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ΟΔΗΓΘΕ ΓΘΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 
 
Πώς μπορώ να λάβω μέρος ζηο πρόγραμμα; 
Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζε απηό ην πξόγξακκα ζα έρνπλ όια ηα λεπηαγωγεία θαη ηα 
δεκνηηθά ζρνιεία.  
 
Οι υάσεις τοσ προγράμματος: 
 
Σηελ πρώηε θάζε νη δηεπζπληέο ηωλ ζρνιείωλ ζα ελεκεξώζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα 
ην πξόγξακκα, αθνύ πξνεγνπκέλωο έρνπλ ιάβεη από ην Υπνπξγείν Παηδείαο Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ ηελ εγθύθιην. Ζ εγθύθιηνο ζα ζπλνδεύεηαη από πιεξνθνξίεο 
γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη νδεγίεο γηα ηε δηεμαγωγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αθνύ νη καζεηέο 
ελεκεξωζνύλ γηα ηα δηθαηώκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηε Σύκβαζε, νη καζεηέο ηνπ 
λεπηαγωγείνπ θαινύληαη  λα εηνηκάζνπλ κηα νκαδηθή αθίζα δηαζηάζεωλ 50 εθ. Φ 70 εθ., νη 
καζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο Γεκνηηθνύ κπνξνύλ επίζεο λα θηηάμνπλ κηα νκαδηθή αθίζα 
δηαζηάζεωλ 50 εθ. Φ 70 εθ., νη καζεηέο ηεο Γ΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνύ θαινύληαη λα θηηάμνπλ έλα 
παξακύζη θαη ηεο Δ΄ θαη Ση’ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ κπνξνύλ λα θηηάμνπλ έλα βηβιίν ή 
εθεκεξίδα κε ζέκα «ΝΑ Α ΓΝΩΡΘΩ ΣΟΤ ΦΘΛΟΤ ΜΟΤ, ΣΑ ΠΑΘΔΘΑ ΣΟΤ 
ΚΟΜΟΤ». Πξόθεηηαη γηα κηα δεκηνπξγηθή πξνζπάζεηα πνπ ζα γίλεη από όιε ηελ ηάμε. Θα 
είλαη έλα θνηλό πξόγξακκα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ όινη.  
 
Σε πεξίπηωζε πνπ ππάξρνπλ ζρνιεία κε πεξηζζόηεξεο από κηα ηάμεηο γηα ην 
Νεπηαγωγείν, ηελ Α’, ηε Β’, ηελ Γ’, ηελ Γ’ ηελ Δ’ ή ηελ Ση’  Γεκνηηθνύ, ηόηε ε θάζε ηάμε 
ρωξηζηά ζα εηνηκάζεη ηε δηθή ηεο εξγαζία. Απηή ε θάζε ζα πξέπεη λα νινθιεξωζεί κέρξη 
ηελ Πέμπηε 31 Μαΐοσ 2012,  νπόηε ηα ζρνιεία ζα έρνπλ ηαρπδξνκήζεη ηηο εξγαζίεο ηνπο 
πξνο ηε UNICEF ζηε Γηεύζπλζε: Τδωλ Κέλλεληπ 37, 16121 Καηζαξηαλή κε ηελ έλδεημε 
“Γηα ην πξόγξακκα «Τα Παηδηά Γξάθνπλ & Εωγξαθίδνπλ ηα Γηθαηώκαηά ηνπο»”. Δδώ ζα 
ζέιακε λα επηζεκάλνπκε όηη νη αθίζεο ζα ήηαλ θαιό λα ζηαινύλ ζε «ξνιό» γηα λα κελ 
θαηαζηξαθνύλ θαηά ηε κεηαθνξά. 
 
Σηε δεύηερε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο όια ηα ζρνιεία πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην 
πξόγξακκα ζα βξαβεπζνύλ από ηε UNICEF  θαη ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο & Θξεζθεπκάηωλ κε εηδηθό Έπαινο σμμεηοτής. Δπηπιένλ, ν θάζε καζεηήο 
ρωξηζηά, όπωο επίζεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα ζπληνλίζνπλ ην πξόγξακκα  ζα 
παξαιάβνπλ ην δηθό ηνπο Έπαηλν ωο επηβξάβεπζε θαη αλαγλώξηζε ηωλ πξνζπαζεηώλ 
ηνπο. Ζ απνζηνιή ηωλ επαίλωλ ζηα ζρνιεία ζα γίλεη  πξηλ ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 
 
