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Πρώτα Βήµατα:  
Ένα εγχειρίδιο  
για να αρχίσετε  

την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα. 

 
Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε δασκάλους και όλους όσοι δουλεύουν µε νέους 

ανθρώπους και επιθυµούν εισάγουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα στις εκπαιδευτικές πρακτικές 
τους. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελεί µια βασική εισαγωγή, µε δραστηριότητες για παιδιά 
οι οποίες είναι καθορισµένες ανά ηλικία. Υπάρχουν επίσης συµβουλές πάνω στη µεθοδολογία 
και βοηθητικές οδηγίες για εκείνους που επιθυµούν να εµβαθύνουν σ’ αυτό το θέµα. Ο τρόπος 
προσέγγισης δίνει έµφαση στο πρακτικό παρά στο θεωρητικό επίπεδο. 

Το εγχειρίδιο γράφτηκε σαν ανταπόκριση στις ανάγκες που εκφράστηκων από µέλη της 
∆ιεθνούς Αµνηστίας και άλλους ακτιβιστές της Εκπαίδευσης για Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στη 
περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το υλικό έχει εποµένως προσαρµοστεί ή 
γραφτεί ειδικώς για αυτήν την περιοχή. Παρακαλώ αυτό έχετέ το στο µυαλό, εάν 
χρησιµοποιήσετε τις δραστηριότητες σε άλλη περιοχή. 

∆εν θα µπορούσε να έχει γραφτεί και εκδοθεί χωρίς τη σκληρή δουλειά των Nick Wilson 
και Branka Emersic. 

Πολύτιµα σχόλια έγιναν από τους Felisa Tibbitts, Nancy Flowers, Hugh Starkey, Jana 
Kviecinska, Cozina Leca και Jana Ondrackova. Οι Kerry Howard, Ulrike Zimmermann και Anna 
Henry δακτυλογράφησαν µεγάλο µέρος του κειµένου. Ειδικές ευχαριστίες οφείλονται για µερικές 
δραστηριότητες στο Citizenship Foundation, στους William Kriedler και Thomas Lickona.  

Σας παροτρύνουµε να φωτοτυπήσετε, να µεταφράσετε και να προσαρµόσετε αυτό το 
κείµενο για δική σας χρήση. 

Εάν ζείτε στην Ευρώπη παρακαλώ ελάτε σε επαφή µε την οµάδα Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος Περιφερειακής Ανάπτυξης της ∆ιεθνούς Αµνηστίας (Amnesty International 
Europe Program Regional Development Team) στη πιο κάτω διεύθυνση προτού προχωρήσετε 
στη µετάφραση αποσπασµάτων του κειµένου, τα οποία µπορεί ήδη να είναι διαθέσιµα στη 
γλώσσα σας και στείλτε ένα αντίγραφο της ολοκληρωµένης µετάφρασης / διασκευής σας στην 
Οµάδα, η οποία µπορεί επίσης να σας προµηθεύσει µε περισσότερα αντίγραφα στα Αγγλικά. 

Ερωτήσεις για το περιεχόµενο του εγχειριδίου και τη χρήση του εκτός Ευρώπης θα 
πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση:  

Human Rights Education Team, 
Amnesty International Secretariat,  
1 Easton St., London WC1X 8DJ 

United Kingdom  
Λονδίνο, Αύγουστος 1996 

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

 
Πρώτο Μέρος:  
Πρώτα Βήµατα 
 
 
 
 

Αυτό το µέρος περιλαµβάνει:  
  
• Τι είναι τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα; 
• Τι είναι η Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα; 
• Συχνές Ερωτήσεις σχετικά µε την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. 
 
 
 

∆εύτερο Μέρος:  
Εργαλεία 
  
 
 
 
 

Αυτό το µέρος περιλαµβάνει: 
 
• ∆ιερεύνηση του περιβάλλοντος των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο σχολείο. 
• Πώς µπορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα να ενταχθούν στο Πρόγραµµα Σπουδών; 
• Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας 
• Πώς να σχεδιάσετε τις δικές σας διδακτικές δραστηριότητες για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα; 
• Αξιολόγηση των διδακτικών δραστηριοτήτων σας σχετικά µε τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα. 
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Τρίτο Μέρος:  
Μικρότερα παιδιά 
 
 
 

Αυτό το µέρος περιλαµβάνει:  
 
• Βάζοντας µπρος - εισαγωγικές δραστηριότητες  
• Εσύ και εγώ – δραστηριότητες για την διαφορετικότητα. 
• Ποιος, εγώ; - δραστηριότητες για την υπευθυνότητα 
• ∆ικαιώµατα ζωής – δραστηριότητες για την οικουµενικότητα των δικαιωµάτων 
• Τι είναι δίκαιο; - δραστηριότητες για τη δικαιοσύνη 
• Τα δικαιώµατά µου / Τα δικαιώµατά σου – δραστηριότητες σχετικά µε καταστάσεις 

όπου τα δικαιώµατα συγκρούονται. 
• ∆ράση! – µεταφέροντας τα ανθρώπινα δικαιώµατα πέρα από τα όρια της σχολικής 

τάξης 
 
 

 

Τέταρτο Μέρος:  
Μεγαλύτερα παιδιά 
 
 
 
 
 

Αυτό το µέρος περιλαµβάνει: 
 
• Βάζοντας µπρος - εισαγωγικές δραστηριότητες  
• Ζώντας µαζί - δραστηριότητες για το σεβασµό 
• Ποιος, εγώ; - δραστηριότητες για την υπευθυνότητα 
• ∆ικαιώµατα ζωής – δραστηριότητες για την οικουµενικότητα των δικαιωµάτων 
• Τι είναι δίκαιο; - δραστηριότητες για τη δικαιοσύνη 
• Τα δικαιώµατά µου / Τα δικαιώµατά σου – δραστηριότητες σχετικά µε καταστάσεις 

όπου τα δικαιώµατα συγκρούονται. 
• ∆ράση! – µεταφέροντας τα ανθρώπινα δικαιώµατα πέρα από τα όρια της σχολικής 

τάξης 
 

  
 

 

 



 4 

Πέµπτο Μέρος:  
Κείµενα των Ανθρωπίνων  
∆ικαιωµάτων 
 

Αυτό το µέρος περιλαµβάνει: 
 
• Την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 
• Την Απλοποιηµένη Έκδοση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων. 
• Την Απλοποιηµένη Έκδοση της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του παιδιού. 
• Την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. 
 
 

 

Έκτο Μέρος : 
Επόµενα Βήµατα 
 
 
 
 

Αυτό το µέρος περιλαµβάνει: 
 
• ∆ηµιουργία ενός ∆ικτύου Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
• Οργάνωση ενός Εργαστηρίου Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. 
• Παράδειγµα ενός Εργαστηρίου Εκπαίδευσης  στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
• Αξιολόγηση του Εργαστηρίου σας Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα  
• Χρήσιµοι οργανισµοί 
• Πιθανοί χρηµατοδότες 
• Χρήσιµα βιβλία 
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ΠΡΩΤΟ 
ΜΕΡΟΣ:  
ΠΡΩΤΑ 
ΒΗΜΑΤΑ 
  
 
  
 
 
 

Αυτό το µέρος περιλαµβάνει: 
• Τι είναι τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα; 
• Τι είναι η Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα; 

• Συχνές  Ερωτήσεις σχετικά µε την Εκπαίδευση για τα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. 

 
 
 
 
«Ίσως όλοι γεννηθήκαµε ξέροντας ότι έχουµε δικαιώµατα – απλώς χρειάζεται να µας 
το υπενθυµίζουν»  

Ρουµάνος Εκπαιδευτής Ε. Α.∆. 
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Τι είναι  
τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα; 
  

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα µπορούν να οριστούν ως τα βασικά κριτήρια χωρίς τα 
οποία οι άνθρωποι δεν µπορούν να ζήσουν µε αξιοπρέπεια σαν ανθρώπινα όντα. 
Ανθρώπινα είναι τα θεµέλια της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης. Ο 
σεβασµός τους επιτρέπει στο άτοµο και στην κοινωνία να αναπτυχθούν πλήρως. 

Η ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων έχει τις ρίζες της στην πάλη για 
ελευθερία και ισότητα σε όλο τον κόσµο. Οι βάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων – 
όπως ο σεβασµός για την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια – απαντώνται 
στις περισσότερες θρησκείες και φιλοσοφίες.  

∆ιακηρύσσονται [Αναφέρονται] στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων. Επίσης, κείµενα όπως οι ∆ιεθνείς Συµβάσεις για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα εκθέτουν τι πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις και ακόµα τι δεν πρέπει να 
κάνουν για να σέβονται τα δικαιώµατα των πολιτών τους.  
 

Χαρακτηριστικά των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων  
 
• Τα ανθρώπινα δικαιώµατα δεν χρειάζεται να τα αγοράσουµε, να τα κερδίσουµε ή να 

τα κληρονοµήσουµε, ανήκουν στους ανθρώπους απλώς και µόνο επειδή είναι 
ανθρώπινα – τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι έµφυτα σε κάθε άτοµο. 

• Τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι τα ίδια για όλα τα ανθρώπινα όντα ανεξάρτητα από 
φυλή, φύλο, θρησκεία, πολιτική ή άλλη πεποίθηση; εθνική ή κοινωνική προέλευση. 
Όλοι έχουµε γεννηθεί ελεύθεροι και ίσοι σε αξιοπρέπεια και δικαιώµατα – τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα είναι «καθολικά».  

• Τα ανθρώπινα δικαιώµατα δεν µπορούν να αφαιρεθούν, κανείς δεν έχει το δικαίωµα 
να στερήσει έναν άλλο άνθρωπο από αυτά για κανένα λόγο. Οι άνθρωποι 
εξακολουθούν να έχουν ανθρώπινα δικαιώµατα ακόµη και όταν οι νόµοι των χωρών 
τους δεν τα αναγνωρίζουν ή όταν τα παραβιάζουν – για παράδειγµα, όταν υφίσταται 
η δουλεία, οι σκλάβοι έχουν ακόµη δικαιώµατα έστω και αν αυτά τα δικαιώµατα 
παραβιάζονται – τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι «αναπαλλοτρίωτα» 
[αναφαίρετα]. 

• Οι άνθρωποι ζουν µε αξιοπρέπεια, όλα τα ανθρώπινα δικαιώµατα ταυτόχρονα 
συνοδεύονται από ελευθερία, ασφάλεια και αξιοπρεπή επίπεδα διαβίωσης – τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα είναι «αδιαίρετα». 
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Κατηγορίες ∆ικαιωµάτων  
 
Τα δικαιώµατα µπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 
 
1. Αστικά και πολιτικά δικαιώµατα (επίσης αποκαλούνται δικαιώµατα «πρώτης 

γενιάς»). Αυτά είναι προσανατολισµένα στην έννοια της «ελευθερίας» και 
περιλαµβάνουν τα δικαιώµατα: στη ζωή, την ελευθερία και την ασφάλεια του 
ατόµου, στην απαλλαγή από τα βασανιστήρια και τη δουλεία – στην πολιτική 
συµµετοχή – στην ελευθερία της γνώµης, της έκφρασης, της σκέψης, της συνείδησης 
και της θρησκείας – στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της συνάθροισης. 

2. Οικονοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα (επίσης αποκαλούνται δικαιώµατα «δεύτερης 
γενιάς»). Αυτά είναι δικαιώµατα «προσανατολισµένα στην έννοια της ασφάλειας», 
για παράδειγµα τα δικαιώµατα: στην εργασία, στην εκπαίδευση, σε ένα εύλογο 
βιοτικό επίπεδο, στην τροφή, στην στέγη και στην υγειονοµική περίθαλψη. 

3. Περιβαλλοντικά, πολιτισµικά και αναπτυξιακά δικαιώµατα (επίσης αποκαλούνται 
δικαιώµατα «τρίτης γενιάς»).Αυτά περιλαµβάνουν τα δικαιώµατα του να ζούµε σε 
ένα περιβάλλον το οποίο είναι καθαρό και προστατευµένο από καταστροφές και τα 
δικαιώµατα για πολιτισµική, πολιτική και οικονοµική ανάπτυξη. 

Όταν λέµε ότι κάθε άνθρωπος έχει ανθρώπινα δικαιώµατα, εννοούµε παράλληλα 
πως κάθε άνθρωπος αναλαµβάνει την ευθύνη να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
των άλλων. 

 

Οικουµενική ∆ιακήρυξη των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
 

Η πιο ευρέως αποδεκτή καταγραφή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων παγκοσµίως 
είναι η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Ο.∆.Α.∆.). Το κεντρικό 
της µήνυµα είναι η εγγενής αξία κάθε ανθρώπινου όντος. Η ∆ιακήρυξη υιοθετήθηκε 
οµόφωνα την 10η ∆εκεµβρίου 1948 από τα Ηνωµένα Έθνη (παρόλο που οκτώ κράτη 
απείχαν). Παρουσιάζει µια σειρά από βασικά δικαιώµατα για τον καθένα άνθρωπο στον 
κόσµο ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης 
πεποίθησης, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, καταγωγής οικονοµικής ή άλλης 
κατάστασης. ∆ηλώνει ότι οι κυβερνήσεις έχουν υποσχεθεί να στηρίζουν ορισµένα 
δικαιώµατα, όχι µόνο για τους δικούς τους πολίτες αλλά και για τους ανθρώπους των 
άλλων χωρών. Με άλλα λόγια, τα εθνικά σύνορα δεν µας εµποδίζουν να βοηθάµε άλλους 
ανθρώπους να αποκτήσουν τα δικαιώµατά τους. Από το 1948 η Οικουµενική ∆ιακήρυξη 
αποτελεί το διεθνές σηµείο αναφοράς για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Το 1993 ένα 
παγκόσµιο συνέδριο από 171 κράτη που αντιπροσώπευαν το 99% του παγκόσµιου 
πληθυσµού επιβεβαίωσε τη δέσµευση τους στα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
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Νοµική Υπόσταση 
 

Παρά το γεγονός ότι η Ο.∆.Α.∆. αποτελεί έµπνευση για το µεγαλύτερο µέρος της 
διεθνούς νοµοθεσίας περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων, δεν είναι από µόνη της ένα  νοµικά 
δεσµευτικό κείµενο. Ωστόσο, ως µια γενική διατύπωση αρχών, µπορεί να επηρεάσει την 
κοινή γνώµη. Οι αρχές της µεταφράζονται σε νοµική ισχύ µε τη µορφή της ∆ιεθνούς 
Σύµβασης για τα Αστικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (ICCRR- ∆.Σ.Α.Π.∆.) και της 
∆ιεθνούς Σύµβασης για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτισµικά ∆ικαιώµατα 
(ICESCR – ∆.Σ.Ο.Κ.Π.∆.). Οι χώρες οι οποίες έχουν επικυρώσει αυτές τις Συµβάσεις 
δεσµεύονται να δηµιουργήσουν νόµους στη χώρα τους ώστε να προστατέψουν αυτά τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα. Εντούτοις, πάνω από τις µισές χώρες του κόσµου δεν έχουν 
επικυρώσει τη ∆.Σ.Α.Π.∆. ή τη ∆.Σ.Ο.Κ.Π.∆. 

Υπάρχουν επίσης Περιφερειακά Όργανα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων εµπνευσµένα 
από την Ο.∆.Α.∆. όπως ο Αφρικανικός Καταστατικός Χάρτης για τα ∆ικαιώµατα του 
Ανθρώπου και των Λαών - η Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και η 
Αµερικανική Σύµβαση των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Πολλοί κρατικοί νοµικοί κώδικες 
εγγυώνται επίσης τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

 
Πρώτες Σκέψεις για τα ∆ικαιώµατα.  

Για να µπορέσετε να σκεφτείτε σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 
καταγράψτε πράγµατα τα οποία εσείς νοµίζετε ότι θα έπρεπε να είναι ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Εάν ανήκετε σε µια οµάδα, κάντε το ατοµικά, έπειτα µοιραστείτε τις ιδέες 
σας. Μελετείστε την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Ο.∆.Α.∆.) 
στο Πέµπτο Μέρος αυτού του εγχειριδίου.  

Συγκρίνετε το δικό σας κατάλογο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε την Ο.∆.Α.∆. 
Τα δικαιώµατα που έχετε καταγράψει στον κατάλογο συµπεριλαµβάνονται στην 
Οικουµενική ∆ιακήρυξη;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

Τι είναι  η Εκπαίδευση για 
τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα; 
 

Η Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα είναι εκπαίδευση σχετικά µε τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και υπέρ αυτών. Για παράδειγµα:  
• Η διδασκαλία ανθρώπων σχετικά µε τη διεθνή νοµοθεσία ή για παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων όπως η υποβολή σε βασανιστήρια είναι  διδασκαλία 
σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

• Η διδασκαλία ανθρώπων για το πώς να σέβονται και να προστατεύουν τα 
δικαιώµατα, είναι διδασκαλία για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  

Σκοπός της Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα είναι να βοηθήσει τους 
ανθρώπους να αναπτυχθούν ως το σηµείο που να καταλαβαίνουν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και να αισθάνονται ότι αυτά είναι σηµαντικά και πρέπει να τα σέβονται και 
να τα υπερασπίζονται. 
    Αυτό το εγχειρίδιο µπορεί να σας βοηθήσει να διδάξετε σχετικά µε [τα βασικά 
στοιχεία για] τα ανθρώπινα δικαιώµατα, αλλά και για την προάσπιση τους. Οι 
δραστηριότητες δίνουν στα παιδιά ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΕΙΣ και ΣΤΑΣΕΙΣ τις οποίες 
θα χρειαστούν στον αγώνα τους για ένα κόσµο ελεύθερο από παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Αυτές οι πτυχές εµπεριέχονται σε κάθε µια από τις 
δραστηριότητες µε οδηγό µια συµµετοχική, αλληλεπιδραστική εκπαιδευτική 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ. Η συµµετοχική µεθοδολογία σύµφωνα µε τους εκπαιδευτές των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι ο πιο αποτελεσµατικός και ο πιο ισχυρός τρόπος για την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων καθώς και γνώσεων, τόσο στα παιδιά όσο και στους  
ενήλικες. Το διάγραµµα στην επόµενη σελίδα µπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε 
τη σχέση των δεξιοτήτων, των γνώσεων, των στάσεων και της µεθοδολογίας. (∆είτε 
επίσης το κεφάλαιο «Πως να σχεδιάσετε τις δικές σας διδακτικές δραστηριότητες για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα» στο ∆εύτερο Μέρος για περαιτέρω εξήγηση αυτού του 
µοντέλου και συµβουλές για τη δηµιουργία και ανάλυση διδακτικών δραστηριοτήτων 
σχετικών µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
 
 
 
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Όπως η ακρόαση των λεγοµένων των άλλων, η πραγµατοποίηση 
ηθικής ανάλυσης, η συνεργασία, η επικοινωνία, η επίλυση προβλήµατος και η 
αµφισβήτηση της ισχύουσας κατάστασης. Αυτές οι δεξιότητες βοηθούν τα παιδιά:  
− να αναλύουν τον κόσµο γύρω τους 
− να κατανοούν ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι ο τρόπος για να βελτιώσουν τις 

ζωές τους και τις ζωές των άλλων 
− να λάβουν µέτρα για να προστατέψουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
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ΓΝΩΣΕΙΣ: Όπως οι γνώσεις για το ότι υπάρχουν κείµενα που αφορούν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και για το ποια δικαιώµατα περιλαµβάνουν αυτά και για το ότι αυτά τα 
δικαιώµατα είναι καθολικά εφαρµόσιµα σε όλα τα ανθρώπινα όντα και αναπαλλοτρίωτα. 
Επίσης γνώση για τις συνέπειες της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Αυτή η 
γνώση βοηθά τα παιδιά να προστατέψουν τα δικά τους δικαιώµατα και τα δικαιώµατα 
των άλλων.  
 
 
 
ΣΤΑΣΕΙΣ: Όπως ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι σηµαντικά, ότι η ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια είναι έµφυτη σε όλους τους ανθρώπους, ότι τα δικαιώµατα πρέπει να είναι 
σεβαστά, ότι η συνεργασία είναι καλύτερη από τη σύγκρουση, ότι είµαστε υπεύθυνοι για 
τις ενέργειές µας και ότι µπορούµε να βελτιώσουµε τον κόσµο µας εάν προσπαθήσουµε. 
Αυτές οι στάσεις βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ηθικά και τα προετοιµάζουν για 
θετική συµµετοχή στην κοινωνία. 
 
 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Η συµµετοχική αλληλεπιδραστική µεθοδολογία εµπλέκει τα παιδιά 
πλήρως στη µάθηση. Μαζί µε τους δασκάλους τους, γίνονται ενεργοί εξερευνητές του 
κόσµου γύρω τους και όχι παθητικοί αποδέκτες της αυθεντίας των δασκάλων. Αυτή η 
µεθοδολογία είναι ιδιαιτέρως κατάλληλη όταν εξετάζουµε ζητήµατα ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, όπου υπάρχουν συχνά πολλές διαφορετικές απόψεις πάνω σε ένα θέµα, 
παρά µια «σωστή» απάντηση. 
 
 
 
Το Παιχνίδι των Αρχών. 

Ίσως σας φανεί χρήσιµη η παρακάτω δραστηριότητα έτσι ώστε να σας βοηθήσει 
να σκεφτείτε για τα δικαιώµατα. Λειτουργεί καλύτερα σε µια οµάδα. Κάθε οµάδα θα 
πρέπει να εξετάσει δέκα από τα άρθρα της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων (δες σελίδα …). Για παράδειγµα, µια οµάδα θα µπορούσε να µελετήσει τα 
άρθρα 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28. Μια δεύτερη οµάδα θα µπορούσε να µελετήσει 
τα άρθρα 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29. Και µια τρίτη οµάδα θα µπορούσε να 
µελετήσει τα άρθρα 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Προσπαθήστε να αναγνωρίσετε τις 
αρχές οι οποίες αποτελούν τη βάση τους. Μοιραστείτε τα αποτελέσµατα της κάθε 
οµάδας. Συζητήστε γιατί αυτές οι αρχές είναι σηµαντικές. Πώς θα άλλαζε στην πράξη η 
χώρα σας εάν αυτές οι αρχές γίνονταν σεβαστές από τον καθένα; Για παράδειγµα, πως θα 
άλλαζε η συµµετοχή στην τοπική αυτοδιοίκηση; Αρχές που ίσως µπορούν να 
αναγνωριστούν είναι οι εξής: 

Υπευθυνότητα ∆ικαιοσύνη Ελευθερία 
Ισότητα Ανοχή Αλληλεγγύη 

 Ασφάλεια Ταυτότητα Ειρήνη 
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Παράγοντες που εµπλέκονται σε κάθε δραστηριότητα της Εκπαίδευσης για τα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆εξιότητες 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Γνώσεις             Στάσεις 

 
 

Μεθοδολογία 
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Συχνές ερωτήσεις σχετικά 
µε την Εκπαίδευση για τα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
 

Οι ακόλουθες ερωτήσεις γίνονται συχνά από δασκάλους που σκέφτονται να 
ενσωµατώσουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα στη διδασκαλία τους. Οι απαντήσεις που 
δίνονται εδώ είναι σύντοµες, αλλά µπορούν να βοηθήσουν σε µερικές από τις ανησυχίες 
σας. 
 
Ερώτηση: «Τα παιδιά χρειάζεται να διδαχθούν την υπευθυνότητα, όχι τα δικαιώµατα».  
Απάντηση: Το εγχειρίδιο αυτό δίνει την ίδια έµφαση σε δικαιώµατα και υποχρεώσεις. 
Οι δραστηριότητες είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να δείχνουν ότι τα δικαιώµατα ενός 
ανθρώπου τελειώνουν εκεί που αρχίζουν τα δικαιώµατα του άλλου και ο καθένας έχει 
την υποχρέωση να σέβεται τα δικαιώµατα των άλλων. 
 
Ερώτηση: «Τα θέµατα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν θα φοβίσουν τους νέους 
µαθητές;» 
Απάντηση: Η διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι θετική, όχι αρνητική, 
επειδή οι µαθητές µαθαίνουν για τα δικά τους έµφυτα δικαιώµατα και για τη σηµασία της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Βέβαια, το να δίνονται πληροφορίες στους µαθητές για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µόνον δεν είναι αρκετό και µπορεί να είναι 
θλιβερό για τα νέα παιδιά. Ωστόσο η διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι 
διαφορετική επειδή, αν και είναι βασισµένη στη γνώση ότι δυσάρεστα πράγµατα 
συµβαίνουν, επίσης δίνει και στους µαθητές τις δεξιότητες τις οποίες χρειάζονται για να 
µπορούν να κάνουν κάτι για αυτά τα πράγµατα και τη στάση ότι είναι δυνατό να 
ενεργήσουν για να αλλάξουν µια άσχηµη κατάσταση. 
 
Ερώτηση: «Τι γίνεται αν οι µαθητές µου κάνουν µια ερώτηση που δεν µπορώ να 
απαντήσω;» 
Απάντηση: Όταν διδάσκονται ανθρώπινα δικαιώµατα, οι απαντήσεις είναι σπανίως 
απλές. Τα σύνθετα θέµατα ηθικής τάξεως δεν µπορούν να απαντηθούν µε ναι ή όχι. Το 
να τίθενται ερωτήσεις είναι πιο σηµαντικό από το να εξευρίσκεται µια «σωστή» 
απάντηση. Παρουσιάζοντας αυτά τα σύνθετα ζητήµατα στα παιδιά και επιτρέποντας τους 
να τα µελετήσουν, µπορούµε να τους δώσουµε τα εφόδια για να τα αντιµετωπίσουν 
αργότερα στη ζωή. Το ∆εύτερο Μέρος αυτού του εγχειριδίου εξηγεί διδακτικές µεθόδους 
οι οποίες µπορούν να σας βοηθήσουν να διερευνήσετε ζητήµατα ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων µε τους µαθητές σας, χωρίς να χρειάζεται να έχετε τη «σωστή» απάντηση 
σε κάθε ερώτηση.  
 
