφηεηα. (Educating for character: How our school can teach 

Respect and Responsibility). 

πγγξαθέαο: Thomas Lickona 

Σόπνο Έθδνζεο: Νέα Τφξθε 

Δθδόηεο: Bantam Books  

Έηνο Έθδνζεο: 1992 

Γιώζζα: Αγγιηθά 

Πεξηερόκελν: Πεξηέρεη ζηξαηεγηθέο γηα λα δηδάμνπκε ζηα παηδηά ηελ επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ, ηε βειηίσζε ηεο θαιιηέξγεηα εζψλ ζην ζρνιείν θαη ηελ έλαξμε ηεο 

δεκνθξαηηθήο ζρνιηθήο δηαθπβέξλεζεο.  

Γηεύζπλζε: Bantam Books, 666 Fifth Avenue, New York, NY 10103, USA (Σηκή 

$12.50) 

 

Σίηινο: Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αλζξψπηλε Αμηνπξέπεηα: Μαζαίλνληαο γηα ηα Γηθαηψκαηα 

θαη ηηο Τπνρξεψζεηο (Educating for Human Dignity: Learning about Rights and 

Responsibilities) 

πγγξαθέαο: Betty A. Reardon 

Σόπνο Έθδνζεο: Φηιαδέιθεηα 

Δθδόηεο: University of Pennsylvania Press 

Έηνο Έθδνζεο: 1995 

Γιώζζα: Αγγιηθά 

Πεξηερόκελν: Έλα ιεπηνκεξέο εγρεηξίδην δαζθάινπ, πνπ αλαθέξεη επηγξακκαηηθά ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηνπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη 

πεξηιακβάλεη πνιιέο αζθήζεηο γηα ηελ ηάμε. Οη αζθήζεηο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο ζχκθσλα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα: κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο 

ηάμεηο θαη θαιχπηνπλ κηα πνηθηιία δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ζηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  δηαθξίζεσλ,  ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

παηδηψλ θαη δηεζλψλ πξνηχπσλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Σν εγρεηξίδην επίζεο 

πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ πεγψλ, φπσο    ηαηλίεο, θαη αλαπαξάγεη  ηελ ΟΓΑΓ, ηε 

χκβαζε γηα ηελ Δμάιεηςε ηεο Γηάθξηζεο ελαληίνλ ησλ Γπλαηθψλ θαη ηε χκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζε Παξαξηήκαηα. 

Γηεύζπλζε: University of Pennsylvania Press, 423 Guardian Drive, Philadelphia, PA 

19014 – 6097, USA 

 

Σίηινο: Ζ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (Declaratia 

Universala a drepturilor omului – The Universal Declaration of Human Rights) 

πγγξαθέαο: Ligia Neascu 

Σόπνο Έθδνζεο: Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία 

Δθδόηεο: SIRDO 
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Έηνο Έθδνζεο: 1994 

Γιώζζα: Ρνπκάληθα, Γαιιηθά, Αγγιηθά 

Πεξηερόκελν: Απηφ ην βηβιίν, πνπ απεπζχλεηαη ζε κηθξά παηδηά, πεξηέρεη κηα 

Απινπνηεκέλε εχπεπηε Έθδνζε ηεο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Πεξηιακβάλεη κηα ζχληνκε εηζαγσγή πνπ εμεγεί ην ηζηνξηθφ ηνπ 

εγγξάθνπ θαη θάζε άξζξν ζπλνδεχεηαη απφ κηα δσγξαθηά  γηα λα κπνξνχλ λα 

ρξσκαηίζνπλ ηα παηδηά. 