Σηελ ηρίηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε έθζεζε πνπ ζα δηνξγαλώζεη ε UNICEF ζα 
παξνπζηαζηνύλ νη νκαδηθέο εξγαζίεο ηωλ ζρνιείωλ. Ο ρξόλνο θαη ν ηόπνο ηεο 
Έθζεζεο ζα θαζνξηζηεί αξγόηεξα ζε εκεξνκελία θνληηλή ηεο 20εο Ννεκβξίνπ (επέηεηνο ηεο 
πηνζέηεζεο ηεο Σύκβαζεο ηωλ Γηθαηωκάηωλ ηνπ Παηδηνύ). Μηα νκάδα από γλωζηνύο 
αλζξώπνπο ηωλ ηερλώλ θαη ηωλ γξακκάηωλ ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη θαη ην Υπνπξγείν 
Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ ζα βξαβεύζεη ηηο  θαιύηεξεο εξγαζίεο  
(παξακύζηα, βηβιία, εθεκεξίδεο θαη αθίζεο) θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο Έθζεζεο. Με 
Γειηία Τύπνπ ζα δεκνζηνπνηεζνύλ ηα νλόκαηα ηωλ ζρνιείωλ ηεο ηξίηεο θάζεο. 
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ΝΑ Α ΓΝΩΡΘΩ ΣΟΤ ΦΘΛΟΤ ΜΟΤ, ΣΑ ΠΑΘΔΘΑ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ 

ΟΔΗΓΘΕ  

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο – ΑΦΘΑ 

Μηα νκαδηθή εξγαζία 
- ζα είλαη κηα νκαδηθή πξνζπάζεηα θαη όρη αηνκηθή. 
- Θα θάλεηε έλα νκαδηθό θνιάδ ή  κηα νκαδηθή εξγαζία, όπνπ 
ην θάζε παηδί ζα αλαιάβεη λα θηηάμεη θαη θάηη.  
Σν πεξηερόκελν ηεο αθίζαο 
Τα παηδηά ελεκεξώλνληαη κε απιά ιόγηα γηα ηα δηθαηώκαηα 
πνπ απηά απνιακβάλνπλ θαη ν εθπαηδεπηηθόο ηα θαιεί λα 
ζπλεξγαζηνύλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, λα θαηαιάβνπλ όηη 
είλαη πνιιά απηά πνπ καο ελώλνπλ κε ηνπο ζπλαλζξώπνπο 
καο θαη ιίγα απηά πνπ καο ρσξίδνπλ. Παξνηξύλεη ηνπο 
καζεηέο λα παξνπζηάζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη λα 
πιεζηάζνπλ ηνλ άιινλ. Μπνξεί λα παξνπζηάζεη ζηα παηδηά 
έλλνηεο, όπσο: καδί, αγθαιηά, αγάπε, ίζνο, θηιία. Αθνύ 
θαηαλνήζνπλ όηη όια ηα παηδηά κπνξνύλ λα είλαη θίινη θαη 
όηη κε ηελ αιιειεγγύε θαη ηελ αιιεινθαηαλόεζε ν θόζκνο 
καο κπνξεί λα γίλεη θαιύηεξνο ηόηε ν εθπαηδεπηηθόο θαιεί ηα 
παηδηά λα εηνηκάζνπλ ηελ αθίζα κε ζέκα: «ΝΑ Α 
ΓΝΧΡΙΧ ΣΟΤ ΦΙΛΟΤ ΜΟΤ, ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΣΟΤ 
ΚΟΜΟΤ».  
Διάηε λα θηηάμνπκε ηελ αθίζα! 
- δηαζηάζεσλ 50εθ.X70εθ., κε δσγξαθηέο παηδηώλ ή θνιάδ κε 
επηθόιιεζε ζε ραξηόλη (δηαζηάζεσλ 50εθ.Φ70εθ.) δηαθόξσλ 
πιηθώλ όπσο: ιηλάηζα, δηάθνξα είδε ραξηηνύ θ.α. Απνθύγεηε 
αληηθείκελα πνπ εμέρνπλ αξθεηά από ηελ επηθάλεηα ηεο 
αθίζαο 
ηελ αθίζα πξέπεη λα θαίλνληαη: 
- ν ηίηινο, (ζην κπξνζηά κέξνο ηεο αθίζαο) 
- ην όλνκα θαη ε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ,  ηα νλόκαηα κε 
αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ παηδηώλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην 
πξόγξακκα θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ην ζπληόληζαλ (ζην 
πίζσ κέξνο ηεο αθίζαο) 
Οη δωγξαθηέο 
- ζα πξέπεη λα είλαη έγρξσκεο 
- ηα νλόκαηα ησλ παηδηώλ δε ζα πξέπεη λα θαίλνληαη ζην 
κπξνζηά κέξνο ηεο αθίζαο 
- κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε: καξθαδόξνπο, θεξνκπνγηέο, 
δαθηπινκπνγηέο, λεξνκπνγηέο, ιαδνκπνγηέο ή όπνην άιιν 
κέζν επηζπκείηε. 
 ΠΡΟΟΥΖ: κελ μεπεξάζεηε ηηο πξναλαθεξόκελεο 
δηαζηάζεηο γηα ηελ αθίζα 