Ερώτηση: «Ποιος είναι ο σκοπός της χρήσης παιχνιδιών;» 
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Απάντηση: Μαθαίνουµε και θυµόµαστε πράγµατα καλύτερα κάνοντάς τα παρά απλώς 
ακούγοντας γι΄αυτά. Αν και οι δραστηριότητες σ’ αυτό το εγχειρίδιο είναι 
διασκεδαστικές, έχουν σοβαρούς σκοπούς, συνήθως την εξήγηση µιας έννοιας των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Αυτοί οι σκοποί εξηγούνται στην αρχή της κάθε 
δραστηριότητας. ∆είτε επίσης το τµήµα «Τι είναι Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα;» 
Ερώτηση: «∆εν έχουµε φωτοτυπικό µηχάνηµα ή αρκετά υλικά» 
Απαντήσεις: Οι περισσότερες δραστηριότητες σ’ αυτό το εγχειρίδιο είναι σχεδιασµένες 
έτσι που να µην χρειάζονται ακριβά υλικά ή φωτοτυπικό µηχάνηµα.  
 
Ερώτηση: «Κάνουµε Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και ∆ίκαιο, όχι Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα.» 
Απάντηση: Στην πράξη, οι δεξιότητες, οι γνώσεις και οι στάσεις που συσχετίζονται µε 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα µπορούν να διδαχθούν σε πολλά διαφορετικά µαθήµατα. 
(∆είτε το τµήµα «Ιδέες για τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε βασικά 
µαθήµατα» στο κεφάλαιο «Πως µπορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα να είναι µέρος του 
curriculum [Προγράµµατος Σπουδών, Αναλυτικού Προγράµµατος];» στο ∆εύτερο 
Μέρος. 
 
Ερώτηση: «Θέλω να διδάξω και ενήλικες επίσης». 
Απάντηση: Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε σχολεία. Ωστόσο, πολλές από τις 
δραστηριότητες µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν και µε ενήλικες. Το ∆εύτερο 
Μέρος περιέχει ιδέες για να αναπτύξετε τις δικές σας δραστηριότητες, και οι οργανώσεις 
που παρατίθενται στο Έκτο Μέρος µπορούν να δώσουν συµβουλές για την διδασκαλία 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων  σε ενήλικες.  
 
Ερώτηση: «Οι γονείς, οι δάσκαλοι και ο διευθυντής λένε ότι η διδασκαλία των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι πολιτική κατήχηση». 
Απάντηση: Τα ανθρώπινα δικαιώµατα κάνουν τους µαθητές περισσότερο ικανούς να 
συµµετέχουν στη κοινωνία και στην πολιτική της χώρας τους. Εν τούτοις, είναι 
σηµαντικό να υπάρχει διάκριση µεταξύ αυτών των πολιτικών δεξιοτήτων και της 
κοµµατικής πολιτικής. Οι δάσκαλοι έχουν µεγάλη ευθύνη να µην ωθήσουν τους µαθητές 
προς ένα συγκεκριµένο πολιτικό κόµµα ή πολιτική ιδεολογία. 
 
Ερώτηση: «Ποια  είναι η διαφορά µεταξύ της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, της 
Ηθικής εκπαίδευσης, της Εκπαίδευσης για την έννοια της Ιδιότητας του Πολίτη, της 
∆ιαπολιτισµικής εκπαίδευσης, της Εκπαίδευσης για την Ειρήνη και της Επίλυσης 
Συγκρούσεων; Που ταιριάζει η Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα; ». 
Απάντηση: Όλα αυτά τα αντικείµενα καλύπτουν ελαφρώς διαφορετικά, 
αλληλοεπικαλυπτόµενα θέµατα. Για παράδειγµα, µια δραστηριότητα για το  σεβασµό 
του ενός προς τον άλλο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε οποιοδήποτε από αυτά τα 
αντικείµενα, αλλά µια δραστηριότητα που ασχολείται µόνο µε κείµενα των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων θα µπορούσε µόνο να χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση στα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Ωστόσο, η ίδια ενεργός, συµµετοχική εκπαιδευτική µεθοδολογία 
χρησιµοποιείται για να διδάξει όλα αυτά τα αντικείµενα αφού αυτή η µεθοδολογία 
καλύπτει σχεδόν τα πάντα. Το σηµαντικό πράγµα που πρέπει να θυµόµαστε είναι ότι 
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αυτά τα θέµατα όλα  έχουν τον  ίδιο στόχο: να βοηθήσουν τους µαθητές να αναπτύξουν 
τις δεξιότητες, τις στάσεις και τις γνώσεις που θα χρειαστούν ώστε να παίρνουν 
συνειδητοποιηµένες ηθικές αποφάσεις για τον κόσµο τους  και τη θέση τους σε αυτόν. 
 
Κοινωνική και Πολιτική Εκπαίδευση για την Ειρήνη 
Αγωγή ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
∆ιάγραµµα Ένα: Όλα αυτά τα θέµατα καλύπτουν ελαφρώς διαφορετικά ζητήµατα που 
συµπίπτουν κατά το µεγαλύτερο µέρος τους. 

 
Κοινωνική και Πολιτική Εκπαίδευση για την Ειρήνη 
Αγωγή ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
∆ιάγραµµα ∆ύο: Αλλά η µεθοδολογία τους συµπίπτει σχεδόν πλήρως.  
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∆ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο  
Μ Ε Ρ Ο Σ  : 
Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αυτό το µέρος περιλαµβάνει: 
• ∆ιερεύνηση του περιβάλλοντος των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στο σχολείο. 

• Πώς µπορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα να 
ενταχθούν στο πρόγραµµα σπουδών; 

• Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας 
• Πώς να σχεδιάσετε τις δικές σας διδακτικές 
δραστηριότητες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα; 

• Αξιολόγηση των διδακτικών δραστηριοτήτων σας 
σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

 
 
«∆εν µπορείς να διδάξεις τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε έναν τρόπο που εναντιώνεται 
στα ανθρώπινα δικαιώµατα» 

                                                       Τσέχος δάσκαλος 
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∆ιερεύνηση του 
περιβάλλοντος των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
στο σχολείο 
 

Η κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων επιτυγχάνεται καλύτερα µε το να τα 
βιώνεις στην πράξη. Η καθηµερινή σχολική ζωή µπορεί να παρέχει αυτή την εµπειρία, 
και µπορεί να ενισχύσει την επίσηµη µελέτη αφηρηµένων εννοιών όπως η ελευθερία, η 
ανοχή, η δικαιοσύνη και η αλήθεια. 

Εντούτοις τα σχολεία συχνά αποθαρρύνουν, παρά ενθαρρύνουν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Υποθέσεις και προκαταλήψεις υπάρχουν συχνά, οι οποίες αρνούνται τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα µερικών ανθρώπων στο σχολείο. Παραδείγµατος χάριν, εάν 
επιτρέπεται στους µαθητές να αποκαλούν άλλους µαθητές από θρησκευτικές ή εθνοτικές 
οµάδες της µειονότητας µε προσβλητικά ονόµατα, και κανένα µέτρο δεν λαµβάνεται από 
τους δασκάλους, αυτό στέλνει ένα µήνυµα στους µαθητές ότι η έλλειψη ανοχής είναι 
αποδεκτή. Είναι σηµαντικό να αλλαχθούν αυτού του είδους τα µηνύµατα, προκειµένου 
να επιτύχει η διδασκαλία για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.  
 

Ποιο είναι το τωρινό περιβάλλον 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο 
σχολείο; 
 

Παρακαλώ διαβάστε τις ακόλουθες ερωτήσεις και σκεφτείτε το σχολείο σας. Ο 
στόχος αυτών των ερωτήσεων δεν είναι να διαταραχθεί η πειθαρχία και η τάξη του 
σχολείου, αλλά να διευκολυνθεί η διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε τη 
δηµιουργία ενός κλίµατος σεβασµού των  ανθρωπίνων δικαιωµάτων σ’ όλες τις τάξεις 
του σχολείου. 
 
Σχέσεις µεταξύ των µαθητών: 
Υπάρχουν περιπτώσεις βίας ή ταπείνωσης; Για παράδειγµα, µε την ανταλλαγή 
χαρακτηρισµών; 
Υπάρχουν προκαταλήψεις ενάντια στους µαθητές; Για παράδειγµα, ενάντια στις 
θρησκευτικές οµάδες, τα κορίτσια ή τους µαθητές από εθνικές µειονότητες ή οικογένειες 
προσφύγων; 
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Γίνεται τίποτα όποτε οι µαθητές παραπονιούνται για τη βία; Είναι αυτό αποτελεσµατικό; 
 
Σχέσεις µεταξύ δασκάλων και µαθητών: 
Αναµένεται από τους µαθητές να υπακούουν τους δασκάλους χωρίς να κατανοούν τις 
εντολές; 
∆ίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να εκφράσουν τη γνώµη τους στη θέσπιση και 
επιβολή των σχολικών κανόνων; 
Το σύστηµα βαθµολόγησης χρησιµοποιείται για να επιβάλει την πειθαρχία ή για να 
προάγει µερικούς εις βάρος  των πολλών; 
Οι µαθητές ταπεινώνονται από τους δασκάλους; Είναι ο τρόπος επιβολής της πειθαρχίας 
επιεικής; 
Υπάρχει µαθητικό συµβούλιο; 
Πότε οι µαθητές βλέπουν τον ∆ιευθυντή; 
Η πόρτα του γραφείου του ∆ιευθυντή είναι ανοιχτή ή κλειστή; 
Ο ∆ιευθυντής ξέρει τα ονόµατα των µαθητών; 
Οι µαθητές αποκαλούνται µε τα µικρά τους ονόµατα ή µε το επώνυµό τους; 
Όλοι οι µαθητές  χαίρουν ίσης αντιµετώπισης; 
Υπάρχει µαθητικό συµβούλιο; Οι µαθητές εκλέγονται/επιλέγονται δηµοκρατικά για αυτό 
το συµβούλιο; 
 
Σχέσεις µεταξύ δασκάλων και ∆ιευθυντών: 
Οι δάσκαλοι φοβούνται να παραπονεθούν ή να κάνουν προτάσεις στο ∆ιευθυντή; 
Οι δάσκαλοι που διδάσκουν διαφορετικά µαθήµατα εργάζονται ποτέ µαζί για 
παρουσιάσεις θεµάτων; 
Ανταλλάσσουν διδακτικές εµπειρίες µεταξύ τους; 
Εργάζονται οι δάσκαλοι οµαδικά και µε συντονισµένο τρόπο; 
Έχουν οι δάσκαλοι τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σε αποφάσεις 
πολιτικής του σχολείου; 
Οι δάσκαλοι έχουν ίση αντιµετώπιση; 
Η προαγωγή εξαρτάται από την απόδοση ή από τις πολιτικές ή προσωπικές πεποιθήσεις; 
Πώς είναι οι σχέσεις µεταξύ δασκάλων και εκπαιδευτικών αρχών; 
    
Σχέσεις µεταξύ δασκάλων και γονέων. 
Οι γονείς φοβούνται να παραπονεθούν στους δασκάλους όταν δεν τους αρέσει ο τρόπος 
που αντιµετωπίζονται τα παιδιά τους ή αυτά που διδάσκονται; 
Φοβούνται ότι η διατύπωση παραπόνων µπορεί να κάνει τα πράγµατα χειρότερα για τα 
παιδιά τους; 
Οι γονείς συµµετέχουν στη διαχείριση του σχολείου; Είναι αποδοτική; Πώς θα µπορούσε 
να βελτιωθεί; 
 
Σχολικοί κανόνες και διαδικασίες: 
Ποιες αξίες προάγονται στους σχολικούς κανόνες;  
Αναµένουµε από τους µαθητές να υπακούουν τυφλά σε όλους τους κανόνες για χάρη της 
υπακοής και της πειθαρχίας; 
Υπάρχουν κανόνες που ταπεινώνουν τους µαθητές, όπως το να χρειάζεται να παίρνουν 
άδεια κάθε φορά που πρέπει να πάνε στην τουαλέτα; 
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Είναι οι τιµωρίες άσχετες ή άδικες; 
Έτσι οι σχολικοί κανόνες εφαρµόζονται εξίσου σε όλους τους µαθητές; 
Συµβάλλουν οι µαθητές στη θέσπιση των κανόνων ή απλώς τους επιβάλλονται; 
 
Το φυσικό περιβάλλον:  
Οι συνθήκες διαβίωσης στο σχολικό κτίριο ακολουθούν τους κανόνες υγιεινής; 
Υπάρχει προαύλιο;  
Υπάρχουν κουρτίνες ή λουλούδια στις τάξεις;      
Οι µαθητές συµµετέχουν στο να κάνουν την τάξη τους άνετη; 
Οι ζωγραφιές, τα ποιήµατα και τα κείµενα των µαθητών αναρτώνται στους τοίχους; Η 
εργασία των λιγότερο ικανών µαθητών παρουσιάζεται επίσης;  
Τα υλικά µάθησης και ο εξοπλισµός είναι εξίσου διαθέσιµα για τους µαθητές ανεξάρτητα 
από το φύλο και την κοινωνική θέση; 
Οι µαθητές έχουν έναν προσωπικό ασφαλή χώρο όπου µπορούν να αφήσουν τα 
προσωπικά τους αντικείµενα; Ή ένα χώρο όπου µπορούν να είναι µόνοι; 
 

Τι µπορεί να γίνει για να βελτιωθεί 
το περιβάλλον των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στο σχολείο; 
 
   Οι ερωτήσεις στην προηγούµενη σελίδα εστίαζαν σε µερικά από τα ζητήµατα των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο σχολείο. Παρακάτω είναι µερικές συγκεκριµένες 
προτάσεις οι όποιες µπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Είναι βασισµένες στην ιδέα ότι εάν δίνεται στους µαθητές η 
ευθύνη να συµµετέχουν στην θέσπιση των κανόνων και να αποφασίζουν τι πρέπει να 
γίνει όταν οι κανόνες αθετούνται, τότε θα είναι περισσότερο πιθανό να σέβονται αυτούς 
τους κανόνες. 
 
Βία, συγκρούσεις και προκαταλήψεις µεταξύ των µαθητών: 
   Οι δάσκαλοι και οι µαθητές µπορούν να εργαστούν µαζί για να αναπτύξουν µια 
συγκεκριµένη πολιτική ώστε να αντιµετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις. Για παράδειγµα, 
αυτό είναι ένα προτεινόµενο σχέδιο δράσης για την αντιµετώπιση βίαιων συγκρούσεων: 
 

• Σταµατήστε τη σωµατική ή λεκτική επιθετικότητα. Ανακαλύψτε το πραγµατικό 
πρόβληµα ζητώντας σύντοµες δηλώσεις από όσους εµπλέκονται και όσους 
παρίστανται ως µάρτυρες.  

• Επιτρέψτε στους µαθητές να µιλούν ήσυχα µε τη σειρά και καθησυχάστε ανήσυχους 
µαθητές. 

• Ζητήστε από τους µαθητές προτάσεις για την επίλυση της σύγκρουσης και να είστε 
προετοιµασµένοι για να συνεισφέρετε µε µια ή δύο ιδέες. 

• Συζητήστε τις εναλλακτικές λύσεις βάσει της έρευνας για µια δίκαιη λύση. 
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• Συµφωνείστε σχετικά µε ένα σχέδιο δράσης και ακολουθήστε το. Αν δεν είναι 
αποτελεσµατικό µετά από µια δοκιµαστική περίοδο, συµβουλευτείτε τους µαθητές 
και δοκιµάστε µια άλλη λύση.  

• Συνοδέψτε το συµβάν µε µια συζήτηση, µια ιστορία, ένα παιχνίδι ρόλων ή µια 
καλλιτεχνική εργασία. Ζητήστε από τους µαθητές να το συγκρίνουν µε παρόµοια 
περιστατικά. 

 
Κανόνες: 

Εάν οι µαθητές βρίσκουν κάποιους κανόνες περιττούς, άδικους ή αναίτιους γιατί 
να µην τους επιτρέψουµε να προτείνουν αλλαγές; Οι κανόνες στο σχολείο είναι 
απαραίτητοι, εάν θέλουµε να αποφύγουµε τη σύγχυση και το χάος, αλλά κάθε κανόνας 
µπορεί να εξετάζεται για να διαπιστωθεί αν είναι δίκαιος ή ακόµα έγκυρος. Οι δάσκαλοι 
πρέπει να είναι προετοιµασµένοι να συµβιβαστούν µε τις ανάγκες των µαθητών εάν 
προτείνεται µια αλλαγή στους κανόνες, η οποία θα συνέβαλλε στην αποτελεσµατική 
λειτουργία του σχολείου. Οι µαθητές θα πρέπει εποµένως να αισθάνονται την ευθύνη 
σεβασµού των κανόνων. 
 
Συνεδριάσεις της τάξης: (Από το Educating for character της T. Lickona, σσ. 149-151) 

Οι συνεδριάσεις της τάξης µπορούν να είναι ένα σηµαντικό πρώτο βήµα για την 
τροποποίηση του περιβάλλοντος των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο σχολείο. Στις 
επόµενες τρεις σελίδες παρουσιάζονται οδηγίες βήµα προς βήµα για την έναρξη των 
συνεδριάσεων. Το πιο σηµαντικό πράγµα που πρέπει να θυµάστε όταν αρχίζετε τις 
συνεδριάσεις της τάξης είναι ότι θα χρειαστεί εξάσκηση προτού εσείς και η τάξη µάθετε 
βαθµιαία να απολαµβάνετε και να συµµετέχετε στις συνεδριάσεις. Μην αποθαρρύνεστε 
εάν η πρώτη προσπάθειά σας δεν στεφθεί µε επιτυχία.  

Οι συνεδριάσεις της τάξης µπορούν να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να 
προγραµµατιστούν τα επόµενα θέµατα µελέτης, να επιλυθούν προβλήµατα της τάξης, ή 
απλά να αποτελέσουν έναυσµα για τη λειτουργία της τάξης ως οµάδα. Ένα θετικό 
αποτέλεσµα της συνεδρίασης είναι ότι βοηθά τα παιδιά να συµµετέχουν, κάτι που 
συνιστά µια ζωτικής σηµασίας δεξιότητα για την προστασία και υπεράσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Παρακάτω υπάρχει ένας κατάλογος τύπων συνεδρίασης της 
τάξης. Οι ερωτήσεις οι οποίες συνοδεύουν κάθε τύπο µπορούν να γίνουν από το δάσκαλο 
προκειµένου να συµµετέχουν οι µαθητές. Ωστόσο, για να είναι αποτελεσµατικές, οι 
συνεδριάσεις της τάξης πρέπει να είναι ο χώρος εκείνος όπου οι µαθητές θα αισθάνονται 
ασφαλείς για να µοιραστούν τα συναισθήµατά τους. Για να τους ενθαρρύνετε, µια καλή 
ιδέα είναι να µην τους πιέζετε να µιλήσουν εάν δεν θέλουν – σεβαστείτε το δικαίωµά 
τους να µένουν σιωπηλοί όταν το πιθυµούν. Θα είναι τότε πιθανότερο να µιλήσουν σε 
µια επόµενη συνεδρίαση. 

Προσαρµόστε τις ιδέες στις επόµενες σελίδες έτσι ώστε να ταιριάζουν στην 
ηλικία των µαθητών σας.  

 
 
 
 
 

 



 20 

Τύποι Συνεδρίασης της Τάξης 
 
• Συνεδρίαση Καλών Ειδήσεων: Εδώ, κάντε ερωτήσεις όπως «Ποιος έχει να µοιραστεί 

µαζί µας καλά νέα»; 
• Κύκλος: Πηγαίνεται γύρω από τον κύκλο χρησιµοποιώντας µια από τις «προτάσεις-

εκκινητές» που είναι παρακάτω. Ο καθένας µπορεί να επιλέξει να µιλήσει ή να 
σιωπήσει. Αφότου ο καθένας είχε µια ευκαιρία να µιλήσει, ο δάσκαλος µπορεί να 
αξιοποιήσει τη συµβολή κάποιων µαθητών ως αφετηρία για συζήτηση. Μερικά 
δείγµατα προτάσεων–εκκινητών είναι: 
- «Κάτι που µου αρέσει σ’ αυτή την τάξη . . .»  
- «Κάτι που νοµίζω πως θα έκανε την τάξη µας καλύτερη…» 
- «Μια απόφαση που νοµίζω ότι πρέπει να πάρουµε…» 
- «Αναρωτιέµαι γιατί…» 
- «Με ανησυχεί ότι…»  
- «Θα ήθελα…» 

• Ώρα Φιλοφρονήσεων: Επιλέγονται ένα ή δύο παιδιά, παίρνοντας ένα παιδί κάθε 
φορά, ο δάσκαλος προσκαλεί τους συµµαθητές να πουν κάτι που τους αρέσει ή 
θαυµάζουν σε αυτό το πρόσωπο. 

• Συνεδρίαση Στοχοθεσίας: Συζητήστε τους στόχους για το πρωί, για την υπόλοιπη 
ηµέρα, για την εβδοµάδα, για ένα µέρος του Προγράµµατος Σπουδών, για το 
ακαδηµαϊκό έτος. 

• Συνεδρίαση Θέσπισης Κανόνων: Εδώ, κάντε ερωτήσεις όπως «Ποιους κανόνες 
χρειαζόµαστε για την τάξη µας;» – «Για να πάµε στο γυµναστήριο;» – «Για να πάµε 
στο ζωολογικό κήπο;» 

• Συνεδρίαση Αξιολόγησης Κανόνων: Βάλτε τους µαθητές να γράψουν σχετικά, και 
κατόπιν συζητήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις: «Τι είναι οι σχολικοί κανόνες; Γιατί 
τους έχουµε; Είναι καλοί οι κανόνες; Εάν θα µπορούσατε να αλλάξετε ένα κανόνα, 
ποιος θα ήταν αυτός;… Χρειάζονται αλλαγή κάποιοι απ’ τους κανόνες της τάξης µας 
έτσι ώστε να τους κάνουµε να λειτουργούν καλύτερα;» 

• Αξιολόγηση: Εδώ, κάντε ερωτήσεις όπως «Τι καλό έγινε σήµερα;» «Πώς µπορούµε 
να κάνουµε το αύριο µια καλύτερη µέρα;» «Πώς µπορούµε να κάνουµε αυτή τη 
δραστηριότητα να λειτουργήσει καλύτερα την επόµενη φορά;». 

• Στοχασµοί: Εδώ, κάντε ερωτήσεις όπως «Τι µάθατε από αυτή τη δραστηριότητα 
(ενότητα, πρότζεκτ, βιβλίο);». 

• Παρουσίαση Μαθητών: Ένας ή δύο µαθητές παρουσιάζουν ένα µέρος της εργασίας 
τους, όπως ένα πρότζεκτ ή µια ιστορία. 

• Προβλήµατα 
- Ατοµικά προβλήµατα: «Ποιος έχει ένα πρόβληµα που ίσως θα µπορούσαµε να τον 

βοηθήσουµε να το λύσει;» 
- Οµαδικά προβλήµατα: «Τι αποτελεί πρόβληµα της τάξης για το οποίο πρέπει να 

µιλήσουµε;» 
- Παράπονα και συστάσεις: Μπορείτε να κάνετε ένα παράπονο για ένα πρόβληµα, 

αλλά πρέπει να κάνετε και µια σύσταση για τη διόρθωσή του. 
- Συνεδρίαση ∆ικαιοσύνης: «Πως µπορούµε να λύσουµε αυτή τη σύγκρουση µε ένα 

τρόπο που να είναι δίκαιος σε όλους;» 
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• Ακαδηµαϊκά ζητήµατα: Εδώ, κάντε ερωτήσεις όπως «Γιατί νοµίζετε ότι πρέπει να το 
µελετήσετε αυτό;» «Τι θα σας βοηθούσε να βελτιώσετε τις εργασίες σας στο σπίτι;» 
«Τι θα σας βοηθούσε να τα πάτε καλύτερα στο επόµενο τεστ;» «Πώς θα µπορούσατε 
να έχετε πάει καλύτερα στο τελευταίο τεστ; 

• Συνεδρίαση Βελτίωσης της Τάξης: Εδώ, κάντε ερωτήσεις όπως «Ποιες αλλαγές θα 
έκαναν την τάξη µας καλύτερη;» ∆υνατότητες: µεταβολή της φυσικής διευθέτησης 
της τάξης, νέοι τρόποι εργασίας από κοινού, νέα παιχνίδια µάθησης, κ.λ.π. 

• Μετά τη συνεδρίαση: Εδώ, κάντε ερωτήσεις όπως «Τι αποτελέσµατα έχει η 
λύση/αλλαγή που συµφωνήσαµε σχετικά µε την εργασία; Μπορούµε να την κάνουµε 
να λειτουργήσει καλύτερα;» 

• Συνεδρίαση Εννοιών: Εδώ, κάντε ερωτήσεις όπως «Τι είναι φίλος;» «Πώς αποκτούµε 
φίλους;» «Τι είναι συνείδηση; Πώς σας βοηθάει;» «Τι είναι ψέµα; Είναι ποτέ σωστό 
να λέµε ψέµατα;» «Τι είναι εµπιστοσύνη; Γιατί είναι σηµαντική;» « Τι είναι θάρρος; 
Πώς οι άνθρωποι το δείχνουν;». 

• Κουτί  Προτάσεων/Επιχειρησιακό Κουτί της Τάξης: Οποιοδήποτε κατάλληλο θέµα 
έχουν προτείνει οι µαθητές για συζήτηση. 

• Συνεδρίαση για τις συνεδριάσεις: Εδώ, κάντε ερωτήσεις όπως «Τι σας άρεσε στις 
συνεδριάσεις της τάξης µας; Τι δεν σας άρεσει; Τι πετύχαµε; Πώς µπορούµε να 
βελτιώσουµε τις συνεδριάσεις µας;». 