Γηεύζπλζε: Str. Anghel Saligny nr. 8, cod. 70623, Sector 5, Bucharest, Roumania 

 

Σίηινο: Δλαιιαθηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο, γηα ην 

επίπεδν ησλ κεγαιπηέξσλ ηάμεσλ ηεο ηνηρεηψδνπο Δθπαίδεπζεο -  Ζιηθηαθή Οκάδα 10 

– 15 ρξφλσλ (Citizenship Education Alternative Curriculum for Upper Elementary Level 

- Age Group 10 – 15) 

πγγξαθέαο: Jana Ondrackova 

Σόπνο Έθδνζεο: Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο 

Δθδόηεο: Czech Helsinki Committee  

Έηνο Έθδνζεο: 1995 

Γιώζζα: Σζέρηθα, Αγγιηθά 

Πεξηερόκελν: Απηφ ην 18ζέιηδν Πξφγξακκα πνπδψλ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε ηνπ 21
νπ

 αηψλα, θάλνληάο ηνλ γλψζηε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαη 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζηελ θνηλσλία, ππεχζπλν θαη αλεμάξηεην, λα ζπκκεηέρεη ελεξγά 

ζηελ θνηλφηεηα, ζην θξάηνο θαη ζηα παγθφζκηα γεγνλφηα. Πεξηιακβάλεη ηδέεο γηα ην πψο 

λα αμηνπνηήζεηε ηα ηνπηθά θαη δηεζλή ζπκβάληα (Ζκέξα ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 

ε δεκηνπξγία κηαο λέαο ηνπηθήο βηβιηνζήθεο..) εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα.  

Γηεύζπλζε: Czech Helsinki Committee, Pstovni Schranka c.4, 19900 Praha I. Jeleni 

5/119, 118 Praha 1 

Σει.: 2051 5188, 2437 2338 

Fax: 2051 5188, 2437 2335 

 

Σίηινο: Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα γηα Παηδηά: Έλα Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε 

Γηδαζθαιία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζε Παηδηά Ζιηθίαο 3 – 12 ρξφλσλ (Human 

Rights for Children: A Curriculum for Teaching Human Rights to Children Ages 3 – 12) 

Σόπνο Έθδνζεο: Ζ.Π.Α.  

Δθδόηεο: Kiran S. Rana  

Έηνο Έθδνζεο: 1992 

Γιώζζα: Αγγιηθά. Γηαζέζηκν ζηα Ρψζηθα απφ ηελ Οκάδα Αλάπηπμεο Δπξψπεο, απφ ηε 

Γηεζλή Ακλεζηία, Γηεζλή Γξακκαηεία (Europe Development Team, Amnesty 

International, International Secretariat) (γηα ηηο πιήξεηο δηεπζχλζεηο δείηε ζην 

νπηζζφθπιιν απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ). Δίλαη δηαζέζηκν ζηα ινβάθηθα απφ ην Milan 

Simecka Foundation (δείηε ζηε ζειίδα …) 

Πεξηερόκελν: Έρεη νξγαλσζεί ζε 10 ηκήκαηα, έλα γηα  θάζε αξρή ηεο Γηαθήξπμεο  ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Γξαζηεξηφηεηεο ζηηο Γιψζζεο, ηελ 

Κνηλσληθή Δπηζηήκε, ηελ Ηζηνξία, ηα Μαζεκαηηθά, ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ηα 

Καιιηηερληθά θαη ηε Φπζηθή Αγσγή. 

Γηεύζπλζε: Amnesty International Human Rights for Children Committee, P.O. Box 

110864, Tacoma, WA 98411, USA 
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Σίηινο: Δγψ, Δζχ (Ya, ty, my - I, you, Me) 

πγγξαθείο: Don Roweθαη Jan Newton, Ρψζνη κεηαθξαζηέο Irina Akhmetova θαη 

Ekaterina Rachmanova 

Σόπνο Έθδνζεο: Μφζρα 

Δθδόηεο: Intek Ltd 

Έηνο Έθδνζεο: 1995 

Γιώζζα: Ρψζηθα 

Πεξηερόκελν: Μεηάθξαζε ηνπ «Δζχ, Δγψ, Δκείο» (You, me, Us) ελφο θεηκέλνπ γηα 

παηδηά ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ πνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ εζηθή αλάπηπμε. 