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο 

ΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΖΝ Α & Β ΣΑΞΖ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ  
Ο εθπαηδεπηηθόο αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ πξναλαθέξνληαη 
θαη γηα ην λεπηαγσγείν.  
ΠΑΡΑΜΤΘΙ ΓΙΑ ΣΖΝ Γ΄ & Γ΄ ΣΑΞΖ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ 
Αθνύ νη καζεηέο ελεκεξσζνύλ γηα ηα Γηθαηώκαηά ηνπο όπσο 
απηά πεξηέρνληαη ζηε Σύκβαζε, θηηάρλνπλ  ην δηθό ηνπο 
παξακύζη κε ιόγηα θαη εηθόλεο. 
ΒΙΒΛΙΟ – ΔΦΖΜΔΡΙΓΑ 
ΓΙΑ ΣΖΝ Δ & Σ ΣΑΞΖ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ  
Οη καζεηέο ελεκεξώλνληαη γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ 
αιιά θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ έρνπλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 
πιηθνύ πνπ αθνινπζεί. Σηε ζπλέρεηα θαινύληαη λα 
εθθξαζηνύλ δεκηνπξγηθά κέζα από νκαδηθέο εξγαζίεο γηα ηα 
δηθαηώκαηα πνπ νη ίδηνη, ηα παηδηά ζην ζρνιείν ηνπο, ηε 
γεηηνληά ηνπο, ηελ πόιε ηνπο ή αιινύ απνιακβάλνπλ ή 
ζηεξνύληαη. 

Δπηιέγνπλ ηε κνξθή ηνπ εληύπνπ πνπ ζα εηνηκάζνπλ. 
Αλάινγα κε ηε κνξθή πνπ ζα επηιέμνπλ (βηβιίν ή εθεκεξίδα) 
πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ θαη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην 
αληίζηνηρν έληππν.  
Γηα ην βηβιίν 
Σην εμώθπιιν ζα πξέπεη λα θαίλεηαη ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ 
θαζώο επίζεο θαη ην ζρνιείν πνπ εθπνλεί ηελ εξγαζία. 
Μπνξεί λα είλαη κηα ή πνιιέο δηαθνξεηηθέο ηζηνξίεο 
πξαγκαηηθέο ή θαληαζηηθέο. Δπηπιένλ κπνξνύλ λα εληάμνπλ 
ζηελ εξγαζία ηνπο ζπλεληεύμεηο από παηδηά ή κεγάινπο. 
Φσηνγξαθίεο, ζθίηζα, εηθόλεο ή δσγξαθηέο ησλ παηδηώλ 
κπνξνύλ λα εκπινπηίζνπλ ηελ εξγαζία.  
Γηα ηελ εθεκεξίδα 
Οη καζεηέο επηιέγνπλ ηνλ ηίηιν ηεο εθεκεξίδαο ηνπο, θαζώο 
επίζεο ηα ζέκαηα  κε ηα νπνία επηζπκνύλ λα αζρνιεζνύλ 
(π.ρ. πνιηηηζηηθά, θνηλσληθά, ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγεία, 
λέα από όινλ ηνλ θόζκν, αζιεηηθά θ.α). Σπλεληεύμεηο από 
παηδηά ή κεγάινπο ζα κπνξνύζαλ επίζεο λα ελζσκαησζνύλ 
ζηα ζέκαηα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνύλ νη καζεηέο. Τν 
κέγεζνο, ε ζειηδνπνίεζε, ε ζεκαηνινγία, ζα πξέπεη λα έρνπλ 
ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο εθεκεξίδαο. 
Γηα ην βηβιίν & ηελ εθεκεξίδα 
Πξνηνύ λα μεθηλήζεηε ηελ ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ ή ηε 
δεκηνπξγία ηεο εθεκεξίδαο  
Πξνηξέςηε ηα παηδηά λα αλαδεηήζνπλ ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή 
είδεζε όρη κόλν ζην δηθό ηνπο ηόπν, γεηηνληά, πεξηβάιινλ 
αιιά θαη γεληθόηεξα, ώζηε λα απνθηήζνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ 
πνιίηε.  
- Παξαθηλήζηε ηνπο καζεηέο ζαο: α) λα γίλνπλ αληαπνθξηηέο 
ηεο UNICEF θαη λα θαηαγξάςνπλ ηη ζπκβαίλεη ζε άιια 
παηδηά δίπια ηνπο, β) λα θαηαγξάςνπλ ηα λέα ηεο ηάμεο ηνπο,  
ή γ) λα αζρνιεζνύλ κε εξσηήκαηα όπσο: ηη έθαλα γηα ην 
πεξηβάιινλ; Πώο πεξλάσ ζην ζπίηη κνπ; Παξαβηάδνληαη ηα 
δηθαηώκαηά κνπ; Τη κε ζηελαρσξεί; Τη κε βιάπηεη; Τη κε 
επραξηζηεί; Τη κπνξώ λα θάλσ εγώ γηα λα πξνζηαηεπηνύλ 
ηόζν ηα δηθά κνπ δηθαηώκαηα όζν θαη ησλ άιισλ παηδηώλ; δ) 
λα αμηνπνηήζνπλ ηπρόλ εηδήζεηο από εθεκεξίδεο, ηειεόξαζε, 
δηαδίθηπν, έληππα, αθίζεο, βηβιία θα. ε) λα θαηαγξάςνπλ 
δξαζηεξηόηεηεο ,- θξαηώλ, νξγαληζκώλ όπσο ηεο UNICEF 
αιιά θαη άιισλ, θνξέσλ, ηδξπκάησλ- κέζα θαη έμσ από ην 
ζρνιείν πνπ ζηόρν έρνπλ ηελ πξνώζεζε ησλ δηθαησκάησλ 
ησλ παηδηώλ 
Οξηζκέλεο ζπκβνπιέο  
Μηα νκαδηθή εξγαζία! 
- Η εξγαζία ζα πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθήο 
δνπιεηάο ησλ παηδηώλ. Τν ζέκα είλαη: «ΝΑ Α ΓΝΧΡΙΧ 
ΣΟΤ ΦΙΛΟΤ ΜΟΤ, ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ».   
- ηελ αξρή ή ην ηέινο ηνπ παξακπζηνύ, βηβιίνπ ή 
εθεκεξίδαο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ:  
- Τν όλνκα ηνπ ζρνιείνπ, κηα θσηνγξαθία ησλ παηδηώλ πνπ 
ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα, ηα νλόκαηά ηνπο κε 
αιθαβεηηθή ζεηξά, ηα νλόκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ 
ζπληόληζαλ ην πξόγξακκα. 
ΠΡΟΟΥΖ! Η εξγαζία ησλ παηδηώλ ζα πξέπεη λα είλαη κηα 
απζόξκεηε νκαδηθή δεκηνπξγία. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβνπιεπηηθόο θαη θαζνδεγεηηθόο θαη 
όρη παξεκβαηηθόο. 
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UNICEF - H ύμβαζε για ηα Δικαιώμαηα ηοσ Παιδιού 