 
Οι καλές συνεδριάσεις της τάξης µπορούν να είναι ένα ισχυρό εργαλείο το οποίο 

θα µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε για να πείσετε τον διευθυντή σας ότι ολόκληρο το 
σχολείο θα ωφελούνταν από µια σχολική συνεδρίαση ή ένα σχολικό συµβούλιο. Στο 
σχολικό συµβούλιο, εκλεγµένοι εκπρόσωποι από κάθε τάξη θα µπορούσαν να 
συναντηθούν µε το προσωπικό για να δώσουν συµβουλές/ιδέες πάνω σε πραγµατικά 
σχολικά προβλήµατα. Εάν οι εκπρόσωποι είναι υποχρεωµένοι να αντιπροσωπεύουν 
απόψεις της τάξης τους (τις οποίες µπορούν να ανακαλύψουν στις συνεδριάσεις της 
τάξης τους), το σχολικό συµβούλιο µπορεί να είναι ένα πραγµατικά δηµοκρατικό 
µοντέλο [πρότυπο] το οποίο θα προετοιµάσει τους µαθητές για τη συµµετοχή σε µια 
δηµοκρατική κοινωνία.  

Μια σαφής δοµή για τις συνεδριάσεις θα συµβάλλει στην επιτυχία τους. 
Παρακάτω είναι ένα προτεινόµενο µοντέλο, το οποίο µπορείτε να προσαρµόσετε στη 
δική σας κατάσταση. 
 
Ιδέες για ένα µοντέλο συνεδρίαση τάξης: 
 
• Κύκλος: Σχηµατίστε έναν καλό κύκλο και ζητήστε από τους µαθητές να είναι ήσυχοι. 
• Ορίστε την ηµερήσια διάταξη: ∆ηλώστε το σκοπό της συνεδρίασης και τα διάφορα 

θέµατα προς συζήτηση. 
• Ορίστε τους κανόνες: Θεσπίστε ή αναθεωρήστε κανόνες για «καλή συζήτηση και 

ακρόαση». 
• Χωρίστε την τάξη σε ζευγάρια 
• Θέστε το πρόβληµα ή την ερώτηση: Για παράδειγµα, «αρκετοί άνθρωποι έχουν πει 

πως ανταλλάσσονται πολλοί χαρακτηρισµοί στο προαύλιο. Π.χ. «Εβραίε» «Γύφτε». 
Τι µπορούµε να κάνουµε για να το επιλύσουµε;». 
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• Συζήτηση συνεργατών: Βάλτε τους συνεργάτες [παρτενέρ] να µοιραστούν τις σκέψεις 
τους ο ένας µε τον άλλο (3 έως 5 λεπτά), κάντε το γύρο της τάξης και βοηθείστε όσα 
παιδιά καθυστερούν να αλληλεπιδράσουν. 

• Σήµα για ησυχία: Καθιερώστε ένα σήµα για την παύση της συζήτησης στα ζευγάρια 
και ετοιµαστείτε για να αρχίσει η συζήτηση µε όλη την οµάδα. 

• Συζήτηση µε όλη την οµάδα: Προσκαλέστε µερικά ζεύγη µαθητών να µοιραστούν τις 
ιδέες τους µε την οµάδα, ενθαρρύνετε τις αντιδράσεις σ’ αυτές τις ιδέες, κάντε 
επιπρόσθετες ερωτήσεις, εάν κριθεί απαραίτητο, καταλήξτε σε συµφωνία και 
καταγράψτε την. Σχεδιάστε τι θα κάνετε και ορίστε το χρόνο για µια επακόλουθη 
συνεδρίαση. 

• Κλείστε τη συνεδρίαση: Εδώ, µπορείτε να πάρετε µε τη σειρά τα παιδιά για τελικά 
σχόλια, συνοψίστε τι συνέβη, ζητήστε από τους µαθητές να σκεφτούν τι θυµούνται 
περισσότερο από τη συνεδρίαση, ή αξιολογήστε την. 
 

Όταν η τάξη έχει συνηθίσει να συνεδριάζει, οι µαθητές από µόνοι τους µπορούν 
να αναλάβουν την ευθύνη για τις συνεδριάσεις. Για παράδειγµα, µε το να αναλάβουν εκ 
περιτροπής να καθοδηγούν τις συνεδριάσεις, να συνοψίζουν τι έχει ειπωθεί από τους 
άλλους ή µε το να κρατούν σηµειώσεις από τα συµπεράσµατα που συνάγονται. 

Μια άλλη χρήσιµη συµβουλή η οποία αυξάνει τη συµµετοχή των µαθητών στη 
συνεδρίαση, είναι να υποβληθεί στους µαθητές µια ερώτηση και να τους δοθεί χρόνος να 
σηµειώσουν τη δική τους απάντηση προτού τους ζητηθεί να τη µοιραστούν µε την 
οµάδα. 
 
Θέµατα για σκέψη:  

Πολλοί δάσκαλοι έχουν βρει ότι η εποπτεία και στη συνέχεια η αλλαγή της δικής 
τους συµπεριφοράς ήταν ένα σηµαντικό βήµα στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην τάξη τους. Για να βοηθηθείτε, µπορείτε να κάνετε στον 
εαυτό σας τις ακόλουθες ερωτήσεις, ή να τις συζητήσετε µε συναδέλφους. Ίσως να είναι 
χρήσιµο να εξετάσετε αυτές τις ερωτήσεις για µια εβδοµάδα ή περίπου τόσο, κατά τη 
διάρκεια της οποίας παρακολουθείτε τη δική σας συµπεριφορά στην τάξη και σκέφτεστε 
τρόπους µε τους οποίους αυτή µπορεί να βελτιωθεί. 
• Αντιµετωπίζετε όλους τους µαθητές ως οντότητες; Τους προσφωνείτε µε τα δικά 

τους µικρά ονόµατα; Εάν ναι, φροντίζετε να λέτε το όνοµα σωστά; 
• Χρησιµοποιείτε την οπτική επαφή και το άγγιγµα για να επιβεβαιώσετε τους µαθητές 

για την προσοχή και το ενδιαφέρον σας; 
• Ζητάτε συγγνώµη όταν κάνετε ένα λάθος; 
• Επιτρέπετε στους µαθητές να παίρνουν σηµαντικές αποφάσεις; Για παράδειγµα, 

σχετικά µε το τι θα κάνουν µετά, τι βιβλία θα διαβάσουν, πού θα γευµατίσουν…; 
• Ενθαρρύνετε καλές συνήθειες ακρόασης; Για παράδειγµα, ηρεµείτε την τάξη µε 

διακριτικό τρόπο ή βάζετε τις φωνές; 
• Χαµογελάτε στην τάξη; 
• Ανταµοίβετε όλη την οµάδα για κάτι καλό που έχει γίνει από κοινού; Επαινείτε την 

συνεργασία, τη φροντίδα και την ηρεµία ή, µόνο την καλή ακαδηµαϊκή εργασία; 
• Χρησιµοποιείτε τη στοίχιση όταν δεν είναι απαραίτητη ή επιτρέπετε στους µαθητές 

να κινούνται κατά οµάδες;  



 23 

• Χαρακτηρίζετε τους µαθητές ως καλούς και κακούς; 
• Φοβάστε τη σύγχυση και το θόρυβο, ακόµα και αν προκαλούνται από µαθητές που 

δουλεύουν σκληρά; 
 

Πώς µπορούν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα να ενταχθούν 
στο Πρόγραµµα Σπουδών;  
 

Σε ιδανικές συνθήκες, τα ανθρώπινα δικαιώµατα θα πρέπει να είναι ένα µέρος 
όλων των σχολικών µαθηµάτων και θα πρέπει να ενυπάρχουν σε όλο το φάσµα της 
µαθησιακής εµπειρίας των µαθητών. Ωστόσο, επειδή οι περιστάσεις είναι διαφορετικές 
σε κάθε χώρα και περιοχή, οι δάσκαλοι έχουν χρησιµοποιήσει πολλές διαφορετικές 
τακτικές για να εντάξουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο δικό τους Πρόγραµµα Σπουδών. 
Αυτές οι τακτικές µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο ευρείες κατηγορίες: 
• Αρχίζοντας να διδάσκετε ανθρώπινα δικαιώµατα σε «επίπεδο βάσης» µε 

οποιονδήποτε τρόπο µπορείτε, µε την άδεια του διευθυντή ή των τοπικών ανωτέρων 
υπαλλήλων [∆ιδασκαλία σε «επίπεδο βάσης»]. Ο εκπαιδευτικός αρχίζει να διδάσκει 
ανθρώπινα δικαιώµατα µε οποιονδήποτε τρόπο έχοντας πάρει πρώτα την άδεια του 
διευθυντή ή των τοπικών ανωτέρων υπαλλήλων].  

• Πείθοντας τις τοπικές ή κρατικές εκπαιδευτικές αρχές να αλλάξουν το σύστηµα από 
την κορυφή έτσι ώστε να εξευρεθούν κονδύλια και διαθέσιµος χρόνος για τη 
διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων [Προσπάθεια ευαισθητοποίησης των 
τοπικών ή εθνικών αρχών έχοντας ως στόχο την αλλαγή νοοτροπίας από την κορυφή 
του εκπαιδευτικού συστήµατος έτσι ώστε να εξευρεθούν κονδύλια και διαθέσιµος 
χρόνος για τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων]. 

Συχνά οι δάσκαλοι έχουν συνδυάσει αυτές τις τακτικές ξεκινώντας µε τη 
διδασκαλία σε «επίπεδο βάσης» και χρησιµοποιώντας έπειτα τις επιτυχίες τους σαν 
απόδειξη προκειµένου να πείσουν τις εκπαιδευτικές αρχές να αλλάξουν το σύστηµα. 
 
Προγράµµατα Σπουδών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης:  

Στα δηµοτικά σχολεία, επειδή υπάρχει λιγότερη πίεση εξετάσεων στα παιδιά και 
το προσωπικό και οι δάσκαλοι, επειδή διδάσκουν συνήθως αρκετά µαθήµατα σε µια 
τάξη, δεν δυσκολεύονται να πάρουν την άδεια των ∆ιευθυντών για να διδάξουν 
ανθρώπινα δικαιώµατα µ’ ένα τρόπο που περιλαµβάνει πολλά µαθησιακά αντικείµενα. 
Οι δάσκαλοι στο Ρόστοβ-ον-Ντον περιγράφουν τη διδασκαλία τους για τα δικαιώµατα 
ως µια «γραµµή» που διατρέχει όλα τα µαθήµατα, την οποία χρησιµοποιούν για να 
βοηθήσουν τα παιδιά να καταλάβουν ότι διαφορετικά µαθήµατα, διαφορετικοί άνθρωποι 
και ο κόσµος γύρω τους είναι αλληλένδετα. 
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Προγράµµατα Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης:  
Η εισαγωγή της διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε αυτό το επίπεδο 

µπορεί να είναι δυσκολότερη. Πολλά εξαρτώνται από τη στάση του ∆ιευθυντή και των 
εκπαιδευτικών αρχών [ιθυνόντων], οι οποίοι συχνά ανησυχούν για το ήδη επιβαρηµένο 
ωρολόγιο πρόγραµµα και την ανάγκη των µαθητών να προετοιµαστούν για κρίσιµες 
εξετάσεις (ειδικά στις τελευταίες τάξεις του σχολείου). Η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα γνωστικό αντικείµενο σηµαίνει επίσης ότι η 
συνεργασία µεταξύ του προσωπικού είναι απαραίτητη για να ενσωµατωθεί η διδασκαλία 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σ’ όλο το Πρόγραµµα Σπουδών. 

Ωστόσο, πολλοί δάσκαλοι έχουν εισάγει επιτυχώς τη διδασκαλία των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων σ’ αυτό το επίπεδο µε τους ακόλουθους τρόπους:  

- Ως ένα προαιρετικό, ξεχωριστό µάθηµα µετά το σχολείο ή στην ώρα «ελεύθερου 
χρόνου» µια φορά την εβδοµάδα. Αυτή η προσέγγιση δίνει στους δασκάλους και 
στους µαθητές την ελευθερία να εξερευνήσουν τη διδασκαλία των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων χωρίς πίεση, αλλά έχει το µειονέκτηµα ότι οι µαθητές οροσµένες 
φορές δεν παίρνουν στα σοβαρά µαθήµατα τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τις 
εξετάσεις. 

- Μερικοί δάσκαλοι έχουν αρχίσει τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
στο δικό τους ειδικό µάθηµα. Υπάρχουν ιδέες για το πώς µπορεί να επιτευχθεί 
αυτό στις επόµενες σελίδες. Ειδικότερα, η διδασκαλία των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων ταιριάζει καλά µε την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και το 
∆ίκαιο, αν και οι δάσκαλοι που έχουν χρησιµοποιήσει αυτή την προσέγγιση 
τονίζουν ότι είναι σηµαντικό να αποφεύγεται η παρουσίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων ως ένα ακαδηµαϊκό αντικείµενο ανεξάρτητο από την πραγµατική 
ζωή. 

- Οι δάσκαλοι έχουν επίσης σχεδιάσει από κοινού µε συναδέλφους να εµπλέξουν 
τους µαθητές σε εργασία project (δες σελ…) η οποία περιλαµβάνει αρκετά κύρια 
µαθήµατα. Αυτό αποτρέπει τον κίνδυνο να θεωρήσουν οι µαθητές τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα ως αυτόνοµο ακαδηµαϊκό αντικείµενο και τους βοηθά να δουν τη 
συνάφεια των σχολικών µαθηµάτων µε τον πραγµατικό κόσµο γύρω τους. 

 

Ιδέες για τη διδασκαλία των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε κύρια 
µαθήµατα. 

 
Ιστορία  

Όταν διδάσκετε ιστορία, µπορείτε να εισάγετε τα ανθρώπινα δικαιώµατα στη 
συνήθη ύλη του µαθήµατος. Εδώ είναι µερικά παραδείγµατα΄. 
• Κείµενα: Η Μάγκνα Κάρτα (1215, Αγγλία) 

Η ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών (1776, 
Η.Π.Α.).  
Η ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (1789, Γαλλία). 



 25 

• Σηµαντικά γεγονότα: πόλεµος, δουλεία, αποικιοκρατία, ιµπεριαλισµός και ναζισµός, 
µπορούν να µελετηθούν µε ιδιαίτερη προσοχή ως προς την παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  Η πιο πρόσφατη ιστορία, για παράδειγµα το απαρτχαϊντ, 
η πολιτική καταπίεση στη Λατινική Αµερική ή το καθεστώς του Σταλινισµού, 
παρέχουν επίσης αρκετό υλικό για τα ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. 

• Η ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσα από την ιστορία: Για παράδειγµα, η 
προέλευση και ανάπτυξη της δηµοκρατικής σκέψης και οργάνωσης, η ανάπτυξη των 
Ηνωµένων Εθνών, η ανάπτυξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

• Ιστορικές Μορφές: Άννα Φράνκ (Κάτω Χώρες).  
Μαχάτµα Γκάντι (Ινδία) 
Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ (Η.Π.Α.)  
Αντρέϊ Ζαχάρωφ (ΕΣΣ∆) 
Ριγκοµπέρτα Μέντσου (Γουατεµάλα). 

Η µελέτη των πολύ γνωστών µορφών µπορεί να οδηγήσει στη µελέτη 
«άγνωστων» ανθρώπων των οποίων τα δικαιώµατά τους παραβιάστηκαν ή που έχουν 
αγωνιστεί για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την ειρήνη. Για παράδειγµα, οι σκλάβοι δια 
µέσου των αιώνων ή συνηθισµένοι άνθρωποι όπως συγγενείς µαθητών των οποίων έχουν 
παραβιαστεί τα δικαιώµατα τους από τον πόλεµο σε αυτόν τον αιώνα. 
 
Γεωγραφία 

Η γεωγραφία των αστικών κέντρων περιλαµβάνει τα προβλήµατα της φτώχειας 
στα συγκροτήµατα εργατικών κατοικιών και πως αυτό επηρεάζει τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα των φτωχών ανθρώπων. Η οικονοµική γεωγραφία, µπορεί να µελετήσει την 
επίδραση των επενδύσεων και του εµπορίου στο βιοτικό επίπεδο ή τη συσχέτιση µεταξύ 
της περιβαλλοντικής υποβάθµισης και της κακής υγείας. Οι µελέτες πληθυσµού θα 
µπορούσαν να συµπεριλάβουν την εξέταση του πως η πείνα και η φτώχεια 
δηµιουργούνται και πως ο ρατσισµός, η αποικιοκρατία και η µεταχείριση των 
µειονοτήτων και των γυναικών επηρεάζει τα δικαιώµατα των πληθυσµών. 
 
∆ίκαιο 

Αυτό το µάθηµα είναι µια ευκαιρία να διδαχθούν οι µαθητές για τις υποχρεώσεις, 
καθώς επίσης και για τα δικαιώµατα τα οποία περιλαµβάνει η ειρηνική διαβίωση. Για 
παράδειγµα, οι µελέτες της δοµής και των ενεργειών της κυβέρνησής τους τονίζουν το 
ρόλο των µεµονωµένων πολιτών. Η διδασκαλία από την σκοπιά των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµη εάν αυτό το µέρος του προγράµµατος 
σπουδών έχει εστιάσει προηγουµένως στην υπακοή στο κράτος. Το καθήκον του έθνους 
και των πολιτών του να στηρίζουν τους εθνικούς και διεθνείς νόµους ενάντια στη 
θρησκευτική, διαφυλική και φυλετική διάκριση θα µπορούσε επίσης να µελετηθεί. Στο 
σηµείο αυτό θα µπορούσε επίσης να εξεταστεί ο τρόπος µε τον οποίο τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα αναπτύσσονται, αναγνωρίζονται και µετατρέπονται σε νόµους. Για 
παράδειγµα, οι µαθητές θα µπορούσαν να εξετάσουν τη διαδικασία µέσω της οποίας οι 
γυναίκες έχουν κερδίσει βαθµιαία το δικαίωµα της ψήφου. 
 
Κοινωνικές Μελέτες  

Σ’ αυτό το µάθηµα εξετάζονται οι κοινωνικές ανισότητες και τα αίτιά τους. Για 
παράδειγµα, ξενοφοβία, φτώχεια, φυλετική και θρησκευτική διάκριση και όλοι οι 
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µηχανισµοί και οι κοινωνικές δοµές που µάχονται ενάντια σε αυτές τις αδικίες. Επίσης 
µπορούν να µελετηθούν οι λειτουργίες και οι ευθύνες της αστυνοµίας, των συνδικάτων, 
της εκπαίδευσης και των µέσων µαζικής επικοινωνίας. Μια µελέτη για το πως οι 
κοινωνίες αντιµετωπίζουν τη διαφωνία µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για να φέρει 
προς συζήτηση ζητήµατα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
Λογοτεχνία 

Τα βιβλία και τα ποιήµατα είναι εξαιρετικές πηγές για έντονες αφηγήσεις 
παραβίασης ή υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ιστορική λογοτεχνία είναι 
µια ευκαιρία για τους δασκάλους Ιστορίας και Λογοτεχνίας να δουλέψουν µαζί για να 
«ζωντανέψουν» τα ανθρώπινα δικαιώµατα στους µαθητές. 

Μερικά χρήσιµα βιβλία µπορεί να είναι:  
Η φάρµα των ζώων / 1984 (George Orwell),  
Γενναίος Νέος Κόσµος (Aldous Huxley),  
Κραυγή, Η αγαπηµένη Χώρα (Alan Paton),  
Το ηµερολόγιο ενός Νέου Κοριτσιού (Anne Frank),  
Μια Μέρα στη Ζωή του Ιβάν Ντενίσοβιτς (Aleksandr Solzhenitsyn),  
Roll of Thunder / Hear My Cry (Mildred D. Taylor) 

Φυσικά, θα υπάρξουν επίσης και σχετικά βιβλία από τη δική σας ιστορική 
λογοτεχνία. 
 
Φυσικές Επιστήµες  

Τα ζητήµατα υγείας είναι ένας καλός τρόπος για να εισαχθούν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα σ’ αυτό το µάθηµα. Για παράδειγµα, οι µαθητές έχουν το δικαίωµα στην 
υγειονοµική περίθαλψη αλλά και την υποχρέωση να σέβονται τόσο τη δική τους υγεία 
όσο και την υγεία των άλλων ανθρώπων. Υπάρχουν µεγάλες ευκαιρίες για διακλαδική 
διδασκαλία. Για παράδειγµα, ένα µάθηµα βιολογίας που εξετάζει τους µύθους για την 
φυλετική ανωτερότητα µπορεί να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες στους µαθητές 
έτσι ώστε να κάνουν καλύτερες κρίσεις σε µια παράλληλη µελέτη του ρατσισµού στην 
ιστορία. 
 
Μαθηµατικά  

Οι στατιστικές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να κρύψουν ή να αποκαλύψουν 
τις καταστρατηγήσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ο δάσκαλος των µαθηµατικών 
µπορεί επίσης να δείξει στους µαθητές πως να ερµηνεύουν µε κριτικό τρόπο στατιστικά 
στοιχεία τα οποία εµφανίζονται στις εφηµερίδες.  
 
Ξένη Γλώσσα 

Οι γλωσσικές δεξιότητες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να µελετηθούν 
ενδιαφέροντα επίκαιρα θέµατα από άλλες χώρες. Για παράδειγµα, ένα σύντοµο κείµενο 
για τη δράση ενάντια στο ρατσισµό στην Αγγλία θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να 
διδάξει το αγγλικό λεξιλόγιο. Ο στόχος θα ήταν να κατανοήσουν οι µαθητές τα ζητήµατα 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι σε όλες τις χώρες, και να 
διδαχθούν µια ξένη γλώσσα. Εάν υπάρχουν, ο Τύπος ή η λογοτεχνία της ξένης γλώσσας  
βοηθούν αυτό το στυλ διδασκαλίας αλλά δεν είναι απαραίτητα. 
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Οι τάξεις της ξένης γλώσσας αποτελούν ευκαιρίες για τους µαθητές για να 
µιλήσουν και να συζητήσουν. Θα έχουν περισσότερα κίνητρα για να συζητήσουν όταν 
υπάρχουν για το θέµα διαφορετικές απόψεις. Τα ζητήµατα της διάκρισης ή της ισότητας 
των φύλων αποτελούν καλά θέµατα προς συζήτηση. Οι µαθητές µπορούν επίσης να 
απολαύσουν παιχνίδια ρόλων (βλέπε το επόµενο τµήµα στο Χρήσιµες µέθοδοι 
διδασκαλίας). Οι τάξεις ξένης γλώσσας είναι επίσης µια ευκαιρία για τους µαθητές για 
να αλληλογραφήσουν µε µαθητές σε άλλες χώρες. Θα µπορούσαν να ρωτήσουν για τα 
πολιτικά συστήµατα, τα τρέχοντα κοινωνικά ζητήµατα, τη µεταχείριση των µειονοτήτων 
και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
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Χρήσιµες µέθοδοι 
διδασκαλίας 
 

Οι δραστηριότητες σ’αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στις µεθόδους που 
εξηγούνται παρακάτω. Είναι απλές, και η πρακτική θα τις καταστήσει  ευκολότερες. Εάν 
ανησυχείτε ότι θα αναστατώσουν την τάξη σας, αρχίστε µε µια απλή µέθοδο. Ίσως 
ανακαλύψετε ότι παραδίδοντας µέρος της εξουσίας που έχετε ως «ο δάσκαλος» βοηθάτε 
τους µαθητές να χαλαρώσουν  και έτσι να συµµετέχουν περισσότερο. 

Για κάθε µέθοδο υπάρχει µια σύντοµη απάντηση στην ερώτηση: Τι είναι αυτή η 
µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;, έπειτα µια βήµα προς βήµα εξήγηση του Πώς 
µπορεί να εφαρµοστεί.. 
 

Παιχνίδι ρόλων 
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;: 

Ένα παιχνίδι ρόλων είναι ένα µικρό θεατρικό έργο που παίζεται από τους 
µαθητές. Ως επί το πλείστον οι µαθητές αυτοσχεδιάζουν. Στόχος του είναι να 
«ζωντανέψει» περιστάσεις ή γεγονότα άγνωστα στους µαθητές. Τα παιχνίδια ρόλων 
βοηθούν τους µαθητές να κατανοήσουν καλύτερα µια κατάσταση και ενθαρρύνουν την 
ενσυναίσθηση προς τα άτοµα που βιώνουν τη συγκεκριµένη κατάσταση. Για παράδειγµα, 
σε ένα παιχνίδι ρόλων σχετικά µε µια ληστεία, οι µαθητές παίζοντας  το ρόλο του 
θύµατος, µπορούν να καταλάβουν πώς είναι  να είσαι το θύµα µιας εγκληµατικής 
πράξης. 
 
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί: 
• Με τους µαθητές: 

- Προσδιορίστε το ζήτηµα το οποίο θα απεικονίσει το παιχνίδι ρόλων. Για 
παράδειγµα, το δικαίωµα στην ιδιοκτησία (Άρθρο 17 της Ο.∆.Α.∆., βλέπε 
Πέµπτο Μέρος: Κείµενα των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων). 

- Αποφασίστε σχετικά µε την κατάσταση, το πρόβληµα και τους χαρακτήρες. Για 
παράδειγµα, εάν η τάξη µελετά το δικαίωµα στην ιδιοκτησία, οι µαθητές θα 
µπορούσαν να σκεφτούν µια κατάσταση στην οποία κάποιοι ίσως στερούνταν το 
διαµέρισµά τους, λόγω της εθνικής οµάδας στην οποία ανήκουν ή λόγω έλλειψης 
νοµοθεσίας.  

• Με τους µαθητές, αποφασίστε πόσοι θα συµµετέχουν στο παιχνίδι ρόλων, πόσοι θα 
παρατηρούν, αν θα συµµετέχουν στο παιχνίδι ρόλων ταυτόχρονα σε µικρές οµάδες ή 
όλοι µαζί ως τάξη. Ενθαρρύνετε τους ντροπαλούς µαθητές να συµµετέχουν. 