Γηεύζπλζε: Citizenship Foundation, Weddel House, 13 West Smithfield, London ECIA 

9 HY, UK. 

 

Σίηινο: Ση Λέεη ν Νφκνο (Chto govorit zakon - What the Law Says) 

πγγξαθείο: Don Rowe and Tony Thorpe, Ρψζνη  κεηαθξαζηέο  Irina Akhmetova and 

Ekaterina Rachmanova 

Σόπνο Έθδνζεο: Μφζρα 

Δθδόηεο: Intek Ltd 

Έηνο Έθδνζεο: 1995 

Γιώζζα: Ρψζηθα 

Πεξηερόκελν: Δπηιεγκέλεο Δλφηεηεο κεηαθξαζκέλεο θαη πξνζαξκνζκέλεο απφ πιηθά ηνπ 

ηδξχκαηνο γηα ηελ Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε (Citizenship Foundation) γηα καζεηέο ρνιείσλ 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο. 

Γηεύζπλζε: Citizenship Foundation, Weddel House, 13 West Smithfield, London EC1A 

9HY, UK. 

 

Σίηινο: Ο Κφζκνο καο, Σα Γηθαηψκαηά καο (Our World, Our Rights) 

πγγξαθέαο: Brown Margot ed. 

Δθδόηεο: Amnesty British Section, 99 – 119 Rosebery Ave, London EC1R 4RE, UK. 

Υξνλνινγία Έθδνζεο: 1995 

Γιώζζα: Αγγιηθά 

Πεξηερόκελν: Έλα εγρεηξίδην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ΟΓΑΓ κέζα 

απφ κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ. Πεξηιακβάλεη θπιιάδηα εξγαζίαο, πιηθφ πνπ κπνξεί 

λα δηαλεκεζεί ζηελ ηάμε θιπ. Σν πιηθφ απηφ πνπ κπνξεί λα θσηνηππεζεί βαζίδεηαη ζε 

ηζηνξίεο, πιεξνθνξίεο αλαθεξφκελεο ζε γεγνλφηα θαη πξνβιήκαηα πνπ ζπλνδεχνληαη 

απφ ζρεηηθή εηθνλνγξάθεζε, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε δηθαηψκαηα κέζα ζηελ ηάμε θαη 

ζε έλα επξχηεξν πιαίζην. Πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ απεπζχλνληαη ζην δάζθαιν γηα 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 161 ζειίδεο. 

 

Οπηηθναθνπζηηθά πιηθά 
 

Σίηινο: Βίληεν θηλνχκελσλ ζρεδίσλ γηα ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ (Animated Cartoon Video on the Universal Declaration of Humane Rights) 

Γιώζζα: Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη Ηζπαληθά 

Πεξηερόκελν: Έλα 20ιεπην βίληεν ην νπνίν απεηθνλίδεη κε ηε κνξθή θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ θάζε άξζξν απφ ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 
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Γηεύζπλζε: ηείιηε επηηαγή ή δηεζλή δηαηαγή πιεξσκήο ζηε δηεχζπλζε Amnesty 

International, International Secretariat, 1 Easton Street, London, WC1X 8DJ, United 

Kingdom. 

 

Σίηινο: Τπνζηεξίμηε ηψξα ηα αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (Stand up now for Human 

Rights!) 

Γιώζζα: Αγγιηθά θαη Γαιιηθά (άιιεο ππφ έθδνζε) 

Πεξηερόκελν: Ζ ηζηνξία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ λένη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη 

γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζην Βέιγην, ηε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, ηε Γεξκαλία, ηε 

ινβαθία, ηε ινβελία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

Γηεύζπλζε: Human Rights Information Centre Council of Europe, F – 67075 Strasbourg 

Ceder France. 

         

 

 

 

   