Η Σύκβαζε γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ είλαη ν πξώηνο παγθόζκηνο λνκηθά 
δεζκεπηηθόο θώδηθαο γηα ηα δηθαηώκαηα πνπ όια ηα παηδηά πξέπεη λα 
απνιακβάλνπλ. Θέηεη ζηνηρεηώδεηο αξρέο γηα ηελ επεκεξία ησλ παηδηώλ ζηα 
δηάθνξα ζηάδηα εμέιημήο ηνπο θαη απνηειείηαη από 54 άξζξα. Η Σύκβαζε 

μεθίλεζε κε πξσηνβνπιία ηεο Πνισληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο UNICEF, 
πηνζεηήζεθε νκόθσλα από ηε Γελ. Σπλέιεπζε ηνπ ΟΗΕ ζηηο 20 Ννεκ. 1989 θαη 

ηέζεθε ζε ηζρύ ην 1990. Μέρξη ζήκεξα έρεη επηθπξσζεί ζρεδόλ από όιεο ηηο 
ρώξεο ηνπ θόζκνπ, ελώ ζηελ Ειιάδα επηθπξώζεθε ην 1992 (ΦΕΚ 
192/2.12.92). 

Τα άξζξα πνπ πεξηέρεη ε Σύκβαζε κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ζε ηέζζεξηο 
επξύηεξεο θαηεγνξίεο : 

 
 

Δικαιώματα Επιβίωσηρ  
 

Kαιύπηνπλ ην 

δηθαίσκα ηνπ παηδηνύ 
γηα δσή θαη ηηο 

αλάγθεο πνπ είλαη 
πην βαζηθέο γηα ηελ 
ύπαξμή ηνπ. Απηά 

ζπκπεξηιακβάλνπλ έλα 
επαξθέο επίπεδν 

δηαβίσζεο, ζηέγε, δηαηξνθή θαη 
πξόζβαζε ζε ηαηξηθέο ππεξεζίεο. 
 

 

 

 
 

Δικαιώματα Πποστασίαρ  
Απαηηνύλ ηα παηδηά λα 

πξνθπιάζζνληαη από 
θάζε είδνπο 
θαθνπνίεζε, ακέιεηα 

θαη εθκεηάιιεπζε. 
Καιύπηνπλ ζέκαηα 

όπσο εηδηθή θξνληίδα 
γηα πξνζθπγόπνπια, 
βαζαληζηήξηα, 

θαθνπνίεζε ζην ζσθξνληζηηθό 
ζύζηεκα, αλάκεημε ζε εκπόιεκεο 

δηακάρεο, εξγαζία αλειίθσλ, ρξήζε 
λαξθσηηθώλ θαη ζεμνπαιηθή 
εθκεηάιιεπζε. 