• Επίσης, αποφασίστε πώς θα λειτουργήσει το παιχνίδι ρόλων. Για παράδειγµα, θα 
µπορούσε: 
− να ειπωθεί σαν µια ιστορία, όπου ένας αφηγητής εισάγει το θέµα και οι άλλοι 

µαθητές αφηγούνται την υπόλοιπη ιστορία από την οπτική γωνία του χαρακτήρα 
«τους» [τον οποίο υποδύονται]. 
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− να είναι ένα θεατρικό έργο, όπου οι χαρακτήρες αλληλεπιδρούν εφευρίσκοντας 
τους διαλόγους επί τόπου. 

− να είναι µια εικονική δίκη, όπου οι µαθητές παριστάνουν τους µάρτυρες που 
καταθέτουν σε δικαστήριο. 

• Τώρα, δώστε µερικά λεπτά στους µαθητές για να σκεφτούν σχετικά µε την 
κατάσταση και τους ρόλους τους. Εάν τα έπιπλα χρειάζονται διαρρύθµιση εκ νέου 
για να δηµιουργηθεί χώρος, κάντε το τώρα. 

• Οι µαθητές εκτελούν το παιχνίδι ρόλων. 
• Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ρόλων, ίσως είναι χρήσιµο να σταµατήσετε τη 

δράση σε ένα κρίσιµο σηµείο για να ερωτηθούν οι συµµετέχοντες και οι παρατηρητές 
για αυτά που συµβαίνουν. Για παράδειγµα, σε ένα παιχνίδι ρόλων µε  θέµα τη βία, 
ρωτήστε τους µαθητές εάν µπορούν να σκεφτούν έναν τρόπο ειρηνικής επίλυσης της 
κατάστασης, κατόπιν ζητήστε από τους συµµετέχοντες να παίξουν τα διαφορετικά 
φινάλε της ιστορίας.  

• Μετά το παιχνίδι ρόλων, είναι σηµαντικό οι µαθητές να αναλογιστούν όσα 
διαδραµατίστηκαν έτσι ώστε να µην είναι µόνο µια δραστηριότητα, αλλά µια 
µαθησιακή εµπειρία. Κατά τον προγραµµατισµό του παιχνιδιού ρόλων, φροντίστε να 
αφήσετε χρόνο στο τέλος για να ενισχύσετε το στόχο και τα διδάγµατα που µπορούν 
να λάβουν οι µαθητές από τη δραστηριότητα. Για παράδειγµα, εάν το παιχνίδι ρόλων 
ήταν µια εικονική δίκη µε µάρτυρες, ζητήστε από τους µαθητές να αποφασίσουν για 
την ετυµηγορία, στη συνέχεια συζητήστε αυτή την ετυµηγορία και το πώς 
επιτεύχθηκε για να  αποσαφηνιστούν τα διάφορα διδάγµατα. 

•  Εάν το παιχνίδι ρόλων δεν έχει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, ρωτήστε τους 
µαθητές πώς θα µπορούσε να βελτιωθεί. Εάν πήγε καλά, ίσως θα µπορούσε να γίνει 
παράσταση για όλο το σχολείο, και να συνοδευτεί από επεξήγηση του θέµατος που 
παρουσιάζει.  

 
Θυµηθείτε: 

• Επειδή τα παιχνίδια ρόλων µιµούνται την πραγµατική ζωή, µπορεί να θέσουν 
ερωτήµατα στα οποία δεν µπορεί να δοθεί µία απλή απάντηση. Για παράδειγµα, 
σχετικά µε τη σωστή ή λανθασµένη συµπεριφορά ενός επινοηµένου χαρακτήρα. 
Μη δίνετε την εντύπωση ότι υπάρχει µία απάντηση για κάθε ερώτηµα εάν δεν 
υπάρχει. Είναι πολύ σηµαντικό οι δάσκαλοι και οι µαθητές να αποδέχονται τις 
διαφορετικές απόψεις ως µια φυσική, κανονική κατάσταση. Οι δάσκαλοι δεν 
πρέπει να επιβάλουν τις απόψεις τους σχετικά µε αµφιλεγόµενα ζητήµατα ή να 
προσπαθούν να επιτύχουν οµοφωνία  µε κάθε τίµηµα. Ωστόσο, µπορείτε να 
συνοψίσετε τα σηµεία εκείνα όπου φαίνεται να έχει επιτευχθεί συµφωνία και να 
αφήσετε ανοιχτά ζητήµατα που είναι υπό διαπραγµάτευση. 

• Τα παιχνίδια ρόλων χρειάζεται να χρησιµοποιούνται µε ευαισθησία. Ο δάσκαλος 
πρέπει να σέβεται τα συναισθήµατα των ατόµων και την κοινωνική δοµή της 
τάξης. Για παράδειγµα, ένα παιχνίδι ρόλων για τις εθνικές µειονότητες απαιτεί 
προσεκτικό χειρισµό εάν υπάρχουν εθνικές µειονότητες στην τάξη, έτσι ώστε οι 
µαθητές που ανήκουν σ’αυτές να µην αισθανθούν εκτεθειµένοι ή 
περιθωριοποιηµένοι. 
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Ζευγάρια και οµάδες 
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;: 

Η διαίρεση της τάξης σε ζευγάρια ή οµάδες δίνει στους µαθητές περισσότερες 
ευκαιρίες για συµµετοχή και συνεργασία. 

Τα ζευγάρια και οι οµάδες µπορούν να παράγουν πολλές ιδέες πολύ γρήγορα, ή 
να βοηθήσουν την τάξη να µελετήσει µια αφηρηµένη έννοια µε βάση τη δική της 
εµπειρία. Για παράδειγµα, εάν µελετούσατε το δικαίωµα στη ζωή, θα µπορούσατε να 
αφήσετε τα ζευγάρια ή τις οµάδες πέντε λεπτά για να αποφασίσουν « Είναι ποτέ σωστό 
να αφαιρούµε τη ζωή ενός ανθρώπου;» προτού να επιστρέψετε στο σύνολο της τάξης για 
περαιτέρω συζήτηση. 
 
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί: 
• Όταν οργανώνετε τις οµάδες, κάντε στον εαυτό σας ερωτήσεις όπως: «Θέλω να 

χωρίσω τους µαθητές σε οµάδες ανάλογα µε την ευφυΐα τους;» «Θέλω να σχηµατίσω 
οµάδες αγοριών και κοριτσιών µαζί;» «Θέλω οι φίλοι να εργαστούν µαζί;» Μερικές 
φορές οι οµάδες  µπορούν να επιλεχθούν στην τύχη. Για παράδειγµα, ανάλογα µε την 
ηµεροµηνία γέννησης, ή από το πρώτο γράµµα του ονόµατός τους, ή άλλα µη-
προφανή κριτήρια. 

• Εάν τα θρανία και οι καρέκλες είναι στερεωµένα στο πάτωµα, οι µαθητές µπορούν να 
σχηµατίσουν οµάδες γυρίζοντας ανάποδα στις θέσεις τους για να βλέπουν τους 
µαθητές που κάθονται πίσω τους. 

• Εάν µια οµάδα θα είναι µαζί για περισσότερο από µερικά λεπτά, ίσως χρειαστεί να 
έχει έναν «αρχηγό» ή κάποιον για να κρατά σηµειώσεις. Η οµάδα θα πρέπει να 
αποφασίσει ποιος θα κάνει αυτές τις δουλειές. 

• Οργανώνοντας την τάξη: Εξηγήστε τη δουλειά µε σαφήνεια. Βάλτε τους µαθητές να 
καθίσουν εκεί που µπορούν να βλέπουν ο ένας τον άλλο. Πείτε στους µαθητές πόσο 
χρόνο έχουν για την εργασία τους. 

• Όταν τα ζευγάρια ή οι οµάδες εργάζονται: 
− Σταθείτε σε απόσταση, αλλά να είστε στη διάθεσή τους. 
− Μη διακόπτετε, εκτός εάν η οµάδα δεν έχει κατανοήσει σωστά τι πρέπει να κάνει. 
− Να προσέχετε εξίσου όλες τις οµάδες. 
− Επιτρέψτε οι συζητήσεις ανά οµάδες και ανά ζεύγη να κυλήσουν ελεύθερα, 

επεµβαίνετε µόνο εάν ζητηθεί από την οµάδα. 
− Οι οµάδες συχνά χρειάζονται συνεχή ενθάρρυνση. 
− Ένα ζευγάρι είναι περισσότερο πιθανό να σταµατήσει την εργασία του όταν 

πλησιάζετε. 
• Παρουσίαση : Ίσως είναι απαραίτητο οι οµάδες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε 

ολόκληρη την τάξη. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει την παρουσίαση µίας απόφασης, 
την περίληψη µιας συζήτησης ή την πληροφόρηση για το πώς λειτούργησε η οµάδα. 
Αυτό το είδος ενηµέρωσης  µπορεί να είναι πολύ χρήσιµο και  για το δάσκαλο και για 
την τάξη για τη βελτίωση της τεχνικής της εργασίας σε οµάδες. Αν θα πρέπει οι 
οµάδες να κάνουν παρουσίαση της δουλειάς τους, πρέπει να το ξέρουν αυτό από την 
αρχή έτσι ώστε να µπορούν να επιλέξουν κάποιον γι’αυτή τη δουλειά. 
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• Αξιολόγηση: Ρωτήστε τους µαθητές εάν η δραστηριότητα ήταν χρήσιµη και τι 
έµαθαν. Εάν κάποιοι απαντήσουν αρνητικά, ρωτήστε τους µαθητές πώς θα 
οργάνωναν εκείνοι τη δραστηριότητα. Αξιοποιήστε τις ιδέες τους! 

 

Καταιγισµός Ιδεών  
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;: 

Ο καταιγισµός ιδεών είναι τρόπος ενθάρρυνσης της δηµιουργικότητας και 
γέννησης πολλών ιδεών πολύ γρήγορα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επίλυση ενός 
συγκεκριµένου προβλήµατος ή την απάντηση µιας ερώτησης. Για παράδειγµα, η τάξη θα 
µπορούσε να αρχίσει να µελετά το δικαίωµα στην ιθαγένεια δίνοντας ποικίλες 
απαντήσεις στην ερώτηση «Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι µια κυβέρνηση θα µπορούσε 
να αφαιρέσει την  ιδιότητα της ιθαγένειας κάποιου;» Η µέθοδος αυτή µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί: 
• Για να βρεθεί λύση σε ένα πρόβληµα. Παραδείγµατος χάριν, µετά από ένα 

«περιστατικό» σύγκρουσης µεταξύ µαθητών, ζητήστε από την τάξη να σκεφτεί µε 
καταιγισµό ιδεών όλες τις πιθανές µη βίαιες λύσεις. 

• Για να εισαχθεί ένα νέο θέµα. Να γίνει καταιγισµός ιδεών για όλα όσα οι µαθητές 
ξέρουν ήδη για το θέµα. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να κινήσετε το 
ενδιαφέρον τους  και να ανακαλύψετε τι ήδη γνωρίζουν. 

• Ως µια γρήγορη δηµιουργική άσκηση. Παραδείγµατος χάριν, να βρεθούν µε 
καταιγισµό ιδεών πιθανές καταλήξεις µια ηµιτελούς ιστορίας. 

 
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί: 
• Αποφασίστε το θέµα στο οποίο θέλετε να συζητήσετε µε τους µαθητές σας. 

∆ιαµορφώστε το σε µια ερώτηση, η οποία θα έχει πολλές πιθανές απαντήσεις. 
Γράψτε την ερώτηση κάπου που ο καθένας θα µπορεί να τη δει. Παραδείγµατος 
χάριν «Με ποιους τρόπους µπορούµε να βελτιώσουµε την τάξη µας;»  

• Ζητήστε από τους µαθητές να συµµετέχουν µε τις ιδέες τους. Γράψτε τις ιδέες κάπου 
όπου όλοι θα µπορούν να τις δουν µε τη µορφή λέξεων-κλειδιά ή σύντοµων 
φράσεων. 

• Πείτε στους µαθητές ότι στη µέθοδο αυτή δεν µπορούν να σχολιάσουν ο ένας τις 
ιδέες του άλλου µέχρι το τέλος ή να επαναλάβουν ιδέες που έχουν ήδη ειπωθεί. 

• Ενθαρρύνετε τον καθένα να συµµετέχει, αλλά ΜΗΝ κινείστε γύρω από την τάξη και 
ΜΗΝ πιέζετε τους µαθητές να σκεφθούν µια ιδέα - αυτό είναι πιθανό να 
αποθαρρύνει τη δηµιουργικότητα. 

• Μην κρίνετε τις ιδέες καθώς τις καταγράφετε. Εάν είναι δυνατό, ζητήστε από έναν 
µαθητή να τις καταγράψει. ∆ώστε τις δικές σας ιδέες µόνο εάν είναι χρειάζεται να 
ενθαρρυνθούν οι µαθητές. 

• Εάν µια πρόταση είναι ασαφής, ζητήστε από το πρόσωπο που τη διατύπωσε να την 
διευκρινίσει ή προτείνετε µια διευκρίνιση και ελέγξτε ότι βρίσκει σύµφωνους τους 
µαθητές. 

• Καταγράψτε ΚΑΘΕ νέα πρόταση. Συχνά, οι δηµιουργικότερες ή προκλητικότερες  
προτάσεις είναι οι πιο χρήσιµες και ενδιαφέρουσες. 
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• Σταµατήστε τον καταιγισµό ιδεών όταν εξαντληθούν οι ιδέες. ΤΩΡΑ, µπορείτε να 
εξετάσετε τις προτάσεις ζητώντας σχόλια. 

 

Συζήτηση Όλης της Τάξης 
(Βασισµένο στο δοκίµιο «Establishing Rules for Discussion» της Felisa Tibbitts). 
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;: 

Οι συζητήσεις είναι ένας καλός τρόπος για να ανακαλύψουν δάσκαλος και 
µαθητές ποιες είναι οι στάσεις τους σχετικά µε τα ζητήµατα των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό για τη διδασκαλία των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, καθώς δεν αρκεί οι µαθητές να γνωρίζουν απλώς την πραγµατικότητα 
αλλά θα πρέπει να εξερευνούν και να αναλύουν τα ζητήµατα µόνοι τους. Οι συζητήσεις 
τους δίνουν επίσης την ευκαιρία να εξασκηθούν στο να ακούνε, να παίρνουν το λόγο και 
να αποκτήσουν άλλες οµαδικές δεξιότητες, οι οποίες είναι σηµαντικές για το σεβασµό 
των δικαιωµάτων των άλλων ανθρώπων. 

Προκειµένου  να υπάρξει ανοικτή συζήτηση, είναι σηµαντικό να υπάρξει 
ατµόσφαιρα εµπιστοσύνης και αµοιβαίου σεβασµού στη σχολική τάξη. Ένας τρόπος που 
θα βοηθήσει στη δηµιουργία «ασφαλούς» περιβάλλοντος είναι να θέσουν οι µαθητές 
«Κανόνες για Συζήτηση». Αυτό γίνεται καλύτερα στην αρχή του σχολικού έτους, όταν 
καθιερώνονται συνήθως  τα πρότυπα συµπεριφοράς, αλλά αυτοί οι κανόνες µπορούν να 
δηµιουργηθούν οποιαδήποτε στιγµή. 

 
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί: 
• Ρωτήστε τους µαθητές εάν θέλουν η τάξη τους να είναι ένα µέρος όπου θα νιώθουν 

ελεύθεροι να εκφραστούν και θα µαθαίνουν µέσα από τη συζήτηση του ενός µε τον 
άλλο. (Αυτό το θέµα µπορεί να προκύψει φυσιολογικά µετά από µια δύσκολη 
συζήτηση στην τάξη). 

• Προτείνετε ότι µπορεί η τάξη να φτάσει σε οµοφωνία σχετικά µε το πρωτόκολλο για 
την ακρόαση και την οµιλία. 

• Ζητήστε από την τάξη να σκεφτεί µερικές αρχές για την συζήτηση της τάξης τις 
οποίες νοµίζουν ότι ο καθένας πρέπει να ακολουθεί. Γράψτε όλες αυτές τις προτάσεις 
κάπου που ο καθένας να µπορεί να τις δει. (Για συµβουλές σχετικά µε τον καταιγισµό 
ιδεών βλέπε σελίδα …). 

• Αφού οι µαθητές έχουν σκεφτεί κάποιες ιδέες σχετικά µε ένα θέµα, ψάξτε και δείτε 
εάν υπάρχουν προτάσεις που θα µπορούσαν να συνδυαστούν, και καλέστε τους 
µαθητές να συζητήσουν ή να σχολιάσουν. Εάν δεν έχουν προταθεί από την τάξη, 
µπορεί να θελήσετε εσείς να προτείνετε µερικές από τις ακόλουθες αρχές: 
− Να ακούτε το πρόσωπο που µιλάει. 
− Μόνο ένα άτοµο µιλάει κάθε φορά. 
− Σηκώστε το χέρι σας έτσι ώστε να βλέπουν οι άλλοι ότι θέλετε να πείτε κάτι. 
− Μη διακόπτετε όταν κάποιος µιλάει. 
− Όταν διαφωνείτε µε κάποιον, σιγουρευτείτε ότι κάνετε το διαχωρισµό ανάµεσα 

στην κριτική της ιδέας κάποιου και όχι του ίδιου του ατόµου. 
− Μη γελάτε όταν κάποιος µιλάει (εκτός αν λέει κάτι αστείο). 
− Ενθαρρύνετε τη συµµετοχή όλων. 
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• Προτείνετε στην τάξη να συµφωνήσει µε κοινή συναίνεση να υπακούει τους κανόνες, 
τους οποίους έχει θέσει. Τότε οι µαθητές θα είναι υπεύθυνοι να εφαρµόζουν τους 
κανόνες οι ίδιοι και τα άλλα µέλη της τάξης. Εάν εµφανιστούν σοβαρές παραβιάσεις 
των κανόνων, διαπραγµατευτείτε µε τους µαθητές για να αποφασίσετε ποιες πρέπει 
να είναι οι συνέπειες από την παράβαση των κανόνων. 

• Καθαρογράψτε όλο τον κατάλογο σε ένα κοµµάτι χαρτί και αναρτήστε το στην τάξη 
για την υπόλοιπη χρονιά, για να το συµβουλεύεστε, να προσθέτετε ή να τροποποιείτε 
διάφορα πράγµατα όποτε είναι απαραίτητο. 

(Για µια παρόµοια διαδικασία για τη θέσπιση των γενικών κανόνων της τάξης, 
βλέπε το κεφάλαιο Ζώντας µαζί - δραστηριότητες για το σεβασµό στο Τέταρτο 
Μέρος). 

 

Υποβολή Ερωτήσεων 
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;: 

Φυσικά, όλοι οι δάσκαλοι ήδη χρησιµοποιούν ερωτήσεις καθηµερινά, αλλά τι 
είδους ερωτήσεις; Συχνά, είναι ερωτήσεις όπως «Τι είπα µόλις τώρα;», στόχος των 
οποίων είναι να ελέγχουν την τάξη ή να γελοιοποιούν τους µαθητές. Άλλες ερωτήσεις οι 
οποίες χρησιµοποιούνται πολύ, αποκαλούνται ερωτήσεις «κλειστού τύπου», οι οποίες 
έχουν µόνο µια σωστή απάντηση και αποβλέπουν στον έλεγχο της γνώσης. 

Πολλές από τις δραστηριότητες σ’ αυτό το εγχειρίδιο χρησιµοποιούν τις 
συζητήσεις στην τάξη για να εξερευνήσουν ζητήµατα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Σ’ 
αυτές τις συζητήσεις, οι ερωτήσεις που υποβάλλετε είναι πολύ σηµαντικές για την 
ενθάρρυνση της συµµετοχής και της ανάλυσης, ακόµα και µε πολύ µικρά παιδιά. 

Παρατίθενται µερικά παραδείγµατα ερωτήσεων «ανοιχτού τύπου», τις οποίες θα 
µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε. Εάν  εξασκηθείτε στη χρήση τους, θα γίνουν 
ευκολότερες. Το βασικό σηµείο που πρέπει  να θυµάστε είναι : «Τι θέλω από αυτή τη 
συζήτηση; Απαντήσεις µε ένα ‘ναι’ ή ένα ‘όχι’ ή µια ανοιχτή, ενδιαφέρουσα συζήτηση;» 

 
• Υποθετικές ερωτήσεις: «Τι θα κάνετε / σκεφτόσασταν αν….;» Αυτές βοηθούν τους 

µαθητές να φανταστούν καταστάσεις και υποκινούν τη σκέψη. 
• ∆ιερευνητικές ερωτήσεις: «Πώς θα µπορούσαµε να βοηθήσουµε στην επίλυση αυτού 

του προβλήµατος;» 
• Ενθάρρυνση/υποστήριξη: «Αυτό είναι ενδιαφέρον, τι συνέβη µετά;» Αυτές 

εκµαιεύουν την προσωπική εµπειρία και τις απόψεις των µαθητών. 
• Αναζήτηση γνώµης: «Τι σκέφτεστε ή αισθάνεστε για…;» Αυτή δίνει στους µαθητές 

να καταλάβουν ότι η γνώµη  τους είναι σηµαντική και σας ενδιαφέρει. 
• ∆ιερεύνηση: «Γιατί το σκέφτεστε αυτό;» Εάν το ρωτάτε µε έναν µη επιθετικό τρόπο, 

µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να σκεφτούν προσεκτικά και να 
δικαιολογήσουν/αναλύσουν τις απόψεις  τους.  

• ∆ιευκρίνιση/συνόψιση: «Έχω δίκαιο λέγοντας ότι σκέφτεστε….;» Συνοψίζοντας τι 
είπε ο µαθητής και ελέγχοντας αν καταλαβαίνετε, βοηθάτε τους µαθητές να 
σκεφτούν εάν συµφωνούν µε αυτό που έχει ειπωθεί. 

• ∆ιευκρίνηση συµφωνίας: «Οι περισσότεροι από µας συµφωνούµε ότι….;» Αυτό 
µπορεί να δώσει αφορµή για συζήτηση ή να έρθει στο τέλος µιας συζήτησης, όπου, 
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χρησιµοποιώντας µια ερώτηση όπως «Έχουµε τελειώσει µε αυτό το µέρος …;» 
µπορείτε να συµφωνήσετε να περάσετε στο επόµενο θέµα. 

Τέλος, προσπαθήστε να αποφύγετε τις καθοδηγητικές ερωτήσεις ή τις 
παραπλανητικές ερωτήσεις, όπως «το τάδε είναι σωστό, έτσι δεν είναι;» γιατί 
αποθαρρύνουν τη συµµετοχή. Πρέπει επίσης να αποφεύγετε να κάνετε πάρα πολλές 
ερωτήσεις συνεχόµενες ή να κάνετε διφορούµενες ερωτήσεις. 

Και θυµηθείτε, ένα νεύµα πού και πού, ένα χαµόγελο ή ακόµα απλώς µε το να 
κάθεστε στο ίδιο επίπεδο µε τα παιδιά, θα βελτιώσει τις απαντήσεις που λαµβάνετε. 

 

Projects (Σχέδια Εργασίας) 
(Βασισµένο σε συµβουλές του Hugh Starkey). 
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;: 

Project (Σχέδιο Εργασίας) ονοµάζουµε την ανεξάρτητη έρευνα θεµάτων από τους 
µαθητές για µια εκτεταµένη περίοδο, που καταλήγει σε ένα τελικό αποτέλεσµα. Τα 
πρότζεκτ είναι χρήσιµα για τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, επειδή : 
• Βοηθούν τους µαθητές να διαπιστώσουν πώς συνδέονται τα ξεχωριστά µαθήµατα και 

η µόρφωση που λαµβάνουν στο σχολείο µε την πραγµατικότητα. 
• Εξασκούν τους µαθητές στο να οργανώνονται για δράση, να προγραµµατίζουν το 

χρόνο τους και να εργάζονται βάσει σχεδίου. 
• Επιτρέπουν στους µαθητές να έχουν τον έλεγχο της δικής τους µάθησης, µε την 

καθοδήγηση του δασκάλου. 
• ∆ηµιουργούν ευκαιρίες για τους µαθητές, έτσι ώστε να αλληλεπιδρούν ο ένας µε τον 

άλλο και µε διαφορετικούς ανθρώπους στην κοινωνία έξω από το σχολείο. 
• Εξασκούν τους µαθητές στο να παρουσιάζουν και να υπερασπίζονται τα ευρήµατά 

τους και τις απόψεις τους δηµόσια – γεγονός που συνιστά µια σηµαντική δεξιότητα 
για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

 
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί: 

Τα πρότζεκτ έχουν ευδιάκριτα στάδια. Έµφαση σε όλη τη διαδικασία του 
πρότζεκτ δίνεται στο να µπορούν οι µαθητές να αναλαµβάνουν την ευθύνη για τη µελέτη 
τους. 
• Το θέµα ή το πρόβληµα. Αυτά µπορούν να προσδιοριστούν από το δάσκαλο και να 

παρουσιαστούν στην τάξη ως επιλογές, ή να επιλεχθούν απευθείας  από την τάξη, για 
παράδειγµα, µε καταιγισµό ιδεών (βλέπε σελίδα …). Είναι καλό να υπάρχει άµεσο 
ερώτηµα για ένα θέµα που ενδιαφέρει τους µαθητές. Για παράδειγµα  «Στην πόλη 
µας συµπεριφερόµαστε καλά στους ξένους πρόσφυγες;» ή «Τι φοβούνται οι γονείς 
στην περιοχή µας περισσότερο σε σχέση µε  τα παιδιά τους και τα ναρκωτικά;» Η 
ερώτηση πρέπει να είναι συγκεκριµένη για να µην «χαθούν» οι µαθητές στο θέµα.  
Εναλλακτικά, η αφετηρία σας µπορεί να είναι µια συγκεκριµένη δραστηριότητα ή ο 
εξοπλισµός τον οποίο θέλετε οι µαθητές να χρησιµοποιήσουν κατά τη διάρκεια του 
πρότζεκτ. Για παράδειγµα, ένα µαγνητόφωνο. 

• Προγραµµατισµός. ∆άσκαλοι και µαθητές πρέπει να αποφασίσουν πότε θα 
ξεκινήσει το πρότζεκτ, πόσο χρόνο θα πάρει, τι πηγές θα χρησιµοποιηθούν, πού 
µπορούν να βρεθούν, εάν οι µαθητές θα δουλέψουν µόνοι τους ή σε οµάδες, στο ίδιο 
θέµα ή σε διαφορετικά θέµατα, και λοιπά. Μαθητές οι οποίοι δεν είναι συνηθισµένοι 
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στο να κάνουν έρευνα, µπορεί να το βρουν ευκολότερο να εργαστούν σε οµάδες. 
Είναι πολύ σηµαντικό να συζητηθεί σ’ αυτή τη φάση πώς θα ολοκληρωθεί το 
πρότζεκτ (δείτε παρακάτω για περισσότερες ιδέες γι’ αυτό). 

• Έρευνα / δράση. Η εργασία µε πρότζεκτ βοηθά να αναπτυχθούν πολλές δεξιότητες 
πολύ γρήγορα.. Για παράδειγµα, ένα διερευνητικό πρότζεκτ για την υγειονοµική 
περίθαλψη της περιοχής µπορεί να περιλαµβάνει επισκέψεις, συνεντεύξεις, ανάγνωση 
διαφόρων κειµένων, λήψη φωτογραφιών, συλλογή στατιστικών στοιχείων και 
ανάλυση δεδοµένων. Ένα δηµιουργικό πρότζεκτ µπορεί να περιλαµβάνει τεχνικές 
γνώσεις, όπως το χειρισµό της βιντεοκάµερας, και καλλιτεχνικές δεξιότητες, όπως 
την κατασκευή πανό. Τα καλύτερα πρότζεκτ συνδυάζουν ακαδηµαϊκές [γνωστικές], 
κοινωνικές και δηµιουργικές δεξιότητες για να συµπεριληφθούν όλες οι δεξιότητες 
των µαθητών. Ο δάσκαλος µπορεί να βοηθήσει σ’αυτή τη φάση απαντώντας σε 
ερωτήσεις ή δίνοντας συµβουλές, αλλά οι µαθητές είναι υπεύθυνοι για την τέλεση 
της εργασίας. 

• Το προϊόν. Αυτό µπορεί να είναι µια έκθεση, µια ταινία, µια έκθεση, µια κασέτα 
ήχου, µια διάλεξη, µια ζωγραφιά, ένα ποίηµα… Είναι καλή ιδέα το προϊόν να µην 
καταγράφει µόνο τις διαπιστώσεις των µαθητών για το θέµα που µελετάται. 
Παραδείγµατος χάριν, οι µαθητές που κάνουν µια εκστρατεία µε αφίσες για την 
κατάχρηση οινοπνευµατωδών ποτών στην πόλη τους, θα µπορούσαν να τραβήξουν 
φωτογραφίες τους καθώς εργάζονται και να γράψουν πώς επέλεξαν και 
δηµιούργησαν τα σχέδιά τους. 
Το αποτέλεσµα της δουλειάς τους µπορεί να παρουσιαστεί στην τάξη ή σε ένα 
ευρύτερο ακροατήριο. Για παράδειγµα, ένα πρότζεκτ για τη φτώχια στην περιοχή σας 
µπορεί να ενδιαφέρει την τοπική εφηµερίδα ή οι τοπικές αρχές ίσως επιθυµούν να 
γνωρίζουν τα αποτελέσµατα ενός πρότζεκτ για την περιβαλλοντική καταστροφή. 

• Βαθµολόγηση. Επειδή τα πρότζεκτ είναι συχνά διεπιστηµονικά, µπορεί να  χρειαστεί 
να τα αξιολογήσουν πολλοί δάσκαλοι. Η βαθµολόγηση πρέπει  να απεικονίζει τις 
διαφορετικές δεξιότητες, οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί για την ολοκλήρωση του  
πρότζεκτ, και δεν πρέπει να εστιάζει µόνο στα ακαδηµαϊκά κριτήρια.  

 

«Σύντοµο διάλειµµα» 
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;: 

Μπορούµε να κάνουµε ένα «σύντοµο διάλειµµα» για να αλλάξουµε το ρυθµό του 
µαθήµατος. Για παράδειγµα, µετά από µια µακρά παρουσίαση από το δάσκαλο. Είναι µια 
ευκαιρία να µιλήσουν οι µαθητές ανά ζεύγη ή τριάδες. 

 
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί: 

Πείτε στους µαθητές ότι για πέντε λεπτά µπορούν να αντιδράσουν σε αυτά που 
µόλις έχουν ειπωθεί ή παρουσιαστεί. Μπορούν να πουν πώς αισθάνονται, τι σκέφτονται 
ή να υποβάλουν ο ένας στον άλλο ερωτήσεις για όσα δεν κατάλαβαν. Μετά από τη 
συζήτηση αυτή ο δάσκαλος µπορεί να ζητήσει από τις οµάδες ή τα ζευγάρια να 
µοιραστούν τις ιδέες ή ερωτήσεις τους µε την υπόλοιπη τάξη. 
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Ζωγραφική  
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;: 

Η ζωγραφική µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην τάξη προκειµένου να αναπτυχθούν 
οι δεξιότητες παρατήρησης και συνεργασίας, η φαντασία, τα αισθήµατα ενσυναίσθησης 
για τα άτοµα που παρουσιάζονται στις εικόνες ή για να γνωρίσουν οι µαθητές ο ένας τον 
άλλο. Η ζωγραφική είναι χρήσιµη για τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων  
επειδή η εργασία των παιδιών µπορεί να εκτεθεί στο σχολείο για να µεταδοθούν και 
στους άλλους µαθητές οι αξίες των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Μερικές ιδέες για την 
αξιοποίηση σχεδίων δίνονται παρακάτω. 

 
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί: 
 
• Συλλέξτε εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια µε διαφορετικά θέµατα  από εφηµερίδες, 

περιοδικά, βιβλία… 
• Ζητήστε από τους µαθητές να εργαστούν ανά ζεύγη. ∆ώστε σε κάθε µαθητή µια 

εικόνα και µερικά υλικά ζωγραφικής. Πείτε στους µαθητές να µην δείξουν την εικόνα 
στο συνεργάτη τους. 

• Κάθε µαθήτρια/µαθητής περιγράφει την εικόνα της/του σε ένα συνεργάτη, ο οποίος 
πρέπει να τη ζωγραφίσει βασιζόµενος µόνο στην περιγραφή. Μετά από δέκα λεπτά, 
το ζευγάρι αντιστρέφει τους ρόλους. Λόγω του χρονικού ορίου, τα σχέδια θα είναι 
αρκετά απλά. Το σηµαντικό πράγµα είναι η περιγραφή, όχι το σχέδιο. 

Οι µαθητές έπειτα παίρνουν το σχέδιο µε τη σειρά για να συγκρίνουν τις 
ζωγραφιές τους  µε τις αρχικές εικόνες. Ρωτήστε τους εάν δεν συµπεριλήφθηκε κάτι 
σηµαντικό; Τι; Γιατί; 

 
Ή 

 

• Με µια νέα τάξη, ζητήστε από κάθε µαθητή να ζωγραφίσει το διπλανό του, ενώ 
συγχρόνως του υποβάλλει ερωτήσεις για τον ίδιο, όπως:  
− Ποια είναι τα αγαπηµένα σου πράγµατα; 
− Πού θα ήθελες να ταξιδέψεις; 
− Ποιο είναι το όνειρό σου; 

• Ζητήστε από κάθε µαθητή να ζωγραφίσει κάτι για να αντιπροσωπεύσει τις 
απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις γύρω από το πορτραίτο του διπλανού του. (Για 
µια απλούστερη εκδοχή αυτής της δραστηριότητας, ζητήστε από τους µαθητές να 
γράψουν το όνοµα της/του διπλανής/ού τους, αντί να την/τον ζωγραφίσουν. Η 
υπόλοιπη δραστηριότητα παραµένει η ίδια.) 

 
Σε ένα µάθηµα καλλιτεχνικών, µπορούν να υπάρξουν ευκαιρίες για να 

δηµιουργηθούν αφίσες ή έργα τα οποία εκφράζουν ενδιαφέρον ή δέσµευση για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα (βλέπε στο κεφάλαιο ∆ράση! – µεταφέροντας τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα πέρα από τα όρια της σχολικής τάξης στο Τρίτο Μέρος). 
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Εικόνες και Φωτογραφίες 
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;: 

Επειδή οι εικόνες ή οι φωτογραφίες φαίνονται ίδιες σε όλους τους θεατές, αλλά 
στην πραγµατικότητα ερµηνεύονται από τον καθένα διαφορετικά, µπορούν να δείξουν 
στους µαθητές πώς ο καθένας από εµάς βλέπει τα πράγµατα διαφορετικά. 

 
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί: 
 
• Αναθέστε στους µαθητές να παρατηρήσουν µια εικόνα ανά ζεύγη. ∆ώστε στα 

ζευγάρια πέντε λεπτά για να  καταγράψουν όλες τις ερωτήσεις που έχουν σχετικά µε 
αυτή. Ζητήστε τους να επιλέξουν τις τέσσερις σηµαντικότερες ερωτήσεις. Η εικόνα 
θα µπορούσε να αφορά ένα θέµα το οποίο εσείς ή ένας άλλος δάσκαλος διδάσκει. 

• Τώρα ζητήστε από κάθε ζευγάρι να δείξει την εικόνα τους και τις τέσσερες 
σηµαντικότερες ερωτήσεις τους στο γειτονικό τους ζευγάρι. ∆ώστε τους δέκα λεπτά 
να δουλέψουν µαζί  για να βρουν τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις τους. Ζητήστε 
τους να κάνουν δύο λίστες:  
1. Ερωτήσεις στις οποίες δεν µπορούν να βρουν απάντηση. 
2. Ερωτήσεις µε µια πιθανή απάντηση 

• Για τις ερωτήσεις µε µια πιθανή απάντηση είναι σηµαντικό να σηµειώσουν ΓΙΑΤΙ 
επέλεξαν αυτή την απάντηση. Για παράδειγµα εάν νοµίζουν  ότι ένα παιδί σε µία 
εικόνα είναι από µια χώρα του βορρά, ποιες ενδείξεις υπήρξαν στην εικόνα οι οποίες 
τους βοήθησαν να το συµπεράνουν αυτό; 

• Αναρτήστε όλες τις εικόνες, τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Ζητήστε από τους 
µαθητές να εξετάσουν την εικόνα, τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις όλων των άλλων 
και να κάνουν πρόσθετα σχόλια όπου είναι απαραίτητο. Αφήστε ένα χώρο όπου οι 
δάσκαλοι, οι γονείς ή άλλοι µαθητές µπορούν επίσης να σχολιάσουν και να 
συνεισφέρουν τις δικές τους ιδέες σχετικά µε τις εικόνες. 

(Βλέπε τα µέρη Το παιχνίδι του ηµερολογίου (Τρίτο Μέρος) και ∆ικαιώµατα 
στις Ειδήσεις (Τέταρτο Μέρος) για περισσότερες δραστηριότητες µε φωτογραφίες). 

 

Κινούµενα σχέδια και κόµιξ 
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;: 

Τα κινούµενα σχέδια και τα κόµιξ επηρεάζουν πολύ τους νέους. Μπορούν να 
τους διασκεδάζουν και να τους ενηµερώνουν ή να ενθαρρύνουν τις προκαταλήψεις και 
τα στερεότυπα. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν στην τάξη µε πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους. Για παράδειγµα, µπορείτε να προετοιµαστείτε για µια συζήτηση µε θέµα τη βία 
στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ζητώντας από τους µαθητές να µετρήσουν πόσα 
επεισόδια βίας εµφανίζονται στα κινούµενα σχέδια και τα κόµιξ σε µια εβδοµάδα. Τα 
κινούµενα σχέδια που σκιτσάρονται από τους ίδιους τους µαθητές µπορούν επίσης να 
χρησιµοποιηθούν για τη µεταβίβαση των ζητηµάτων περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο 
υπόλοιπο σχολείο. 
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Πώς µπορεί να εφαρµοστεί: 
 
• Πάρτε κινούµενα σχέδια / κόµιξ από εφηµερίδες, περιοδικά, κόµιξ και διαφηµίσεις  

που να έχουν ως θέµα το θέµα που είναι υπό µελέτη. Για παράδειγµα, βία, έλλειψη 
ανοχής ή ρατσισµός. Ζητήστε από τους µαθητές να τα συζητήσουν κατά οµάδες. 
Κατόπιν ρωτήστε: 
− Ποια είναι η πρώτη συναισθηµατική σας αντίδραση; 
− Ποιο είναι το µήνυµα του κινούµενου σχεδίου ή της ιστορίας του κόµικ; 
− Οι εικόνες µπορούν να αφηγηθούν αποτελεσµατικά την ιστορία, να εκφράσουν 

µια άποψη, να κάνουν τους ανθρώπους να σκεφτούν συγκεκριµένα ζητήµατα; 
− Κριτικάρει µια ιδέα ή µια οµάδα ανθρώπων; 
− Περιλαµβάνει στερεότυπα ή προκαταλήψεις για µια συγκεκριµένη οµάδα 

ανθρώπων όπως γυναίκες, εθνοτικές οµάδες,  πρόσφυγες, ανθρώπους µε ειδικές 
ανάγκες; 

− Είναι σοβαρό, χιουµοριστικό ή ειρωνικό; Πώς αυτό συµβάλλει στο µήνυµα; 
 

Ή 
 

• Ζητήστε από τους µαθητές να επιλέξουν ένα ζήτηµα που να αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και να κάνουν ένα κόµικ µε βάση το θέµα αυτό. Ζητήστε τους να 
προσπαθήσουν να παρουσιάσουν αυτό το θέµα όσο πιο καλά µπορούν, έτσι ώστε οι 
εικόνες θα κάνουν τους ανθρώπους να σκεφτούν τα συγκεκριµένα ζητήµατα [οι 
εικόνες να βοηθήσουν τα άτοµα που θα παρακολουθήσουν την παρουσίαση να 
προβληµατιστούν για τα συγκεκριµένα ζητήµατα]. 

• Παρουσιάστε τα αποτελέσµατα. 
 

Βίντεο 
Οργανώσεις όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης και η ∆ιεθνής Αµνηστία έχουν 

παράγει βιντεοκασέτες για χρήση στη σχολική τάξη (βλέπε Έκτο Μέρος). Αποσπάσµατα 
των ειδήσεων της τηλεόρασης και ντοκιµαντέρ µπορούν εξίσου να είναι χρήσιµα. 
Παρατίθενται µερικές προτάσεις που πρέπει να θυµάστε όταν χρησιµοποιείτε 
βιντεοκασέτες : 

Εάν οι µαθητές επεξεργάζονται τις πληροφορίες που λαµβάνουν από τις 
βιντεοκασέτες είναι πιθανότερο να τις θυµούνται µετά. Για παράδειγµα, θα µπορούσαν 
να χρησιµοποιήσουν τη φαντασία τους για να γράψουν ένα ηµερολόγιο από την οπτική 
γωνία ενός χαρακτήρα που είδαν στο βίντεο, ή να χρησιµοποιήσουν τη βιντεοκασέτα ως 
βάση για µια συζήτηση. ∆είτε τις άλλες µεθόδους διδασκαλίας σε αυτό το Μέρος του 
εγχειριδίου για να πάρετε ιδέες.  

 

Εφηµερίδες 
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;: 

Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης είναι ουσιαστικής σηµασίας για τη διάδοση  των 
πληροφοριών σε µια δηµοκρατική κοινωνία. Ωστόσο µερικές φορές οι ειδήσεις είναι 
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υποκειµενικές και είναι γεµάτες από στερεότυπα και προκαταλήψεις. Με το να 
προσδιορίζουν και να αναλύουν την προκατάληψη στις εφηµερίδες οι µαθητές 
µαθαίνουν να την αναγνωρίζουν και να την καταπολεµούν σε καταστάσεις της 
καθηµερινότητας. Αυτή η δραστηριότητα βελτιώνει επίσης τις επικοινωνιακές δεξιότητες 
των µαθητών. 

 
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί: 

Επιλέξτε ένα επίκαιρο ζήτηµα των δικαιωµάτων το οποίο τυγχάνει ευρείας 
κάλυψης από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στη χώρα σας, για παράδειγµα, η 
µεταχείριση των µειονοτήτων.  
 Εναλλακτικά, επιλέξτε µια «τάση» που χαρακτηρίζει αρκετές διαφορετικές 
ιστορίες, όπως η αδιαλλαξία. 
• Χωρίστε την τάξη σε οµάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόµων. 
• ∆ώστε σε κάθε οµάδα τουλάχιστον µια ιστορία από τις τοπικές εφηµερίδες σχετικά 

µε  το επιλεγµένο θέµα. Εάν είναι απαραίτητο, το ίδιο δηµοσίευµα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί από όλες τις οµάδες. ∆ηµοσιεύµατα από διαφορετικές εφηµερίδες για  
το ίδιο γεγονός είναι καλά για σύγκριση. 

• Ζητήστε από κάθε οµάδα να συζητήσει µερικά ζητήµατα από τον ακόλουθο 
κατάλογο. Επιλέξτε ερωτήσεις ταιριαστές µε τα δηµοσιεύµατα που χρησιµοποιούνται 
ή επινοήστε άλλες :  
− Ο τίτλος του δηµοσιεύµατος φανερώνει την άποψη του συντάκτη του σχετικά µε 

το ζήτηµα;  
− Ποια είναι η πρώτη εντύπωση σας για την κατάσταση που περιγράφεται; 

Φαίνεται να είναι κάποιος ένοχος; Αν ναι, ποιος; 
− Στρέφονται άµεσες κατηγορίες εναντίον  κάποιων; Αν ναι, απαριθµήστε τις 

κατηγορίες αυτές.  
− Προσφέρεται οποιαδήποτε απόδειξη υπέρ των ισχυρισµών;  
− Πόσο µέρος του δηµοσιεύµατος επικρίνει κάποιον; 
− Πόσο µέρος υποστηρίζει ή υπεραµύνεται  κάποιων; 
− Υπάρχουν καθόλου άµεσα αποσπάσµατα από ανθρώπους που επικρίνονται; 
− Ποιες λέξεις νοµίζετε ότι επηρεάζουν περισσότερο τη γενική εντύπωση που σας 

αφήνει δηµοσίευµα; 
− Ποιες εντυπώσεις, ενδεχοµένως, δίνουν οι απόψεις απλών ανθρώπων σχετικά µε 

το ζήτηµα; 
− Ποια η στάση των ανθρώπων στην εξουσία; Για παράδειγµα κοινωνικών 

λειτουργών, της αστυνοµίας, ανώτερων υπαλλήλων και άλλων. 
• Αυτό το είδος ανάλυσης µπορεί να ακολουθηθεί από διάφορες δραστηριότητες. Για 

παράδειγµα από µια εκτενέστερη συζήτηση, από τη σύνταξη άρθρων από τους 
µαθητές ή από τη σύγκριση της κάλυψης ενός ζητήµατος από την εφηµερίδα και από 
την τηλεόραση/ ραδιόφωνο. 

• Θα µπορούσατε επίσης να ζητήσετε από τους µαθητές να φέρουν ενδιαφέροντα 
άρθρα ή ιστορίες που έχουν βρει στις εφηµερίδες. Έτσι, µπορεί να γίνει µια συλλογή 
όλης της τάξης, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για τις συζητήσεις της 
τάξης. Οι γονείς µπορούν να εµπλακούν βοηθώντας τους µαθητές να προσδιορίσουν 
άρθρα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 
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Συνέντευξη 
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;: 

Κατά τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µπορούµε να ψάξουµε να 
βρούµε σε βιβλία το γράµµα του νόµου, αλλά για να βρούµε συγκεκριµένα 
παραδείγµατα δικαιωµάτων στην πράξη µπορούµε να κοιτάξουµε τριγύρω µας στις δικές 
µας κοινωνίες. Για παράδειγµα, εάν η τάξη µελετά τα δικαιώµατα του παιδιού, οι γονείς 
τους και οι γιαγιάδες και παππούδες τους θα είναι µια σηµαντική πηγή πληροφοριών για 
το πώς οι ζωές των παιδιών έχουν αλλάξει µε την πάροδο των χρόνων. 

Οι συνεντεύξεις είναι ένας καλός τρόπος για να «µεταφερθεί»  η ευρύτερη 
κοινωνία στο σχολείο, για να συνδεθεί η µελέτη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε την 
πραγµατική ζωή και επίσης για να βελτιωθούν οι δεξιότητες των µαθητών στην 
αντιµετώπιση διάφορων ανθρώπων. 

 
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί: 
 ∆είτε την ενότητα Μεγάλοι άνθρωποι – µικροί άνθρωποι στο Τρίτο Μέρος για 
ένα παράδειγµα συνέντευξης τάξης. 

 

Λεκτικός συνειρµός 
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;: 

Αυτή η µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µια τάξη στην αρχή ενός θέµατος, 
για να ανακαλύψει ο δάσκαλος πόσα ξέρουν ήδη τα παιδιά γι’ αυτό το θέµα, και στο 
τέλος για να ανακαλύψουν πόσα έµαθαν. 

 
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί: 
• Πάρτε µια λέξη κλειδί σχετική µε το προς συζήτηση ζήτηµα. 
• Ζητήστε από τους µαθητές να σηµειώσουν γρήγορα άλλες λέξεις που τους έρχονται 

στο µυαλό όταν ακούνε αυτή τη λέξη. Αυτή είναι µια πολύ σύντοµη άσκηση, ένα 
λεπτό ή δύο αρκούν. 

• Καταστήστε σαφές ότι είναι αποδεκτό να µην γράψουν τίποτα απολύτως. Το 
αποτέλεσµα είναι ένα «στιγµιότυπο» όλων των λέξεων που οι µαθητές συνδέουν µε 
την αρχική λέξη. 

• Για να αξιολογήσετε τη διαδικασία µάθησης, µπορείτε να συγκρίνετε τα 
αποτελέσµατα «πριν» και «µετά». Αυτό µπορεί να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τη 
διδασκαλία σας, και οι µαθητές σας µπορούν να διαπιστώσουν την πρόοδο που 
σηµειώνουν. 

• Εναλλακτικά, στο τέλος ενός θέµατος, ζητήστε από κάθε µαθητή να πει µε µια λέξη 
τι σκέφτεται ή τι αισθάνεται σχετικά µε το θέµα. Ή ζητήστε να σας πει ο καθένας µια 
λέξη που να σχετίζεται µε το θέµα. Ρωτήστε τα παιδιά µε τη σειρά συγκεντρώνοντας 
λέξεις. Ζητήστε από έναν ή δύο µαθητές να κάνουν µια λίστα µε αυτές τις λέξεις. 
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Αναδηµιουργία πληροφοριών  
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;: 

Ένας καλός τρόπος για να αφοµοιώσετε και να κατανοήσετε πληροφορίες είναι 
να τις αναδηµιουργήσετε σε µια άλλη µορφή. Για παράδειγµα, να ακούσετε µια ιστορία 
και στη συνέχεια να τη διηγηθείτε µε εικόνες. Οι µαθητές θα πρέπει να προσδιορίσουν το 
σηµαντικότερο µέρος  των  πληροφοριών  και να αποφασίσουν πως να τις  
αναδηµιουργήσουν. Ο µαθητής πρέπει να αποφασίσει, «Θα το κάνω έτσι επειδή…». 

Αυτή η τεχνική βοηθά την ανάπτυξη της φαντασίας, καθώς επίσης και των 
δεξιοτήτων παρατήρησης, επιλογής και συλλογισµού. 

 
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί: 
• Με τους µαθητές, επιλέξτε µια πηγή όπως µια ιστορία, µία εικόνα, ένα ποίηµα, ένα 

κινούµενο σχέδιο ή ένα φιλµ. Για παράδειγµα, εάν η τάξη µελετά το δικαίωµα 
κάποιου να είναι µαζί µε την οικογένειά του, µπορεί να χρησιµοποιήσει µια εικόνα 
ενός παιδιού προσφύγων. 

• Οι µαθητές διαβάζουν, εξετάζουν ή ακούνε προσεκτικά την αρχική εκδοχή. 
• Αποφασίζουν ποια µέρη της ιστορίας θα  µεταφέρουν στο νέο µέσο, και εξηγούν τις 

επιλογές τους. Εάν χρησιµοποιήσετε εικόνα, θα πρέπει  να φανταστούν  την ιστορία 
που περιγράφει η εικόνα. 

• Εάν θέλουν να προσθέσουν πράγµατα που δεν υπήρχαν στο αρχικό, χρειάζεται να 
εξηγήσουν το λόγο. 

• Οι µαθητές παράγουν τη νέα εκδοχή. 
 

Ιδέες για µέσα αναδηµιουργίας [αναδηµιουργία µέσων]  
 

• Ένα «ραδιοφωνικό θεατρικό έργο», ηχογραφηµένο σε κασέτα. 
• Ένα διήγηµα. 
• Μια ιστορία σε µορφή κόµιξ. 
• Ένα αφηγηµατικό ποίηµα. 
• Μια ιστορία που θα αφηγηθούν στους συµµαθητές τους ή σε όλο το σχολείο. 
• Μια έκθεση στην τάξη. 
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Πώς να σχεδιάσετε τις 
δικές σας διδακτικές 
δραστηριότητες για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα; 

 
Κάθε δραστηριότητα σε αυτό το εγχειρίδιο έχει προτάσεις που θα σας βοηθήσουν 

να την προσαρµόσετε στις δικές σας ανάγκες. Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε δικές σας 
εντελώς νέες δραστηριότητες, βασισµένες  σε ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη 
χώρα σας. Ακολουθεί απλό υπόδειγµα που θα σας βοηθήσει να το κάνετε αυτό. 

Πριν το διαβάσετε, κοιτάξτε πίσω στο «Τι είναι Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα» στη σελίδα …, ιδιαίτερα στο διάγραµµα που παρουσιάζει τις δεξιότητες, 
τις γνώσεις, τις  στάσεις και τη µεθοδολογία. 