 
 
 

 
 

Δικαιώματα 
Ανάπτςξηρ  
Σπκπεξηιακβάλνπλ 

όια όζα ηα παηδηά ρξεηάδνληαη γηα λα 

κπνξέζνπλ λα εθκεηαιιεπζνύλ ζην 
έπαθξν ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο. Γηα 
παξάδεηγκα ην δηθαίσκα ηεο 

εθπαίδεπζεο, ην παηρλίδη θαη ε 
αλαςπρή, νη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο, 

ε πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη ε 
ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, ηεο 
ζπλείδεζεο θαη ηεο ζξεζθείαο. 

 

Δικαιώματα Σςμμετοσήρ  
Επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα παίδνπλ 

ελεξγό ξόιν ζηηο 
θνηλσλίεο θαη ηα 

έζλε ηνπο. Απηά 
πεξηθιείνπλ ηελ 

ειεπζεξία λα 
εθθξάδνπλ 
γλώκε, λα έρνπλ 

ιόγν ζε δεηήκαηα 
πνπ αθνξνύλ ζηε 

δσή ηνπο, λα 
ζπκκεηέρνπλ ζε 

νξγαλώζεηο θαη λα ζπλαζξνίδνληαη 
εηξεληθά.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε Σύκβαζε απεπζπλζείηε: γηα ην πιήξεο θείκελν ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο UNICEF: http://www.unicef.gr/reports/symb.php γηα ηελ νκαδνπνίεζε ηεο Σύκβαζεο ζηηο 4 
θαηεγνξίεο ζην http:// www.unicef.gr/reports/rights.php γηα ηε Σύκβαζε κε απιά ιόγηα ζην 
http://www.unicef.gr/news/2009/crc20.php θαη γηα βίληεν ηεο UNICEF κε θηλνύκελα ζρέδηα ζην 
http://www.unicef.gr/videofcr.php  

http://www.unicef.gr/reports/symb.php
http://www.unicef.gr/reports/rights.php
http://www.unicef.gr/news/2009/crc20.php
http://www.unicef.gr/videofcr.php
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Τπνζηεξηθηηθό πιηθό γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό 
 

 
Αγαπεηέ θίιε εθπαηδεπηηθέ,  
Σηε ζπλέρεηα ζνπ πξνηείλνπκε ελδεηθηηθά 5 ηξόπνπο  κε 
βάζε θάπνηα από ηα άξζξα ηεο Σύκβαζεο γηα ηα 
Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ, πνπ  κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ  
επεμεξγαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο 
καζεηέο ζαο λα πιεζηάζνπλ ην ζπκκαζεηή ηνπο, ηνλ άιινλ, 
ην δηαθνξεηηθό. Απηνί είλαη ελδεηθηηθνί ηξόπνη πνπ ζε θακία 
πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ζε πεξηνξίζνπλ. Αληίζεηα 
θηινδνμνύκε λα ζηαζεί έλα εξέζηζκα γηα ζέλα θαη αθνξκή 
γηα λέεο δξάζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο.  
 

1. … ΚΑΙ Τ ΠΟΙΟ ΔΙΑΙ; Όια ηα παηδηά έρνπλ 
δηθαίσκα λα έρνπλ όλνκα, εζληθόηεηα, ηαπηόηεηα θαη λα 
εθθξάδνληαη ειεύζεξα.  
Γηα λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ άιιν, ην 
ζπκκαζεηή ηνπο, ην γείηνλά ηνπο, ηνλ πξόζθπγα από ηελ 
Αιβαλία θαη ην Παθηζηάλ θαη θαηά πξνέθηαζε ην παηδί ηεο 
Αζίαο ή ηεο Αθξηθήο είλαη αλαγθαίν αξρηθά λα θαηαιάβνπλ 
ηνλ εαπηό ηνπο, ηελ αμία ηνπ λα έρνπλ κηα ηαπηόηεηα, έλα 
όλνκα θαη κηα εζληθόηεηα. Αθνύ εμεξεπλήζνπλ ηνλ εαπηό 
ηνπο, ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο ηόηε ζα είλαη ζε 
ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ όηη θαη ηα άιια παηδηά, όζν 
δηαθνξεηηθά θαη αλ είλαη έρνπλ θνηλά ζηνηρεία κε απηά θαη 
εμίζνπ θνηλέο αλάγθεο θαη επηζπκίεο. 
 
Άξζξα ηεο Σύκβαζεο ζρεηηθά κε ην ζέκα: 
Άξζξν 1: Οξηζκόο ηνπ παηδηνύ, θάζε αλζξώπηλν νλ θάησ 
ησλ 18  
Άξζξν 7:   Γηθαίσκα γηα όλνκα θαη εζληθόηεηα    
Άξζξν 8:  Καηνρύξσζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ παηδηνύ 
Άξζξν12: Διεπζεξία γλώκεο   
Άξζξν13: Διεπζεξία έθθξαζεο θαη πιεξνθόξεζεο  
Άξζξν 14: Διεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο. 
Άξζξν15: Διεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη.  
Άξζξν 31: Γηθαίσκα ζην παηρλίδη θαη ηελ ςπραγσγία  
 
 
Δπηθεληξώζηε ηε ζπδήηεζε ζηε κνλαδηθόηεηα θάζε παηδηνύ. 
Τν όλνκα καο βνεζά λα αλαγλσξηζηνύκε θαη λα 
αλαγλσξίζνπκε ηνπο άιινπο, είλαη ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν 
ζηεξίδνπκε ηελ ηαπηόηεηά καο, ηε ξίδα καο. Σηόρνο είλαη λα 
θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ νλόκαηνο θαη 
όηη ππάξρνπλ παηδηά πνπ ζηεξνύληαη ηνπ νλόκαηνο, ηεο 
ηαπηόηεηαο, ηεο εζληθόηεηαο. Δπίζεο γηα λα απνθηήζνπλ ηα 
παηδηά εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό  ηνπο θαη ζηηο πεπνηζήζεηο 
ηνπο πξέπεη λα ηνπο δίλνπκε ηελ επθαηξία λα εθθξάδνληαη 
ειεύζεξα κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΜΔΓΑΛΧΧ!  Όια ηα παηδηά έρνπλ 
δηθαίσκα γηα ηξνθή, ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη αζθάιεηα. 
Αθνύ ηα παηδηά γλσξίζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ην επόκελν βήκα 
είλαη λα θαηαιάβνπλ όηη όια ηα παηδηά έρνπλ ηα ίδηα 
δηθαηώκαηα γηα ηξνθή, πγεία θαη αζθάιεηα.   
 
Τα άξζξα πνπ αθνινπζνύλ θαιύπηνπλ απηά ηα δηθαηώκαηα 
ηνπ παηδηνύ. 
Άξζξν 6:  Δηθαίσκα γηα δσή, ππνρξέσζε  θξάηνπο λα 

εμαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ.  

Άξζξν 24:  Γηθαίσκα απόιαπζεο θαιύηεξνπ δπλαηόλ 
επίπεδνπ πγείαο.  
Άξζξν 26: Γηθαίσκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
Άξζξν 27: Γηθαίσκα γηα έλα αλεθηό βηνηηθό επίπεδν, επζύλε 

γνλέσλ - ππνρξέσζε θξάηνπο. 
 
Σπγθεληξώζηε ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
πγηεηλή δηαηξνθή, ηηο θαηάιιειεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ηηο 
ππεξεζίεο γηα ηελ πγεία πνπ κπνξεί ν πιεζπζκόο λα 
θαηαθύγεη. Σπδεηήζηε κε ηνπο καζεηέο αλ όια ηα παηδηά 
έρνπλ δηθαίσκα γηα ηξνθή, πγεία θαη αζθάιεηα. Πνηα είλαη ε 
πξαγκαηηθόηεηα ζήκεξα; Αμηνπνηήζηε ηελ επθαηξία γηα λα 
κηιήζεηε γηα ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο άιισλ ιαώλ. 
Δθκεηαιιεπηείηε ηελ παξνπζία αιινδαπώλ καζεηώλ ζηελ 
ηάμε, ην ζρνιείν, ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα. Αθήζηε ηα ίδηα ηα 
παηδηά λα κηιήζνπλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Γηνξγαλώζηε κηα 
εθδήισζε γηα ηε Γηαηξνθή θαη παξαθηλήζηε θαη ηνπο γνλείο 
λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά θαη λα εηνηκάζνπλ παξαδνζηαθά 
θαγεηά ηνπ ηόπνπ ηνπο ή ηεο ρώξαο ηνπο.  
 