(Οι συµβουλές σε αυτή τη σελίδα είναι βασισµένες στις συζητήσεις µε το Citizenship Foundation 
και στο δοκίµιο «Developing a lesson» της Felisa Tibbitts). 

 
1. Επιλέξτε ένα γενικό αντικείµενο ή θέµα. Το θέµα θα µπορούσε να προέρχεται από 

ένα επίκαιρο γεγονός (όπως τις τοπικές εκλογές), ένα ζήτηµα που σας ενδιαφέρει 
(ανοχή) ή ένα ζήτηµα που είναι απαραίτητο στο επίσηµο Πρόγραµµα Σπουδών. 

2. Αποφασίστε ποιες ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΕΙΣ και ΣΤΑΣΕΙΣ θέλετε οι µαθητές 
σας να αναπτύξουν γύρω από αυτό το θέµα. Καταγράψτε τις (δείτε τα κουτάκια στις 
σελίδες … και … για περισσότερες ιδέες σχετικά µε τις δεξιότητες, τις στάσεις και 
τις γνώσεις). 

3. Επιλέξτε τη ΜΈΘΟ∆Ο διδασκαλίας σας ή τα υλικά πάνω στα οποία θέλετε να 
οργανώσετε το µάθηµα. Αυτό µπορεί να βοηθήσει να εστιάσετε σε µια βασική 
δραστηριότητα, γύρω από την οποία το µάθηµα θα οικοδοµηθεί. Αυτή η 
δραστηριότητα µπορεί να περιλαµβάνει συνήθεις δραστηριότητες, όπως την 
ανάγνωση κειµένων από τους µαθητές και την παρουσίαση των απόψεών τους σε 
συζητήσεις και εκθέσεις ή λιγότερο συµβατικές δραστηριότητες όπως ερευνητικά 
πρότζεκτ, τη χρήση εφηµερίδων, την οργάνωση µιας συζήτησης µε αντιπαράθεση 
επιχειρηµατολογίας, ή τη δηµιουργία ποιήµατος. 

4. Γράψτε σε περίληψη τα διαφορετικά στάδια τα οποία θα επιθυµούσατε να έχετε στο 
µάθηµα. Οι περισσότερες δραστηριότητες σ’ αυτό το εγχειρίδιο έχουν την ακόλουθη 
δοµή: 
− προθέρµανση, άσκηση παρακίνησης (όπως ανοιχτές ερωτήσεις)  
− συγκεκριµένη εργασία ατοµικά ή σε µικρές οµάδες. 
− συζήτηση ολόκληρης της οµάδας (στη συνέχεια παρουσίαση της εργασίας µιας 

µικρής οµάδας, εάν θεωρηθεί απαραίτητο) 
− τέλος και ακόλουθες αναθέσεις εργασιών 
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5. Τώρα σκεφτείτε τι προαπαιτούµενες γνώσεις χρειάζονται οι µαθητές. Επίσης, 
σκεφτείτε πώς θα αξιολογήσετε τη δραστηριότητα (βλέπε σελίδα … για περισσότερα 
σχετικά µε την αξιολόγηση). Θυµηθείτε να υπολογίσετε το χρόνο για κάθε µέρος  της 
δραστηριότητας. 

6.  Τώρα επιστρέψτε στον αρχικό κατάλογο µε τους στόχους που είχατε θέσει. Τους 
έχετε καλύψει όλους κατά την προετοιµασία σας; Φροντίστε να τηρήσετε ισορροπία 
ανάµεσα στη συζήτηση, τη σκέψη και τη δράση στην τάξη. 

∆ειγµατικό µάθηµα στη δηµιουργία 
στερεοτύπων 
Σκοποί / Μαθησιακά Σηµεία: 

(Σηµείωση: µπορείτε να σκεφτείτε γι’ αυτούς τους στόχους ως δεξιότητες, 
γνώσεις και στάσεις, εάν θέλετε – βλέπε στην ενότητα Τι είναι Εκπαίδευση στα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στο Πρώτο Μέρος).  
− Οι µαθητές θα κάνουν τη διάκριση µεταξύ γενικεύσεων και στερεοτύπων. 
− Οι µαθητές θα βρουν παραδείγµατα στερεοτύπων από τα µέσα ενηµέρωσης της 

περιοχής τους 
− Οι µαθητές θα  αναπτύξουν ευαισθησίες για εκείνες τις οµάδες που καθίστανται 

στερεότυπα. 
 

Τι θα χρειαστείτε:  
− Πίνακας ή µεγάλα φύλλα χαρτιού 
− Εφηµερίδες και περιοδικά 
 
Χρόνος: 
45 λεπτά 

 

Πώς να εφαρµοστεί:  
• Εισαγωγή (10 λεπτά) 

Ο δάσκαλος γράφει στον πίνακα ορισµένες κατηγορίες ανθρώπων (ηλικιωµένοι, 
κορίτσια, αγόρια, ανάπηροι) και ζητά από τους µαθητές να προτείνουν περιγραφικές 
λέξεις που χαρακτηρίζουν αυτές τις οµάδες. Γράφει τις λέξεις στον πίνακα. 
Ο δάσκαλος συνοψίζει αυτές τις απόψεις, ψάχνοντας για κοινά σηµεία ανάµεσα στις 
κατηγορίες και αποφασίζει µαζί µε τους µαθητές αν τα χαρακτηριστικά που 
αποδίδονται είναι θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα. 
Στη συνέχεια κάνει τη διάκριση µεταξύ γενίκευσης και στερεότυπου και ρωτά τους 
µαθητές :  
«Πώς νοµίζετε ότι αποκτήσατε αυτές τις απόψεις;» 
«Από την εµπειρία σας, ή από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ή από την οικογένεια 
και τους φίλους;» 

•  Οµαδική εργασία (10 λεπτά). 
Ο δάσκαλος ζητά από τους µαθητές να χωριστούν σε οµάδες  των πέντε ή των έξι. 
Κάθε οµάδα µπορεί να πάρει µια εφηµερίδα και ένα περιοδικό, ή οι οµάδες µπορούν 
να µελετήσουν διαφορετικά µέσα ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένων  δηµοφιλών 
τηλεοπτικών προγραµµάτων ή βιβλίων. Οι µαθητές εξετάζουν λεπτοµερώς  τα υλικά, 
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ψάχνοντας απεικονίσεις ορισµένων οµάδων - σε µορφή κειµένου και σε εικόνες. Οι 
οµάδες µπορούν να είναι οµάδες που χρησιµοποιήθηκαν στην αρχή της εισαγωγής, 
καθώς επίσης  και άλλες οµάδες που είναι γνωστό ότι υφίστανται διακρίσεις στην 
κοινωνία µας. Τα στερεότυπα µπορεί να είναι θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα. 

• Οι οµάδες κάνουν τις παρουσιάσεις τους στην τάξη (10 λεπτά) 
Ζητήστε από την τάξη συνολικά να απαντήσει τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
«Τι οµοιότητες βρήκατε µεταξύ των οµάδων που αποτελούσαν θετικά στερεότυπα;»  
«Τι οµοιότητες βρήκατε µεταξύ των οµάδων που αποτελούσαν αρνητικά 
στερεότυπα;» 
Ο δάσκαλος µπορεί να αξιοποιήσει την ευκαιρία να επισηµάνει ότι: 
− Οι γενικεύσεις για ορισµένες οµάδες είναι αρνητικές, και µπορούν να καλούνται 

προκαταλήψεις. 
− Οι αρνητικές γενικεύσεις για ολόκληρες οµάδες ανθρώπων συχνά δεν βασίζονται 

στην πραγµατική, προσωπική επαφή µε την οµάδα.  
• Συµπέρασµα (5 λεπτά) 

«Από πού προέρχονται αυτά τα στερεότυπα;» 
«Ποια συµπεράσµατα µπορούν να συναχθούν για τις γενικεύσεις και τα στερεότυπα, 
βάσει αυτής της δραστηριότητας;» 
(Για παράδειγµα, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι  γενικεύσεις και τα στερεότυπα 
εµπεριέχονται σε πολλά σηµεία της κουλτούρας µας, στα µέσα µαζικής επικοινωνίας, 
στις γνώµες φίλων και της οικογένειας. Συµπεραίνουµε επίσης ότι τα αρνητικά 
στερεότυπα βασίζονται στο φόβο και τα θετικά στο φθόνο.) 

• Συνέχεια 
Οι µαθητές µπορούν να γράψουν µια σύντοµη έκθεση σχετικά µε µια περίπτωση που 
θεώρησαν ότι αποτέλεσαν θετικό ή αρνητικό στερεότυπο. Αυτό πως τους έκανε να 
νιώσουν; 

• Αξιολόγηση (βλέπε το κεφάλαιο Αξιολόγηση του Εργαστηρίου σας Εκπαίδευσης 
στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στο Έκτο Μέρος για περισσότερα σχετικά µε την 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σας µε θέµα τη διδασκαλία ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων). 
Τα κριτήρια αξιολόγησης σας για αυτή τη δραστηριότητα µπορεί να είναι: 
− Πώς µεµονωµένοι µαθητές συνέβαλαν στη συζήτηση της τάξης 
− Πώς µεµονωµένοι µαθητές συµµετέχουν / συνεργάζονται στην οµαδική εργασία; 
− Αποτελέσµατα οµαδικής εργασίας (βαθµός οµάδας)  
− Έκθεση  

• Προσαρµόζοντας το µάθηµά σας: 
Να είστε κάπως ευέλικτοι στον τρόπο εκτέλεσης των δραστηριοτήτων σας. Μερικά 
µέρη ενός µαθήµατος θα συναρπάσουν  τους µαθητές περισσότερο από άλλα και 
µπορεί να εκπλαγείτε ανακαλύπτοντας ότι ορισµένες συζητήσεις ή στάδια της 
δραστηριότητας είναι ιδιαίτερα χρήσιµα στους µαθητές και εποµένως απαιτούν 
περισσότερο χρόνο. Μια δραστηριότητα πρέπει να σχεδιαστεί σαν ένα «ακορντεόν» 
– και µεµονωµένα µέρη της να µπορούν να επεκταθούν ή να συµπτυχθούν  ανάλογα 
µε την ανταπόκριση των µαθητών. Αφού δοκιµάσετε τη δραστηριότητα, κρατήστε 
σηµειώσεις για σας έτσι ώστε να µπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες ‘ρυθµίσεις’ την 
επόµενη φορά. 
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Αξιολόγηση των 
διδακτικών 
δραστηριοτήτων σας 
σχετικά µε τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα 
 

Ανάλογα µε το πώς εισάγετε τη διδασκαλία για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο 
σχολείο, η αξιολόγηση µπορεί να είναι κάτι το οποίο  είστε υποχρεωµένοι να κάνετε ή το 
όποιο θέλετε να κάνετε. Οποιοδήποτε και αν είναι το κίνητρο σας υπάρχουν πολλοί 
καλοί λόγοι για να προβείτε σε αξιολόγηση: 

− Είναι µια ευκαιρία για να αποδείξετε στον εαυτό σας ότι οι προσπάθειές σας 
έχουν αποτελέσµατα και είναι σηµαντικές  (ή να διαπιστώσετε γιατί δεν είναι 
αποτελεσµατικές και πώς να τις αλλάξετε). 

− Αποκτούν οι προσπάθειές σας αξιοπιστία σε σχέση µε τις εκπαιδευτικές αρχές. 
− ∆ίνει στα παιδιά την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη δική τους πρόοδο. 
− Μπορεί να είναι µέρος της διαδικασίας βελτίωσης της προσωπικής ευθύνης των 

µαθητών για τη µάθηση τους. 
Παρακάτω υπάρχουν µερικές ιδέες για την αξιολόγηση στην τάξη. Για ιδέες 

σχετικά µε την αξιολόγηση στα εργαστήρια, δείτε το κεφάλαιο Αξιολόγηση του 
Εργαστηρίου σας Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στο Έκτο Μέρος.  

(Αυτές οι συµβουλές βασίζονται στο δοκίµιο «Lesson Evaluation in the Human Rights 
Classroom» της Felisa Tibbitts). 

 
Οι µέθοδοι ακαδηµαϊκής αξιολόγησης (όπως η βαθµολόγηση  δοκιµίων ως προς 

την τεκµηρίωση και την ακρίβειά τους, αν και είναι χρήσιµες για την αξιολόγηση του 
ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ µέρους της διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (βλέπετο κεφάλαιο 
Τι είναι Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στο Πρώτο Μέρος), δεν είναι τόσο 
χρήσιµες για την αξιολόγηση των ∆ΕΞΙΟΤΉΤΩΝ και  των ΣΤΑΣΕΩΝ. 

Επίσης, είναι σχετικά εύκολο να πάρει ο δάσκαλος στο σπίτι µια στοίβα από 
εκθέσεις για να τις βαθµολογήσει, αλλά είναι αρκετά δύσκολο να παρακολουθήσει την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων σε µια πολυάσχολη τάξη µαθητών ιδιαίτερα αν 
εργάζονται σε µικρές οµάδες. Αυτό έχει οδηγήσει τους εκπαιδευτές των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στο να συνδυάσουν παραδοσιακές τεχνικές βαθµολόγησης µε  νέες 
τεχνικές αξιολόγησης που στόχο έχουν να αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα των 
δεξιοτήτων και των στάσεων στο πλαίσιο της διδασκαλίας τους. 
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Πώς µπορώ να αξιολογήσω δεξιότητες και στάσεις;  
 

Η βαθµολόγηση δεξιοτήτων και των στάσεων γίνεται ευκολότερη (-ος) αν: 
− έχετε σαφή κριτήρια και µέτρα (που έχετε συµφωνήσει µε τους µαθητές κατά 

προτίµηση) βάσει των οποίων µπορείτε να αξιολογήσετε την επίδοση  ενός µαθητή. 
− ζητήσετε από τους µαθητές να αξιολογήσουν εποικοδοµητικά  ο ένας τη 

συµπεριφορά του άλλου. 
 

Η εµπλοκή  των µαθητών στην αξιολόγηση του εαυτού τους και των συµµαθητών 
τους έχει το πρόσθετο πλεονέκτηµα ότι ενθαρρύνει τους µαθητές να αναλάβουν 
περισσότερη  ευθύνη για τη συµπεριφορά τους. Ωστόσο, µερικοί δάσκαλοι µπορεί να 
ανησυχήσουν για το ενδεχόµενο οι αξιολογήσεις µαθητών και δασκάλου να είναι 
αντικρουόµενες. Σε αυτές τις περιστάσεις, οι διαφορές µπορούν να συζητηθούν και αν 
είναι απαραίτητο, να επαναπροσδιοριστούν οι διαδικασίες αξιολόγησης. 

Είναι δυνατό να συνεργαστείτε µε τους µαθητές, για παράδειγµα, µε καταιγισµό 
ιδεών (βλέπε την ενότητα για τον Καταιγισµό Ιδεών στο ∆εύτερο Μέρος) για να 
απαριθµήσετε τα κριτήρια ή τα µέτρα για τη συµµετοχική εργασία. Εδώ είναι ένα 
παράδειγµα ενός τέτοιου καταλόγου: 

 
∆εξιότητες σε µικρή οµάδα εργασίας1  
Ο µαθητής: 
− έχει στο νου του  το σκοπό ή την εργασία 
− συνεργάζεται µε άλλα µέλη της οµάδας 
− εργάζεται χωρίς να ενοχλεί τους άλλους  
− φέρεται µε αβρότητα  σε όλα τα µέλη της οµάδας 
− κάνει ένα σηµαντικό µέρος της εργασίας 
− συµβάλλει στη βελτίωση της οµαδικής εργασίας. 
 
Είναι δυνατό να αξιολογηθούν οι στάσεις µε τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγµα: 
 
Αξιολόγηση της «σκέψης χωρίς περιορισµούς»2  
Ο µαθητής: 
− σκέφτεται νέες ιδέες και δραστηριότητες 
− δοκιµάζει νέους τρόπους χειρισµού καταστάσεων 
− θέτει τα γεγονότα πριν από τα συναισθήµατα στις συζητήσεις 
− αλλάζει συµπεράσµατα λαµβάνοντας υπόψη νέα στοιχεία 
− βασίζει τις κρίσεις του στην αµεροληψία απέναντι στους άλλους 
− εξετάζει όλες τις πλευρές ενός ζητήµατος 
− αναγνωρίζει στερεότυπα και προκαταλήψεις. 
 

                                                           
1 Από Michaelis, John U.C (1988), Social Studies for Children: A Guide to Basic Instruction,  9th edition 
(Englewood Cliffs: Prentice Hall, σ. 388). 
2 Από Michaelis, John U.C (1988), Social Studies for Children: A Guide to Basic Instruction,  9th edition 
(Englewood Cliffs: Prentice Hall, σ. 388). 
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Για την αυτοαξιολόγηση, ένας παρόµοιος κατάλογος µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 
Για παράδειγµα:  
 
Αξιολόγηση της ανάπτυξης αξιών 3 
Πώς βαθµολογείτε τον εαυτό σας ως προς στα χαρακτηριστικά που απαριθµούνται εδώ; 
(Α= πολύ καλός/-ή, Β= καλός/-ή, Γ= µέτριος/-ια, ∆= πολύ κακός/-ή) 
− σέβοµαι τους άλλους 
− ενδιαφέροµαι για τους άλλους 
− ακούω τους άλλους 
− είµαι αφοσιωµένος /η σ’αυτό που κάνω 
− είµαι ευαίσθητος/-η στις ανάγκες των άλλων 
− κρίνω δίκαια τους άλλους 
− συνεργάζοµαι µε τους άλλους  
− σκέφτοµαι προτού ενεργήσω 
− είµαι τίµιος/-α  
− βοηθώ τους άλλους 
− παραδέχοµαι τα λάθη µου  

Τέλος, εδώ είναι ένα δείγµα τρόπου βαθµολόγησης ο οποίος περιλαµβάνει την 
αξιολόγηση της οµαδικής εργασίας, των συζητήσεων και των κοινών πρότζεκτ, καθώς 
και των πιο παραδοσιακών ασκήσεων και τεστ: 
∆ειγµατικό σχέδιο βαθµολόγησης για ένα τρίµηνο (12 εβδοµάδες)   
• Βαθµοί για κάθε οµαδική δραστηριότητα ( µια την εβδοµάδα), βασίζονται:  

− στη συµµετοχή (ατοµική ανάθεση – βαθµολογείται µε βάση την αυτο-αξιολόγηση 
και την αξιολόγηση από τους άλλους µαθητές) 

− στο οµαδικό αποτέλεσµα (οµαδική ανάθεση – βαθµολογείται  από το δάσκαλο). 
• Γραπτά τεστ και  εργασίες στο σπίτι (βαθµολογούνται από το δάσκαλο. 
• Εργασία πρότζεκτ (µια το τρίµηνο) 

− Υπολογίζεται ο σχεδιασµός, η εκτέλεση και η εκπαιδευτική αξία για το µαθητή 
(βαθµολογείται  από το δάσκαλο, και από άλλους µαθητές βάσει της προφορικής 
παρουσίασής της) 

• Συµµετοχή και συµβολή σε συζητήσεις της τάξης (βαθµολογείται  από το δάσκαλο 
και τους συµµαθητές). 

 
Όπως µε όλες τις πτυχές της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, µόλις 

δοκιµάσετε αυτό το είδος βαθµολόγησης θα έχετε τις δικές σας ιδέες για το πώς να το 
εφαρµόσετε µε τη δική σας τάξη- αυτές οι σελίδες δίνουν το έναυσµα για τις δικές σας 
σκέψεις.  
 

 
 
 

 

                                                           
3 Από Michaelis, John U.C (1988), Social Studies for Children: A Guide to Basic Instruction,  9th edition 
(Englewood Cliffs: Prentice Hall, σ. 377). 
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ΤΡΙΤΟ  
ΜΕΡΟΣ:  
ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ  
ΠΑΙ∆ΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αυτό το µέρος περιλαµβάνει: 
• Βάζοντας µπρος - εισαγωγικές δραστηριότητες  
• Εσύ και εγώ – δραστηριότητες για την 
διαφορετικότητα. 

• Ποιος, εγώ; - δραστηριότητες για την υπευθυνότητα 
• ∆ικαιώµατα ζωής – δραστηριότητες για την 
οικουµενικότητα των δικαιωµάτων 

• Τι είναι δίκαιο; - δραστηριότητες για τη δικαιοσύνη 
• Τα δικαιώµατά µου / Τα δικαιώµατά σου – 
δραστηριότητες σχετικά µε καταστάσεις όπου τα 
δικαιώµατα συγκρούονται. 

• ∆ράση! – µεταφέροντας τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
πέρα από τα όρια της σχολικής τάξης 

 
 
«∆εν διδάσκω τους µαθητές µου τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους - αυτοί µε 
διδάσκουν!» 

Ένας Μολδοβός δάσκαλος 
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Οδηγός για τις δραστηριότητες: 
 

Για να κάνουµε τις δραστηριότητες πιο εύκολες στη χρήση, σε αυτό το µέρος του 
εγχειριδίου όλες έχουν την ίδια µορφή. 

 
Τίτλος 
Σκοπός: Αυτό το µέρος καθώς και η σύντοµη εισαγωγή σε κάθε 

οµάδα δραστηριοτήτων, σας εξηγεί γιατί είναι χρήσιµες. 
Μαθησιακά σηµεία:  Είναι οι βασικές έννοιες που περιλαµβάνονται στις 

δραστηριότητες. Να τις έχετε στο µυαλό σας καθώς θα 
εκτελείτε τη δραστηριότητα. 

Τι χρειάζεστε:  Σας λέει τι είδους εξοπλισµό θα χρειαστείτε και τι θα 
προετοιµάσετε πριν το µάθηµα 

Χρόνος: Οι χρόνοι που εµφανίζονται σας ενηµερώνουν σχετικά µε 
το πόσος χρόνος περίπου  θα χρειαστεί για κάθε 
δραστηριότητα και κάθε συζήτηση που θα προκύψει 

Πώς να εφαρµοστεί: Αυτό το µέρος επεξηγεί τη δραστηριότητα βήµα προς 
βήµα. Όπου χρησιµοποιούνται ειδικές µέθοδοι, αυτές 
εξηγούνται στο ∆εύτερο Μέρος αυτού του εγχειριδίου. 

Ερωτήσεις:  Οι περισσότερες δραστηριότητες είναι ανοιχτές ερωτήσεις 
και συζητήσεις που στόχο έχουν να βοηθήσουν τους 
µαθητές να σκεφτούν τα θέµατα που προκύπτουν από τη 
δραστηριότητα. Συµβουλές σχετικά µε τη χρήση ανοιχτών 
ερωτήσεων και συζητήσεων υπάρχουν στο ∆εύτερο Μέρος 
αυτού του εγχειριδίου. 

Επιλογές:  Αυτές είναι προτάσεις για περισσότερη ενασχόληση µε ένα 
θέµα. Ορισµένες δραστηριότητες περιέχουν ιδέες για την 
αξιοποίησή τους µε µια άλλη ηλικιακή οµάδα. Άλλες 
περιέχουν ιδέες για δραστηριότητες σχετικά µε τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα. 

Πληροφορίες/Παραδείγµατα/Κάρτες Παιχνιδιού: 
Ορισµένες δραστηριότητες έχουν επιπρόσθετα µέρη. Για να µην παραλείψετε τίποτα, 
διαβάστε όλη τη δραστηριότητα προτού την επιχειρήσετε, και ελέγξε ότι έχετε βρει όλα 
τα στοιχεία που περιέχονται στη στήλη «Τι θα χρειαστείτε». 
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Βάζοντας µπρος –  
εισαγωγικές δραστηριότητες   
 

Καθώς ορισµένες από τις δραστηριότητες σε αυτό το µέρος του εγχειριδίου 
αναφέροναι στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και στη 
Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, υπάρχει µια δραστηριότητα το «Κυνήγι 
Θησαυρού» που στόχο έχει να βοηθήσει τους µαθητές σας να εξοικειωθούν µε τους 
όρους. Η δραστηριότητα Σύντοµο Κουίζ» µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ελέγξει τις 
γνώσεις των παιδιών σας σχετικά µε τα δικαιώµατα. 
Αυτές οι δραστηριότητες συνεχίζονται για µεγαλύτερα παιδιά στο Τέταρτο Μέρος. 
 

Σύντοµο Κουίζ 
(Βασίζεται σε µια δραστηριότητα του David Shiman) 
 
Σκοπός: Αυτό το κουίζ είναι χρήσιµο σε οποιαδήποτε φάση διδασκαλίας περί 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Αν τα παιδιά δεν έχουν µελετήσει ποτέ πριν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, αυτός είναι ένας τρόπος για να µπορέσουµε να ανακαλύψουµε πόσα ήδη 
γνωρίζουν. Στη συνέχεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ελέγξουµε πόσο βελτιώνονται 
οι γνώσεις τους µε το χρόνο. Είναι επίσης πολύ χρήσιµο για να ανακαλύψουµε τα 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και ανησυχίες των παιδιών σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
 
Μαθησιακά σηµεία: 
− Ήδη γνωρίζουµε πολλά για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
− Ορισµένες φορές, δεν υπάρχουν σωστές απαντήσεις όταν συζητάµε για δικαιώµατα. 
 
Τι χρειάζεστε: Ερωτήσεις του κουίζ. 
 
Χρόνος: Μια ώρα. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Πριν από το µάθηµα, γράψτε τις ερωτήσεις σε ένα χαρτί ή στον πίνακα, ή όταν 

φτάσουν οι µαθητές, εκφωνήστε δυνατά τις ερωτήσεις και ζητήστε από τα παιδιά να 
τις γράψουν, χωρίς να τις απαντήσουν. 