3. Α ΔΙΜΑΣΔ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΚΟΙ: Όια ηα παηδηά έρνπλ 
δηθαίσκα γηα πιεξνθόξεζε, εθπαίδεπζε, δηαηήξεζε ηεο 
πνιηηηζηηθήο ηνπο θιεξνλνκηάο, θαη παηρλίδη. 
Καη όκσο πόζα παηδηά δελ παίδνπλ ή δελ πεγαίλνπλ 
ζρνιείν;  
Τα παηδηά έρνπλ αλάγθε λα έρνπλ όια εθείλα ηα κέζα πνπ 
ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμή ηνπο. Η εθπαίδεπζε, ην παηρλίδη, 
ε πιεξνθόξεζε είλαη δηθαίσκα αλαθαίξεην γηα όια ηα 
παηδηά πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπο. 
Όπσο επίζεο ην δηθαίσκα ηεο δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο 
ηνπο θιεξνλνκηάο. 
Δθκεηαιιεπηείηε ηελ παξνπζία αιινδαπώλ καζεηώλ ζην 
ζρνιείν ζαο, ή ζηνλ επξύηεξν πεξίγπξν. Παξνηξύλεηε ηνπο 
καζεηέο ζαο λα δεηήζνπλ από ηα αιινδαπά παηδηά λα ζαο 
πνπλ γηα ηηο ζπλήζεηέο ηνπο, ηα παηρλίδηα πνπ παίδνπλ ή ηα 
έζηκά ηνπο. Δλζαξξύλεηέ ηνπο λα βξνπλ ηηο  νκνηόηεηεο ή 
δηαθνξέο κε ηα δηθά ηνπο παηρλίδηα. Πξνηείλεηε ηνπο λα 
αλαβηώζνπλ θάπνηα από απηά κέζα ζηελ ηάμε.  
 
Άξζξα ηεο Σύκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ  πνπ 
κπνξεί λα ζαο θαλνύλ ρξήζηκα: 
Άξζξν17: Ο ξόινο ησλ ΜΜΔ ζηελ ςπρηθή πγεία θαη αλάπηπμε 

ησλ παηδηώλ. 
Άξζξν 28: Γηθαίσκα γηα ππνρξεσηηθή πξσηνβάζκηα θαη 
δσξεάλ εθπαίδεπζε. 
Άξζξν 29: Σηόρνη ηεο Δθπαίδεπζεο: αλάπηπμε 

πξνζσπηθόηεηαο, ζεβαζκόο δηθαησκάησλ, πεξηβαιινληηθή 
ζπλείδεζε. 
Άξζξν 30: Γηθαηώκαηα πνιηηηζηηθά, ζξεζθεπηηθά θαη 
γισζζηθά 
Άξζξν 31: Γηθαίσκα ζην παηρλίδη θαη ηελ ςπραγσγία. 
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Σπδεηήζηε γηα ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο όρη κόλν ζηελ 
αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ αιιά θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ γηα 
ηε δσή ηνπ σο ελήιηθα, ην δηθαίσκα ησλ παηδηώλ ζηελ 
πιεξνθόξεζε, όπσο επίζεο γηα ηα παηδηά πνπ δελ 
πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν. Σπδεηήζηε γηα ηελ αμία ηεο 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Γώζηε ζηνπο καζεηέο λα 
ελλνήζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ, όρη κόλν ηε δηθή ηνπο 
πνιηηηζηηθή δσή, αιιά θαη ησλ άιισλ ρσξώλ, απαξαίηεηε 
πξνϋπόζεζε γηα λα ζέβνληαη νη καζεηέο ηνλ εαπηό ηνπο θαη 
ηνπο άιινπο. 
 

4. ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΧΝ ΠΑΙΓΙΧΝ ΥΧΡΙ 
ΠΡΟΚΑΣΑΛΖΦΔΙ.  
Όια ηα παηδηά είλαη ίζα αλεμαηξέησο ρξώκαηνο, θύινπ, 
θπιήο, ζξεζθεπηηθώλ, πνιηηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, 
ηθαλνηήησλ, θνηλσληθήο, ή νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο.  
Αθνύ νη καζεηέο  θαηαιάβνπλ όηη όια ηα παηδηά έρνπλ ηα ίδηα 
δηθαηώκαηα είλαη ζεκαληηθό λα θαηαιάβνπλ ηε ζεκαζία ησλ 
ζηεξενηύπσλ θαη θαηά πόζνλ απηά βάδνπλ εκπόδηα ζηηο 
αλζξώπηλεο ζρέζεηο. Δπίζεο ηη ελλννύκε κηιώληαο γηα 
ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ρσξίο δηαθξίζεηο 
 
Άξζξα ζρεηηθά κε ην ζέκα είλαη ηα εμήο:  
Άξζξν 2: Πξνζηαζία ησλ παηδηώλ από θάζε κνξθή 
δηάθξηζεο 
Άξζξν 14: Διεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο. 
Άξζξν17: Ο ξόινο ησλ ΜΜΔ ζηελ ςπρηθή πγεία θαη αλάπηπμε 

ησλ παηδηώλ. 
Άξζξν 30: Γηθαηώκαηα πνιηηηζηηθά, ζξεζθεπηηθά θαη 
γισζζηθά 
Άξζξν 23: Γηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο γηα 
εθπαίδεπζε, κόξθσζε, θαηάιιειε θξνληίδα.  
 