• Τώρα, ζητήστε από τα παιδιά να περάσουν από θρανίο σε θρανίο για δέκα λεπτά, 
κάνοντας σε κάθε παιδί και µια διαφορετική ερώτηση του κουίζ. Το παιδί που απαντά 
µια ερώτηση θα πρέπει να υπογράφει δίπλα στην απάντησή του. Έτσι, τα παιδιά 
µοιράζονται τις γνώσεις που ήδη έχουν σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
Μπορείτε εναλλακτικά, να ζητήσετε από τα παιδιά να απαντήσουν τις ερωτήσεις 
µόνα τους. 

• Ξαναδιαβάστε τις ερωτήσεις, ζητώντας από τα παιδιά να σας δώσουν τις απαντήσεις 
τους. Γράψτε τες στον πίνακα. Ενδεχοµένως να υπάρχουν πολλές απαντήσεις για µια 
ερώτηση. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να εξηγούν τις απαντήσεις τους καθώς τις γράφετε 
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(στο σηµείο αυτό ίσως είναι χρήσιµες οι συµβουλές σχετικά µε το πώς να 
διατυπώνετε ερωτήσεις  στην ενότητα Υποβολή Ερωτήσεων στο κεφάλαιο 
Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας στο ∆εύτερο Μέρος). 

• Τα παιδιά πιθανόν να µην είναι σε θέση να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις. 
Επίσης, οι απαντήσεις τους ίσως είναι ανακριβείς. Για παράδειγµα, ίσως να µην 
γνωρίζουν ότι βασανιστήρια γίνονται και σε δυτικές δηµοκρατίες. Να θυµάστε ότι ο 
σκοπός του κουίζ είναι να θέσει το ζήτηµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όχι να 
αποσπάσει «σωστές» απαντήσεις. 

• Ερωτήµατα που εγείρουν ιδιαιτέρως σηµαντικά ζητήµατα µπορεί να αποτελέσουν τη 
βάση µελλοντικών συζητήσεων. Για βοήθεια σχετικά µε συζητήσεις που αφορούν 
δικαιώµατα, βλέπε στην ενότητα Συζήτηση Όλης της Τάξης στο κεφάλαιο 
Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας στο ∆εύτερο Μέρος). 

• Αν δεν έχετε αρκετό χρόνο, επιλέξτε αντίθετα λίγες ερωτήσεις, επικεντρώνοντας την 
προσοχή σας σε όσες σχετίζονται περισσότερο µε τα παιδιά. 

 
Ερωτήσεις του κουίζ: 
Μπορείτε να σκεφτείτε.... 
• Ένα ανθρώπινο δικαίωµα; 
• Μια χώρα όπου παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα; 
• Ένα έγγραφο που διακηρήσσει τα ανθρώπινα δικαιώµατα; 
• Μια οµάδα που δέχθηκε διώξεις στο παρελθόν; 
• Μια χώρα όπου οι άνθρωποι δεν απολαµβάνουν δικαιώµατα εξαιτίας της φυλής τους; 
• Μια χώρα όπου οι άνθρωποι δεν απολαµβάνουν δικαιώµατα εξαιτίας της θρησκείας 

τους; 
• Μια χώρα όπου τα δικαιώµατα διαφορετικών οµάδων συγκρούονται; 
• Μια οργάνωση που µάχεται για τα ανθρώπινα δικαιώµατα; 
• Μια ταινία ή βιβλίο σχετικά µε δικαιώµατα; 
• Μια χώρα όπου οι άνθρωποι βασανίζονται; 
• Μια χώρα όπου η κατάσταση σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα έχει βελτιωθεί; 
• Μια χώρα όπου οι άνθρωποι δεν έχουν το δικαίωµα να µεταναστεύσουν; 
• Ένα δικαίωµα που στερείσαι στο σχολείο; 
• Ένα άτοµο που µάχεται για τα ανθρώπινα δικαιώµατα; 
• Ένα δικαίωµα που ενίοτε στερούνται οι γυναίκες; 
• Ένα δικαίωµα που όλα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν; 
• Ανθρώπους που στερούνται το δικαίωµα να θεσπίσουν το δικό τους έθνος; 
• Ένα ανθρώπινο δικαίωµα που στερούνται ορισµένοι άνθρωποι στη χώρα σου; 
• Ένα δικαίωµα που έχουν οι γονείς σου κι εσύ δεν έχεις; 
• Ένα δικαίωµά σου που ποτέ δεν έχει παραβιαστεί; 
• Μια παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων που σε αφορά προσωπικά; 
 
Επιλογές: 
• Αν έχετε φωτοτυπικό µηχάνηµα κάντε ένα πίνακα µε τετραγωνάκια σε ένα κοµµάτι 

χαρτί, γράψτε µια ερώτηση σε κάθε κουτί, και βγάλτε µια φωτοτυπία για κάθε παιδί. 
• Ως εργασία (βλέπε ενότητα Projects στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας 

στο ∆εύτερο Μέρος) οι µεγαλύτεροι µαθητές θα µπορούσαν να επιλέξουν µια από 
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τις ερωτήσεις και να την ερευνήσουν σε βάθος, εκθέτοντας τα ευρήµατά τους στους 
συµµαθητές τους. 

• Ως άσκηση, τα παιδιά θα µπορούσαν να κάνουν σε επισκέπτες του σχολείου αυτές τις 
ερωτήσεις τη µέρα που το σχολείο είναι ανοιχτό σε επισκέπτες.  

 

Κυνήγι θησαυρού 
 
Σκοπός: Αυτή η δραστηριότητα που µοιάζει µε «κρυφτούλι» είναι ένας εύκολος τρόπος 
για να εισάγουµε τα παιδιά στη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Είναι µια 
χρήσιµη δραστηριότητα όταν τα παιδιά πρωταρχίζουν να µαθαίνουν για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως εισαγωγή στην Οικουµενική 
∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 
 
Μαθησιακά σηµεία: 
− Τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι πολύτιµα 
− Έχουν καταγραφεί σε ειδικά έγγραφα 
 
Τι χρειάζεστε: Τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου από το Πέµπτο Μέρος 
αυτού του εγχειριδίου. (Αν τα παιδιά είναι αρκετά µικρά, καλύτερα να χρησιµοποιήσετε 
την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού - 
βλέπε Πέµπτο Μέρος). 
 
Χρόνος: Μέχρι µισή ώρα 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Γράψτε ορισµένα άρθρα από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού σε χαρτί, ή 

φωτοτυπήστε τα και κόψτε τα σε µικρά χαρτιά. 
• Προτού φτάσουν τα παιδιά, κρύφτε κάθε άρθρο σε διαφορετικό µέρος της αίθουσας. 
• Όταν φτάσουν τα παιδιά, εξηγήστε τους ότι υπάρχει κάτι εξαιρετικά πολύτιµο, 

κρυµµένο σε χαρτάκια στην αίθουσα. Ζητήστε από τα παιδιά  να ψάξουν να βρουν τα 
άρθρα. Κάθε φορά που κάποιο παιδί βρίσκει ένα άρθρο ζητήστε του να το διαβάσει, 
και να το εξηγήσει µε απλά λόγια, ή να δώσει ένα παράδειγµα του σε ποια περίπτωση 
αυτό το άρθρο µπορεί να είναι σχετικό. Για παράδειγµα, το Άρθρο Επτά: 
«Το δικαίωµα από τη γέννησή του να έχει το παιδί ένα όνοµα, να αποκτήσει µια 
υπηκοότητα, να γνωρίσει και να χαίρει φροντίδας από τους γονείς του/της». 
Σε ποια περίπτωση αυτό το άρθρο θα µπορούσε να είναι σχετικό [να έχει εφαρµογή]; 

• Ζητήστε από το κάθε παιδί που βρήκε το άρθρο να κρατήσει το χαρτάκι. Τώρα αυτό 
το άρθρο έχει γίνει το άρθρο «του». Αργότερα, όταν όλη η τάξη προχωρήσει σε 
δραστηριότητες µε βάση τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ο δάσκαλος θα µπορεί να 
ζητήσει από τους µαθητές τη βοήθειά τους όταν η συζήτηση που προκύπτει αφορά 
στο άρθρο «τους». Με τον καιρό, τα παιδιά ίσως µπορέσουν να αναπτύξουν ειδικές 
γνώσεις για τα προβλήµατα και τα ζητήµατα που αφορούν το άρθρο «τους». 
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Επιλογές: 
• Αν χρησιµοποιείτε το ολοκληρωµένο κείµενο της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του 

Παιδιού, ο δάσκαλος µπορεί να χρησιµοποιήσει την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από 
το Πέµπτο Μέρος για να εξηγήσει όσα άρθρα οι µαθητές αδυνατούν να εξηγήσουν. 

• Ως εργασία (βλέπε ενότητα Projects στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας 
στο ∆εύτερο Μέρος) τα παιδιά θα µπορούσαν να γράψουν ένα θεατρικό έργο, ένα 
ποίηµα, να φτιάξουν µια αφίσα ή µια ζωγραφιά εξηγώντας το δικαίωµά «τους». 

• Ως άσκηση, τα παιδιά µπορούν να µοιραστούν τα αποτελέσµατα της εργασίας τους 
µε το σχολείο, µε τους γονείς και µε τους υπόλοιπους συνανθρώπους τους. Για 
παράδειγµα, σε µια σχολική συναυλία τη Ηµέρα των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
(βλέπε στο κεφάλαιο ∆ράση! - µεταφέροντας τα ζητήµατα που αφορούν τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα πέρα από τα όρια της σχολικής τάξης). 
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Εσύ και εγώ – 
δραστηριότητες για την 
διαφορετικότητα. 
 

Αυτές οι δραστηριότητες αφορούν την διαφορετικότητα – τις οµοιότητες και 
διαφορές ανάµεσα στους ανθρώπους. Έχουν σχεδιαστεί για να δείξουν ότι όλοι είµαστε 
διαφορετικοί, κι όµως ίσοι. Κάποιες από τις δραστηριότητες επικεντρώνονται στο λόγο 
για τον οποίο είναι καλό και σηµαντικό να υπάρχουν διαφορές για τον καθένα από µας 
ως ξεχωριστή οντότητα. Άλλες δραστηριότητες δίνουν σηµασία στις οµοιότητες που 
έχουµε όλα τα ανθρώπινα όντα - για παράδειγµα, την αγάπη µας για τις ιστορίες, ή τη 
µουσική. Ορισµένες δραστηριότητες αφορούν στο να ζούµε όλοι µαζί ως αγαπηµένη 
κοινωνία.  Αυτές είναι όλες βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζονται τα επίσηµα 
πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 

Αυτές οι δραστηριότητες συνεχίζονται για τα µεγαλύτερα παιδιά στο κεφάλαιο 
Ζώντας µαζί - δραστηριότητες σχετικά µε το σεβασµό στο Τέταρτο Μέρος. 
 

Αυτός/-ή είµαι εγώ 
 
Σκοπός: Τα παιδιά ενισχύουν την ταυτότητά τους και τονώνουν την αυτοεκτίµησή τους 
µέσα από µια δραστηριότητα που αφορά στην τέχνη. Οι ερωτήσεις ενθαρρύνουν τα 
παιδιά να σκέφτονται θετικά για τις διαφορές µεταξύ των ανθρώπων.  
 
Μαθησιακά σηµεία: 
− Είµαστε όλοι διαφορετικοί, όµως µοιάζουµε σε πολλά πράγµατα. 
− Τα δικαιώµατα βασίζονται σε παρόµοιες ανάγκες διαφορετικών ανθρώπων. 
 
Τι χρειάζεστε: Την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα 
του Ανθρώπου (βλέπε Πέµπτο Μέρος). Ένα αντίτυπο για κάθε παιδί. Στυλό, µολύβια ή 
µπογιές.  
 
Χρόνος: Μια ώρα 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Γράψτε το όνοµα κάθε παιδιού σε ένα φύλλο χαρτί, ή ζητήστε τους να το κάνουν 

µόνα τους. 
• Ζητήστε από τα παιδιά να διακοσµήσουν το όνοµά τους µε µπογιές. Μπορούν να 

χρωµατίσουν το όνοµά τους και να ζωγραφίσουν τα αγαπηµένα τους πράγµατα γύρω 
από αυτό, όπως παιχνίδια, µέρη, φαγητά και άλλα. 
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• Ζητήστε από τα παιδιά να καθήσουν σε κύκλο και να δείξουν το όνοµά τους, 
εξηγώντας στους άλλους τα αγαπηµένα τους πράγµατα. 

• Κάντε στα παιδιά τις ερωτήσεις που αναφέρονται παρακάτω προκειµένου να 
αναπτύξετε την αντίληψη των παιδιών σχετικά µε τις οµοιότητες και διαφορές τους. 

• Παρουσιάστε όλη την εργασία στο σχολείο βάζοντας ένα τίτλο εργασίας όπως 
«Αυτοί είµαστε εµείς». 

 
Ερωτήσεις: 
• Τι µάθατε για τους άλλους ανθρώπους; 
• Μάθατε τίποτα για τον εαυτό σας; 
• Πώς νιώσατε όταν είδατε αναρτηµένο το όνοµά σας; 
• Τα αγαπηµένα σας πράγµατα ήταν ίδια για όλους ή διαφορετικά για τον καθένα από 

εσάς; 
• Πώς θα ήταν αν είµασταν όλοι οι ίδιοι; 
 
Επιλογές: 
• Όλη η τάξη µπορεί να κοιτάξει την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για 

τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (στο Πέµπτο Μέρος). Ποια δικαιώµατα αναφέρουν τις 
οµοιότητες των παιδιών; Ποια δικαιώµατα αναφέρουν τις διαφορές των παιδιών; 

• Αν η τάξη είναι πολύ µεγάλη, ή τα παιδιά είναι πολύ µικρά και δεν µπορούν να 
συγκεντρωθούν για πολλή ώρα, ζητήστε τους να µιλήσουν σε κάποιο άλλο παιδί για 
τη δουλειά τους. Μετά από λίγα λεπτά, τα παιδιά ανά δύο θα µπορούν να δείξουν τη 
δουλειά τους σε µια άλλη δυάδα παιδιών. 

• Μεγαλύτερα παιδιά ή ενήλικοι µπορούν να καθήσουν ο ένας απέναντι από τον άλλο 
σε ζευγάρια και να ζωγραφίσει ο ένας τον άλλο. Ζητήστε τους να µιλήσουν ο ένας 
στον άλλο, να ανακαλύψουν ο ένας τα ενδιαφέροντα του άλλου, την ιστορία του, τα 
όνειρά του, την οικογένειά του, τη δουλειά του κ.λ.π. και να ζωγραφίσουν όλα αυτά 
τα πράγµατα γύρω από το πορτραίτο του άλλου ατόµου. 

• Μια άλλη εκδοχή αυτής της δραστηριότητας θα ήταν να ζητήσετε από τα παιδιά να 
κάνουν ένα γύρο της αίθουσας, ενώ ακούγεται µουσική. Όταν σταµατήσει η µουσική, 
πρέπει να βρουν το κάθε παιδί ένα άλλο παιδί και να κάνει το ένα στο άλλο µια 
οποιαδήποτε ερώτηση. Για παράδειγµα, ποιο είναι το αγαπηµένο σου χρώµα ή 
φαγητό; Έχεις αδερφούς ή αδερφές; Πού θα ήθελες να ταξιδέψεις; Ξαναβάλτε τη 
µουσική και επαναλάβετε τη διαδικασία µέχρι όλα τα παιδιά να έχουν ανταλλάξει τις 
απόψεις τους µε τα άλλα. Στο τέλος, κάντε στα παιδιά παρόµοιες ερωτήσεις µε αυτές 
που αναφέρονται παραπάνω. 

• Ως εργασία (βλέπε ενότητα Projects στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας 
στο ∆εύτερο Μέρος) τα παιδιά θα µπορούσαν να εκτελέσουν αυτή τη δραστηριότητα 
µε την οικογένειά τους και µε ενήλικους φίλους τους, εξηγώντας τι µαθαίνουν. Τα 
αποτελέσµατα αυτής της εργασίας µπορούν να παρουσιαστούν εντός κι εκτός 
σχολείου. 
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Κοίταξέ µε! 
 
Στόχος: Αυτή η δραστηριότητα, που είναι παραλλαγή της δραστηριότητας «Αυτός/-ή 
είµαι εγώ», στηρίζεται στις δραστηριότητες που βρίσκονται στην ενότητα Ζωγραφική 
στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας στο ∆εύτερο Μέρος. Τονώνει την 
αυτοεκτίµηση των παιδιών, κι έτσι αυξάνουν οι πιθανότητες τα παιδιά να είναι πιο 
ανεκτικά απέναντι σε άλλους και να σέβονται τα δικαιώµατα των άλλων. Η 
δραστηριότητα αυτή εισάγει επίσης ιδέες σχετικά µε το πώς τα παιδιά µπορούν να 
κάνουν την τάξη τους ένα πιο ευχάριστο µέρος µέσα από τις δικές τους πράξεις. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− «Κάνε στους άλλους αυτά που θα ήθελες οι άλλοι να σου κάνουν». 
 
Τι χρειάζεστε: Την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού (Πέµπτο Μέρος), µπλοκ ζωγραφικής, στυλό, χρωµατιστά µολύβια ή 
µπογιές. 
 
Χρόνος: Μια ώρα. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Χωρίστε τα παιδιά σε ζευγάρια 
• Το ένα παιδί ξαπλώνει πάνω σε ένα µεγάλο κοµµάτι χαρτί 
• Το άλλο παιδί ζωγραφίζει γύρω από το ξαπλωµένο παιδί πάνω στο χαρτί. (Αυτή είναι 

επίσης µια µοναδική ευκαιρία για την εκµάθηση λέξεων σχετικών µε τα µέρη του 
σώµατος!) 

• Το παιδί ξαπλώνει στο πάτωµα δίπλα στο περίγραµµα του σώµατός του. Το άλλο 
παιδί προσθέτει λεπτοµέρειες στο περίγραµµα. Για παράδειγµα, λεπτοµέρειες στο 
πρόσωπο, χρώµα στα µαλλιά, ρούχα κ.ο.κ.  

• Αν τα παιδιά έχουν σχηµατίσει οµάδες µε περισσότερα από δυο άτοµα, µπορεί να 
ασχοληθεί το καθένα µε διαφορετικά µέρη της ζωγραφιάς για να συµπληρωθεί η 
εικόνα.  

• Το κάθε παιδί µπορεί στη συνέχεια να παρουσιάσει τη ζωγραφιά στο µέλος της 
οµάδας του, εξηγώντας τι ανακάλυψε γι’αυτό το άτοµο. 

• Κάντε τις παρακάτω ερωτήσεις. 
• Τα παιδιά µπορούν να πάρουν τα πορτραίτα τους στο σπίτι και να τα βάλουν στα 

δωµάτιά τους. 
 
Ερωτήσεις: 
• Όλα τα παιδιά µπορούν να κοιτάξουν την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη 

Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Πώς θα πρέπει οι άνθρωποι να βοηθούν ο 
ένας τον άλλο για να αποκτήσουν αυτά τα δικαιώµατα; (Για παράδειγµα, 
φροντίζοντας για τους φίλους/την οικογένεια...) 

• Πώς αισθανθήκατε όταν κάποιος σας ζωγράφιζε; 
• Πώς αισθανθήκατε όταν ζωγραφίζατε κάποιον; 
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• Όλοι έχουµε την ανάγκη να µας φροντίζει κάποιος - αυτό είναι ένα δικαίωµα που 
έχουµε όλοι. Τι συµβαίνει όταν οι άνθρωποι δεν χαίρουν πολλής προσοχής από τους 
άλλους; (Τα παιδιά µπορούν να γράψουν µια ιστορία για µια εποχή που ένιωθαν 
µοναξιά). 

• Αν πηγαίνατε σε ένα καινούργιο σχολείο, πώς θα θέλατε να σας αντιµετωπίσουν οι 
άλλοι; 

• Μπορούµε να σκεφτούµε κάποιον τρόπο έτσι ώστε κανένας από την τάξη µας να µην 
νιώθει µοναξιά; 

 
Επιλογές: 
• Όλη η τάξη µπορεί να ζωγραφίσει επίσης ένα παιδί, αν νοµίζετε ότι αυτό θα ήταν 

χρήσιµο. Για παράδειγµα, για να κάνετε ένα «διαφορετικό» παιδί να αισθανθεί µέλος 
της κοινότητας της τάξης. 

• Το παιδί µπορεί να επιλέξει να το ζωγραφίσουν οι άλλοι ως κάτι που θα ήθελε να 
είναι (ποδοσφαιριστής, χορευτής, κλόουν...) 

• Αν ένα παιδί µόλις έγινε µέλος της τάξης ή ετοιµάζεται να φύγει από την τάξη, αυτή 
η δραστηριότητα µπορεί να το βοηθήσει να αισθανθεί µέλος της κοινότητας της 
τάξης. (Σε ένα παιδί που φεύγει µπορούµε να προσθέσουµε στην εικόνα του όλα τα 
πράγµατα που θα χρειαστεί στη νέα του ζωή: αγάπη, φίλους, ήλιο, χαµόγελα) 

 

Ψηλά τα χέρια! 
 
Στόχος: Αυτό το αστείο παιχνίδι βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν συναισθήµατα 
κοινότητας και να αναγνωρίσουν ότι η διαφορά είναι απαραίτητη. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Οι διαφορές είναι χρήσιµες και απαραίτητες. 
 
Τι χρειάζεστε: Την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού (βλέπε Πέµπτο Μέρος). Ένα µαντίλι. 
 
Χρόνος: Μισή ώρα. 
 
Πώς να εφαρµοστεί:  
• Ζητήστε από τα παιδιά να σχηµατίσουν κύκλο. Ζητήστε από κάποιον εθελοντή να 

δέσει τα µάτια του. 
• Γυρίστε τον εθελοντή πολλές φορές γύρω-γύρω και στη συνέχεια οδηγήστε τον σε 

κάποιο άλλο παιδί. Αγγίζοντας τα µαλλιά, το πρόσωπο και τα ρούχα του, ο εθελοντής 
πρέπει να µαντέψει ποιο είναι το άλλο παιδί.  

• Προσπαθήστε να µην περιλάβετε τους στενούς φίλους κάθε παιδιού σε αυτή τη 
δραστηριότητα 

• Συνεχίστε έως ότου δοκιµάσουν όλα τα παιδιά. 
• Τώρα ρωτήστε τις παρακάτω ερωτήσεις για να κάνετε τα παιδιά να αντιληφθούν 

περισσότερο τις οµοιότητες και διαφορές τους. 
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Ερωτήσεις: 
• Γιατί το κάναµε αυτό; 
• Πώς καταλάβατε ποιος ήταν αυτός που αγγίζατε; 
• Πώς βρίσκατε κάποιον µε διαφορετικό χρώµα δέρµατος ή διαφορετικό χρώµα 

µατιών; 
• Τι θα συνέβαινε αν όλοι είχαν την ίδια µύτη, µαλλιά ή αυτιά; 
 
Επιλογές: 
• Όλα τα παιδιά της τάξης µπορούν να κοιτάξουν την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από 

τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και να συζητήσουν το θέµα «Γιατί 
έχουµε ανάγκη από τα ίδια δικαιώµατα όταν είµαστε τόσο διαφορετικοί ο ένας από 
τον άλλο;» 

• Αυτή η δραστηριότητα µπορεί να χρησιµεύσει για να συζητήσουµε το θέµα της 
αναπηρίας δείχνοντας στα παιδιά πώς µπορεί να αισθάνεται κάποιος που είναι 
τυφλός. 

• Ως εργασία (βλέπε ενότητα Projects στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας 
στο ∆εύτερο Μέρος) τα παιδιά µπορούν να «πειραµατιστούν» µε άλλες µορφές 
αναπηρίας και να γράψουν ένα βιβλίο για το πώς ένιωσαν και πώς θα ήθελαν να τους 
αντιµετωπίζουν οι άλλοι αν είχαν κάποια αναπηρία. 

• Ως παραλλαγή αυτού, χρησιµοποιήστε διαφορετικά αντικείµενα, φαγητά ή µυρωδιές 
για να δείξετε πως η εµφάνιση ενδεχοµένως να ξεγελά. 

 

Παιδιά από όλο τον κόσµο 
 
Στόχος: Αυτή η δραστηριότητα που περιλαµβάνει ζωγραφιές, βοηθά τα παιδιά να 
εξερευνήσουν τις οµοιότητες ανάµεσα στα παιδιά όλου του κόσµου ανεξάρτητα από την 
εθνικότητα, το φύλο ή την εθνική οµάδα στην οποία ανήκουν. 
 
Μαθησιακά σηµεία: 
− Είµαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά έχουµε και πολλές οµοιότητες. 
− Τα δικαιώµατα βασίζονται στις παρόµοιες ανάγκες διαφορετικών ανθρώπων. 
 
Τι χρειάζεστε: 
− Την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 

από το Πέµπτο Μέρος. 
− Φωτογραφίες παιδιών από την περιοχή σας και από όλο τον κόσµο. ∆ιαλέξτε 

φωτογραφίες που δείχνουν όσο το δυνατόν πιο διαφορετικά είδη φαγητού, κλίµατος, 
είδη ζωντανών οργανισµών, και τρόπων ζωής. Αυτά µπορείτε να τα κόψετε από 
εφηµερίδες και περιοδικά. 

 
Χρόνος: Μια ώρα 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
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• Μοιράστε τις εικόνες που συλλέξατε. 
• Ζητήστε από τα παιδιά να σας βοηθήσουν να οµαδοποιήσετε τις φωτογραφίες βάσει 

εµφανών χαρακτηριστικών. Για παράδειγµα, αγόρια και κορίτσια, χρώµα µαλλιών, 
ηλικία κ.ά. ∆οκιµάστε να αναµίξετε πολλά χαρακτηριστικά µαζί και αναµίξτε τις 
εικόνες από όλο τον κόσµο. Για παράδειγµα, οµαδοποιήστε παιδιά που µιλάνε, ή 
παίζουν ή που είναι µεγαλύτερα ή µικρότερα από τα παιδιά της τάξης. 

• Κάντε στα παιδιά τις παρακάτω ερωτήσεις προκειµένου να συνειδητοποιήσουν τις 
οµοιότητες των παιδιών στις φωτογραφίες. 