Τνλίζηε ζηνπο καζεηέο όηη όινη είλαη ίζνη παξά ηηο δηαθνξέο 
ηνπο. Κάληε εκθαλείο ηηο νκνηόηεηεο θαη παξαθηλήζηε ηνπο λα 
ζπδεηήζνπλ ηα εμήο: 

 Έρνπκε εθηίκεζε θαη ζεβαζκό γηα ηνλ εαπηό καο θαη γηα 
όηη είκαζηε; 

 Καηά ηε γλώκε ζαο πνηά εηθόλα ζρεκαηίδνπλ νη άιινη 
γηα καο; 

 Φεξόκαζηε ζηνπο άιινπο όπσο ζα ζέιακε λα θέξνληαη 
ζε εκάο; 

Σπδεηήζηε καδί κε ηνπο καζεηέο ζαο ηνπο θηλδύλνπο πνπ 
ελέρνπλ ηα ζηεξεόηππα θαη θαηά πόζν εληείλνπλ ηηο 
δηαθξίζεηο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ΥΡΔΙΑΕΟΜΑΙ ΔΙΡΖΝΖ. Όια ηα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα 
λα δνπλ ζε θαηάζηαζε εηξήλεο θαη όια ηα παηδηά ζύκαηα 
πνιέκνπ δηθαηνύληαη πξνζηαζίαο.  
Σηόρνο απηήο ηεο ελόηεηαο είλαη λα έξζνπλ πην θνληά ηα 
παηδηά ζην δηπιαλό ηνπο, λα θαηαιάβνπλ  όηη κε ηελ 
αιιεινθαηαλόεζε, ηε ζπκπαξάζηαζε, ηελ αιιειεγγύε 
κπνξεί λα ππάξμεη ε ζσζηή ζπκβίσζε πνπ ζα έρεη σο 
απνηέιεζκα ηελ πξόνδν θαη ηελ αλάπηπμε. 
 
Άξζξα ηεο Σύκβαζεο πνπ αθνινπζνύλ κπνξνύλ λα ζαο 
θαλνύλ ρξήζηκα: 
Άξζξν 22: Πξνζηαζία ζε παηδηά πξόζθπγεο. 
Άξζξν 38: Πξνζηαζία παηδηώλ ζε έλνπιεο ζπξξάμεηο 
θαηώηαην όξην ζηξάηεπζεο 15 ρξνλώλ. 
Άξζξν 37: Απαγνξεύνληαη νη βαζαληζκνί, ε 
θαθνκεηαρείξηζε, νη απάλζξσπεο πνηλέο θαη ε πνηλή 
ζαλάηνπ 
Άξζξν 39: Υπνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο λα βνεζήζεη γηα ηελ 
θαηάιιειε κεηαρείξηζε θαη επαλέληαμε παηδηώλ ζπκάησλ 
παξακέιεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο. 
 
Σπδεηήζηε κε ηνπο καζεηέο ζαο γηα ην ζέκα εηξήλε & 
πόιεκνο, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εηξήλεο θαη ηα αξλεηηθά ηνπ 
πνιέκνπ. Με βάζε παξαδείγκαηα από ηελ θαζεκεξηλή δσή, 
όπνπ ππάξρνπλ αιιεινζπγθξνπόκελα ζπκθέξνληα δεηήζηε 
από ηνπο καζεηέο ζαο λα ζαο πξνηείλνπλ ιύζεηο απηώλ ησλ 
θαηαζηάζεσλ απνθπγήο ησλ ζπγθξνύζεσλ. Δλζαξξύλεηέ 
ηνπο λα θαηαλνήζνπλ όηη ππάξρνπλ ελαιιαθηηθνί ηξόπνη 
επίιπζεο ησλ δηαθνξώλ από ηηο ζπγθξνύζεηο. 
 

 
Δπηπιένλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη πιηθό γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ: 
 

 ηελ ηζηνζειίδα ηεο UNICEF  
www.unicef.gr/schools.php αλαδεηήζηε θαη βξείηε 
παξαδείγκαηα ζρνιείσλ πνπ έρνπλ δνπιέςεη 
πξνγξάκκαηα γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ θαη 
αληιήζηε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 

  Δλδεηθηηθά Λνγνηερληθά Κείκελα 
1. «Έρσ Γηθαίσκα, UNICEF – 

εηθνλνγξαθεκέλα δηεγήκαηα θαη έλα 
πνίεκα ηνπ Α. Σακαξάθε γηα ηα 
Γηθαηώκαηα ησλ Παηδηώλ. 

2. Βηβιίν Μαγεηξηθήο, UNICEF – ζπληαγέο 
καγεηξηθήο από όινλ ηνλ θόζκν καο 
θέξλνπλ πην θνληά. 

 DVD – CD 
1. Τν λεζί ηνπ Lucanor, UNICEF – ηα 

παηδηά καζαίλνπλ γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο 
παίδνληαο. 

2. Ο Ύκλνο ηεο UNICEF – Ταηλία – Ύκλνο 
γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ. 

 

http://www.unicef.gr/schools.php