 
Ερωτήσεις: 
• Τι οµοιότητες είχαν τα παιδιά στις εικόνες; 
• Τι ήταν διαφορετικό; 
• Υπήρχαν πράγµατα στις φωτογραφίες που δεν αναγνωρίζατε; 
• Τι νοµίζατε ότι δεν θα αναγνώριζαν τα παιδιά στις φωτογραφίες αν έρχονταν εδώ; 
• Πώς θα θέλατε να σας αντιµετωπίσουν οι άλλοι αν έπρεπε να πάτε στο σχολείο τους; 
• Γιατί; 
• Φανταστείτε ότι µερικά από τα παιδιά στις φωτογραφίες έρχονται να επισκεφθούν το 

σχολείο σας. Τι θα λέγατε σε παιδιά άλλων τάξεων για το πώς θα έπρεπε να φερθούν 
στα παιδιά αυτά; 

 
Επιλογές: 
• Τα παιδιά µπορούν να γράψουν ένα γράµµα σε ένα από τα παιδιά στις φωτογραφίες, 

λέγοντάς τους για το σχολείο σας. 
• Ως εργασία θα ήταν δυνατό τα παιδιά της τάξης σας να αρχίσουν να αλληλογραφούν 

µε παιδιά από το εξωτερικό ή από άλλο µέρος της χώρας σας. 
• Ως άσκηση, τα παιδιά θα µπορούσαν να γράψουν ή να παίξουν ένα θεατρικό έργο για 

κάποιον που πηγαίνει σε ένα νέο σχολείο πολύ µακριά και στον οποίο άλλοι µαθητές, 
στο καινούργιο σχολείο, φέρονται καλά και άλλοι άσχηµα. 

 

Παιχνίδια από διάφορα µέρη του 
κόσµου 
 
Στόχος: Αυτή η δραστηριότητα µε παιχνίδια βοηθά τα παιδιά να εξερευνήσουν τις 
οµοιότητες ανάµεσα στα παιδιά όλου του κόσµου ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το 
γένος ή την εθνοτική οµάδα στην οποία ανήκουν. Επίσης εισάγει τα παιδιά στην ιδέα ότι 
έχουν έµφυτα δικαιώµατα, όπως το δικαίωµα για παιχνίδι, που περιλαµβάνονται στη 
Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του παιδιού. 
 
Μαθησιακά σηµεία: 
− Είµαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά έχουµε πολλές οµοιότητες. 
− Τα δικαιώµατα βασίζονται σε παρόµοιες ανάγκες διαφορετικών ανθρώπων. 
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Τι χρειάζεστε: Την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού (Πέµπτο Μέρος). Τα παιχνίδια που δίνονται ως παραδείγµατα στην επόµενη 
σελίδα, και επίσης τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (βλέπε Πέµπτο Μέρος). 
 
Χρόνος: Περίπου µιάµιση ώρα. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Εξηγήστε ότι τα παιδιά σε όλο τον κόσµο παίζουν διαφορετικά, αλλά πολύ 

ενδιαφέροντα παιχνίδια. 
• Παρουσιάστε παιχνίδια από διαφορετικές χώρες (αν έχετε υδρόγειο σφαίρα ή χάρτη 

δείξτε τους πού είναι αυτές οι χώρες). Παίξτε τα παιχνίδια. Σας δίνουµε µερικές ιδέες 
στην επόµενη σελίδα. 

• Ρωτήστε τα παιδιά ποιο παιχνίδι τους θα πρότειναν σε παιδιά από όλο τον κόσµο 
Παίξτε αυτό το παιχνίδι. 

• Αν ορισµένα παιδιά ανήκουν σε µια εθνική οµάδα, ρωτήστε τα αν γνωρίζουν κάποια 
παιχνίδια από τη δική τους παράδοση που θα µπορούσατε να παίξετε. (Αν δεν θέλουν 
όµως, µην τα πιέσετε). 

• Κάντε τις ερωτήσεις που αναφέρονται παρακάτω για να κάνετε τα παιδιά να 
συνειδητοποιήσουν τις οµοιότητες ανάµεσα στα παιδιά όλου του κόσµου. 

 
Ερωτήσεις: 
• Σας άρεσε κάποιο παιχνίδι περισσότερο από τα άλλα; Γιατί; Τι είναι αυτό που κάνει 

ένα παιχνίδι ωραίο; 
• Τα καινούργια παιχνίδια θα είχαν περισσότερη πλάκα αν τα είχατε συνηθίσει; 
• Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωµα στο παιχνίδι. Αυτό το δικαίωµα περιλαµβάνεται στη 

Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Γιατί πιστεύετε ότι το παιχνίδι αναφέρεται 
ιδιαίτερα σε αυτό το έγγραφο; 

• Θα µπορούσατε να µάθετε σε παιδιά από άλλη χώρα τα παιχνίδια σας, ακόµη κι αν 
δεν µιλούσαν τη γλώσσα σας; Πώς; 

 
Επιλογές: 
• Αυτή τη δραστηριότητα µπορεί επίσης να γίνει µε τραγουδάκια από όλο τον κόσµο ή 

από διαφορετικά µέρη της χώρας σας. 
• Ως εργασία, τα παιδιά µπορούν να κάνουν µια «συλλογή» από παιχνίδια από τις 

οικογένειές τους, από βιβλία ή από ιστορίες. 
• Τα παιδιά µπορούν να χωριστούν σε δυο οµάδες. Μια οµάδα δείχνει στην άλλη πώς 

να παίξει το καινούργιο παιχνίδι µε µιµήσεις. Στη συνέχεια η µια οµάδα µπορεί να 
αλλάξει θέση µε την άλλη. 

 

Παραδείγµατα παιχνιδιών: 
 
Κάλυψε τα Αυτιά σου (Κορέα). 

Αυτό το παιχνίδι είναι αγαπητό τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. 
Απεριόριστος αριθµός παιχτών. 
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• Οι παίχτες κάθονται σε κύκλο. Ένας παίχτης επιλέγεται ως αρχηγός, και τοποθετεί 
και τα δυο χέρια στα αυτιά τους. 

• Ο παίχτης που βρίσκεται στα αριστερά του αρχηγού τοποθετεί το δεξί του χέρι πάνω 
στο δεξί του αυτί. Ο παίχτης στα δεξιά του πρέπει να τοποθετήσει το αριστερό του 
χέρι πάνω στο αριστερό του αυτί. (Με άλλα λόγια, τα αυτιά που είναι πιο κοντά στον 
αρχηγό καλύπτονται). 

• Ο οδηγός αποµακρύνει και τα δυο χέρια και δείχνει έναν άλλο παίχτη στον κύκλο. 
• Ο νέος αρχηγός τοποθετεί και τα δυο χέρια στα αυτιά τους. Και πάλι, οι παίχτες που 

βρίσκονται πρώτοι στη σειρά αριστερά και δεξιά του αρχηγού καλύπτουν το αυτί 
τους που βρίσκεται πιο κοντά σε αυτόν. Ο νέος αρχηγός δείχνει στη συνέχεια έναν 
άλλο παίχτη και το παιχνίδι συνεχίζεται όσο πιο γρήγορα γίνεται.  

• Όποιος παίχτης καθυστερήσει να καλύψει το αυτί του ή όποιος κάνει λάθος, βγαίνει 
από το παιχνίδι. Νικητής είναι ο παίχτης που θα µείνει τελευταίος στο παιχνίδι. 

 
Ποιος είναι; (Χιλή). 

Αυτό το παιχνίδι παίζεται από έξι µέχρι τριάντα παίχτες. 
• Ένα παιδί είναι «ο Επιθεωρητής». Οι παίχτες στέκονται σε µια γραµµή πίσω από τον 

Επιθεωρητή. Ο Επιθεωρητής δεν πρέπει να δει ποιος είναι πίσω του/της. 
• Ο Επιθεωρητής κάνει εννιά αργά βήµατα µπροστά ενώ οι άλλοι παίχτες γρήγορα 

αλλάζουν θέσεις. Ένας από αυτούς γρήγορα καταλαµβάνει τη θέση ακριβώς πίσω 
από τον Επιθεωρητή. 

• Οι άλλοι παίχτες ρωτάνε τον Επιθεωρητή: «Ποιος είναι πίσω σου;» 
• Ο Επιθεωρητής µπορεί να κάνει τρεις ερωτήσεις πριν µαντέψει ποιος είναι πίσω του. 

Για παράδειγµα: «Είναι αγόρι ή κορίτσι;», Είναι ψηλός/ή ή κοντός/ή;», «Είναι 
µελαχροινός/ή ή ξανθός/ή;» 

• Οι άλλοι παίχτες δίνουν µονολεκτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις. Ο Επιθεωρητής 
πρέπει στη συνέχεια να µαντέψει ποιος στέκεται ακριβώς πίσω του. 

• Αν ο Επιθεωρητής µαντέψει σωστά, παραµένει «ο Επιθεωρητής» για ακόµη ένα 
γύρο. Αν ο Επιθεωρητής µαντέψει λάθος, άλλος παίχτης γίνεται Επιθεωρητής. 

(Για περισσότερα παιχνίδια, βλέπε Τραγούδια, Παιχνίδια, Ιστορίες από όλο τον 
κόσµο (Songs, Games, Stories from around the World). Λεπτοµέρειες στο Κεφάλαιο 
Χρήσιµα Βιβλία στο Έκτο µέρος). 
 

Ιστορίες από όλο τον κόσµο 
 
Σκοπός: Αυτή η δραστηριότητα χρησιµοποιεί ιστορίες για να βοηθήσει τα παιδιά να 
εξερευνήσουν τις οµοιότητες ανάµεσα στα παιδιά του κόσµου ανεξάρτητα από 
εθνικότητα, φύλο ή φυλή. 
 
Μαθησιακά σηµεία: 
− Είµαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά έχουµε πολλές οµοιότητες. 
− Τα δικαιώµατα βασίζονται σε παρόµοιες ανάγκες διαφορετικών ανθρώπων. 
 
Τι χρειάζεστε: 
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− Την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 
(βλέπε Πέµπτο Μέρος). 

− Ιστορίες όπως αυτές που αναφέρονται στις επόµενες σελίδες. 
 
Χρόνος: Περίπου µια ώρα. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Εξηγήστε στους µαθητές σας ότι παιδιά από όλο τον κόσµο ακούν διαφορετικές 

ιστορίες. 
• Πείτε στα παιδιά µερικές ιστορίες από διαφορετικές χώρες (αν έχετε υδρόγειο σφαίρα 

ή χάρτη δείξτε τους πού βρίσκονται αυτές οι χώρες). Μερικές ιδέες δίνονται στην 
επόµενη σελίδα. 

• Ρωτήστε τα παιδιά ποια ιστορία από τη χώρα τους αρέσει περισσότερο και θα την 
έλεγαν σε παιδιά από άλλα µέρη του κόσµου. 

• Αν ορισµένα παιδιά ανήκουν σε µια εθνική οµάδα, ρωτήστε τα αν γνωρίζουν 
ορισµένες ιστορίες από τη δική τους παράδοση που ενδεχοµένως θα ήθελαν να 
µοιραστούν µε τα άλλα παιδιά. (Αν δεν θέλουν όµως, µην τα πιέσετε). 

• Κάντε τις ερωτήσεις που βρίσκονται παρακάτω για να κάνετε τα παιδιά να 
συνειδητοποιήσουν τις οµοιότητες ανάµεσα στα παιδιά όλου του κόσµου. 

 
Ερωτήσεις: 
• Ποια ιστορία σας άρεσε περισσότερο; Γιατί; Τι πρέπει να έχει µια ιστορία για να 

είναι καλή; 
• Γιατί οι άνθρωποι σε όλο τον κόσµο λένε ιστορίες; Τι είδους ιστορίες µπορούµε να 

σκεφτούµε; 
• Γιατί το κάναµε αυτό; 
 
Επιλογές: 
• «Η σούπα του ζητιάνου» και το «Μοιράζοντας το τυρί» µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να δείξουν τις συνέπειες της ατιµίας. Ζητήστε από τους 
µαθητές να γράψουν τις δικές τους ιστορίες σχετικά µε την ατιµία. 

• Παραµύθια της χώρας σας µπορούν να χρησιµεύσουν για να διδάξετε στα παιδιά τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα. Για παράδειγµα, ιστορίες στις οποίες τα παιδιά υποφέρουν 
µπορούν να αξιοποιηθούν µαζί µε την Απλοποιηµένη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού. 

• Ως άσκηση, τα παιδιά µπορούν να γράψουν τις δικές τους ιστορίες ή να παίξουν ένα 
έργο για να εξηγήσουν ένα από τα άρθρα της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (βλέπε Πέµπτο Μέρος). 

 

Παραδείγµατα ιστοριών: 
 
Ο κύριος Αλεπούδος και ο κύριος Γάλος (Ινδιάνικο Pueblo, Αµερική). Μια φορά κι 
έναν καιρό, πριν από πολλά, πολλά χρόνια, ο κύριος Αλεπούδος πήγε για κυνήγι. Ο 
κύριος Αλεπούδος και η κυρία Αλεπού ζούσαν τρώγοντας ρίζες για πολλές µέρες, 
γι’αυτό πεινούσε και λαχταρούσε κάτι πιο γευστικό. 
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Κυνηγούσε για αρκετή ώρα µέχρι που κουράστηκε. Τότε ξαφνικά συνάντησε 
µπροστά του έναν παχύ γάλο. Ήταν έτοιµος να βάλει τα κοφτερά δόντια του στο Γάλο, 
όταν ξαφνικά αυτός γύρισε και του είπε: «Περίµενε κύριε Αλεπούδε, είσαι άρρωστος; 
Φαίνεσαι τόσο χλωµός! ∆εν θέλεις να πάρεις κανέναν υπνάκο; Ξάπλωσε και κοιµήσου κι 
εγώ θα πάω στο σπίτι σου και θα πω στην κυρία Αλεπού να µε µαγειρέψει για το βραδινό 
σας. Καηµενούλη µου, φαίνεσαι τόσο κουρασµένος!» Αυτό έκανε τον κύριο Αλεπούδο 
να αισθανθεί πραγµατικά άρρωστος. 
- «Καλοσύνη σου, κύριε Γάλε!!!» 

Και ο Γάλος το’βαλε για το σπίτι του Αλεπούδου και αυτός τον παρακολουθούσε 
µέχρι που έφτασε στην πόρτα, και στη συνέχεια ξάπλωσε κάτω από ένα δέντρο για να 
κοιµηθεί. 

Ο Γάλος χτύπησε την πόρτα δυνατά. 
- «Ποιος είναι;» ρώτησε η κυρία Αλεπού. 
- «Ένας φίλος και φέρνω ένα µήνυµα για εσάς, κυρία µου». 
- «Θέλετε να περάσετε µέσα;» είπε η κυρία Αλεπού. 
- «Όχι, ευχαριστώ», είπε ο Γάλος, «Βιάζοµαι. Ο κύριος Αλεπούδος µόλις µου ζήτησε να 
περάσω και να σας πω ότι θα γυρίσει σε λίγο. Πεινάει σαν λύκος και θέλει να του 
µαγειρέψετε µερικές ρίζες για το βραδινό του». 

Και ο γάλος έφυγε τρέχοντας. 
Η κυρία Αλεπού βάλθηκε να µαγειρεύει µερικές ρίζες. 
Να σου σε λίγο έρχεται ο κύριος Αλεπούδος γλείφοντας τα χείλη του. Ήταν τόσο 

ευτυχισµένος στη σκέψη ότι θα έτρωγε σε λίγο µια γευστικότατη γαλοπούλα. Η κυρία 
Αλεπού έφερε το βραδινό του και το έβαλε στο τραπέζι µπροστά από τον κύριο 
Αλεπούδο. Αυτός έκοψε ένα µεγάλο κοµµάτι και άρχισε να το µασουλά. 
- «Αυτή είναι η πιο σκληρή γαλοπούλα που έχω δοκιµάσει» φώναξε. «Μοιάζει πιο πολύ 
µε ρίζες παρά µε γαλοπούλα. Γιατί είναι έτσι;» 

- «Γαλοπούλα!» είπε η κυρία Αλεπού. «∆εν έχω γαλοπούλα! Αυτές είναι ρίζες! Κάποιος 
χτύπησε την πόρτα το πρωί. Μου είπε ότι πεινούσες και ότι ήθελες να σου µαγειρέψω 
ρίζες για βραδινό». 

- «Ωχ», µουρµούρισε ο κύριος Αλεπούδος, «αυτή πρέπει να ήταν η γαλοπούλα!» 
 
Μοιράζοντας το τυρί (Νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου). ∆υο γάτοι έκλεψαν ένα 
τυρί. Ο ένας ήθελε να το µοιράσουνε. Ο άλλος δεν τον εµπιστευόταν, γι’αυτό είπε «Όχι, 
ας πούµε σε µια µαϊµού να µας το µοιράσει!» Ο πρώτος πήγε να βρει τη µαϊµού και της 
ζήτησε να είναι η δικαστίνα. «Βεβαίως!» είπε η µαϊµού. 

Τους έστειλε να πάρουν ένα µεγάλο µαχαίρι και µερικές ζυγαριές. Αλλά αντί να 
κόψει το τυρί σε δυο ίσα κοµµάτια, έκοψε το ένα κοµµάτι πιο µεγάλο από το άλλο. Στη 
συνέχεια τα έβαλε πάνω στη ζυγαριά. «∆εν τα µοίρασα καλά», είπε. Άρχισε να τρώει το 
µεγαλύτερο κοµµάτι. «Τι κάνεις εκεί;» φώναξαν οι γάτοι. 

«Θα φάω λίγο από αυτό το κοµµάτι για να είναι ίσο µε το άλλο.» Σε λίγο, το 
κοµµάτι που έτρωγε ήταν µικρότερο από το άλλο. Άλλαξε κοµµάτια και άρχισε να τρώει 
το άλλο. 

Οι γάτοι διαπίστωσαν ότι σε λίγο θα έτρωγε όλο το τυρί. 
Είπαν «Κυρία ∆ικαστίνα, άσε µας να φάµε το υπόλοιπο τυρί, και θα το 

µοιράσουµε µόνοι µας». 
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«Α, όχι», είπε η µαϊµού «πρέπει να παλέψετε για να το πάρετε, και ο βασιλιάς 
των ζώων ας µε κυνηγήσει». Και η µαϊµού συνέχισε να τρώει, πρώτα το ένα κοµµάτι 
µετά το άλλο. Οι γάτοι διαπίστωσαν ότι δεν θα έµενε τίποτα. Ο ένας γάτος γύρισε στον 
άλλο και του είπε «Θα έπρεπε να το µοιράσουµε µόνοι µας». 

Αφού η µαϊµού είχε φάει όλο το τυρί, είπε «Ας επικρατήσει η ειρήνη µεταξύ µας, 
και ποτέ ξανά µην αφήσετε το συµφέρον σας να σας διχάσει». 
 
Η σούπα του ζητιάνου (Σρι Λάνκα). Εφτά περιπλανώµενοι andiyas (ζητιάνοι) έτυχε µια 
µέρα να περάσουν το βράδυ τους στο ίδιο µέρος. Συµφώνησαν να µαγειρέψουν όλοι µια 
κατσαρόλα congee (ρύζι µαγειρευµένο σε νερό) για το δείπνο τους, και κάθε ζητιάνος να 
βάλει στην κατσαρόλα µια χούφτα ρύζι. 

Ένας-ένας οι ζητιάνοι πλησίασαν την κατσαρόλα για να βάλουν το ρύζι. Αλλά 
ήταν κατεργαρούληδες και ούτε ένας δεν έβαλε ούτε ένα κόκκο ρυζιού στην κατσαρόλα. 
Κάθε ζητιάνος πίστευε ότι οι άλλοι θα έβαζαν το ρύζι που είχαν υποσχεθεί. 

Όταν σερβιρίστηκε το congee, στο πιάτο τους βρήκαν µονάχα µερικές κουταλιές 
αχνιστό νερό! 
 

Στέλνοντάς µας στα αστέρια 
 
Στόχος: Αυτή η γεµάτη φαντασία εργασία βοηθά τα παιδιά να αναλογιστούν τις 
διαφορές και τις οµοιότητες ανάµεσα στους ανθρώπους. 
 
Μαθησιακά σηµεία: 
− Οι οµοιότητές µας είναι µεγαλύτερες από τις διαφορές µας. 
− Τα δικαιώµατα βασίζονται σε παρόµοιες ανάγκες διαφορετικών ανθρώπων. 
 
Τι χρειάζεστε: Την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού (βλέπε Πέµπτο Μέρος) 
 
Χρόνος: Μια ώρα, συν εργασίες στο σπίτι 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Ζητήστε από τα παιδιά να προσποιηθούν ότι είναι µέλη µιας πολύ σηµαντικής 

αποστολής στο διάστηµα. Ζητήστε τους να φανταστούν ότι τα σήµατα από το 
διάστηµα έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη νοήµονος µορφής ζωής. Τα Ηνωµένα Έθνη 
αποφάσισαν να στείλουν ένα διαστηµόπλοιο προς το σηµείο από όπου έρχονται τα 
σήµατα. Θα µεταφέρει πληροφορίες για τη Γη. Ρωτήστε τα παιδιά τι θα έστελναν στο 
διαστηµόπλοιο για να πει στα νοήµονα όντα σε άλλους πλανήτες για τα ανθρώπινα 
όντα. Οι επιλογές τους θα πρέπει να βοηθούν τα νοήµονα όντα να καταλάβουν ότι οι 
άνθρωποι σε όλη τη Γη έχουν τόσο οµοιότητες όσο και διαφορές. 

• Αυτό µπορεί να γίνει ως ατοµική εργασία, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να 
ρωτήσουν τους γονείς τους και άλλους τι θα έκαναν. Για παράδειγµα, θα στέλνατε 
µουσική; Κι αν ναι, τι είδος µουσικής; Βιβλία; Έργα; Φωτογραφίες; Οµοιώµατα 
ανθρώπων; Αν ναι, πώς θα ήταν αυτά και πώς θα ήταν ντυµένα; 
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• Εναλλακτικά, οµάδες µπορούν να σκεφτούν πολλά πράγµατα [κάνουν καταιγισµό 
ιδεών] πολύ γρήγορα. 

• Κοιτάξτε τις επιλογές των παιδιών µαζί τους. Προτείνετε άλλα πράγµατα, τα οποία 
ίσως δεν σκέφτηκαν. Για παράδειγµα, υπάρχουν εικόνες ατόµων µε αναπηρίες; 

• Ρωτήστε τα παιδιά τις παρακάτω ερωτήσεις για να τα βοηθήσετε να αναλογιστούν 
οµοιότητες και διαφορές. 

 
Ερωτήσεις: 
• Υπάρχουν περισσότερες οµοιότητες ή διαφορές ανάµεσα στους ανθρώπους του 

κόσµου; Τι θα σκεφτόσουν αν ήσουν εξωγήινος και κοιτούσες κάτω τη Γη;  
• Τι θα σκεφτόσουν ότι θα σκεφτόταν ένας εξωγήινος αν έβλεπε ανθρώπους να 

µάχονται και να φέρονται άσχηµα ο ένας στον άλλο; 
• Τι είναι πιο σηµαντικό; Οι διαφορές στις συνήθειές µας, την ενδυµασία µας, τη 

γλώσσα και το σχήµα του σώµατός µας ή οι οµοιότητές µας; Γιατί; 
 
Επιλογές: 
• Αναποδογυρίστε ένα καλάθι µε σκουπίδια πάνω σε ένα θρανίο. Εξηγήστε ότι αυτός 

είναι ένας εξωγήινος από ένα άλλο µέρος του σύµπαντος, και είναι περίεργος να 
µάθει για τις µορφές ζωής, και ιδιαίτερα γι’αυτά τα παράξενα δίποδα ζώα που 
αυτοαποκαλούνται, σε τόσο πολλές γλώσσες, «άνθρωποι». Ζητήστε από τα παιδιά να 
προτείνουν πράγµατα που µπορεί να βοηθήσουν τον εξωγήινο να προσδιορίσει ένα 
«ανθρώπινο» ον, όποτε δει ένα τέτοιο στα ταξίδια του. 

• Ως άσκηση, η τάξη θα µπορούσε να γράψει και να παίξει ένα θεατρικό έργο µε θέµα 
έναν εξωγήινο που επισκέπτεται τη Γη και δεν µπορεί να διαπιστώσει διαφορές 
ανάµεσα σε ανθρώπους που είναι ψηλοί/κοντοί, παχείς/αδύνατοι, µαύροι/λευκοί... 

• Ως εργασία (βλέπε ενότητα Projects στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας 
στο ∆εύτερο Μέρος) η τάξη θα µπορούσε να κάνει µια έκθεση παρουσιάζοντας 
οµαδοποιηµένα διαφορετικά είδη από ανθρώπινα πόδια, χέρια, πρόσωπα, ρούχα, 
φαγητά και άλλα, κόβοντάς τα από εφηµερίδες ή περιοδικά. 

 

Το αγόρι µε τα δυο µάτια 
 
Στόχος: Αυτή η σύντοµη ιστορία δίνει στα παιδιά µια θετική εικόνα της «διαφοράς». 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Τα άτοµα µε αναπηρίες έχουν το δικαίωµα στην ίση αντιµετώπιση. 
 
Τι χρειάζεστε: Την Απλοποιηµένη Έκδοση της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού (βλέπε Πέµπτο Μέρος). 
 
Χρόνος: Σχεδόν µια ώρα 
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Πώς να εφαρµοστεί: 
• Πείτε στα παιδιά την παρακάτω ιστορία. Στη συνέχεια κάνετέ τους τις ερωτήσεις που 

ακολουθούν. 
 

«Μακριά, µακριά στο διάστηµα, υπάρχει ένας πλανήτης ακριβώς όπως η Γη. Οι 
άνθρωποι που κατοικούν στον πλανήτη είναι ακριβώς όπως εµείς, µόνο που 
έχουν µόνο ένα µάτι. Αλλά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο µάτι. Με το ένα τους µάτι 
µπορούν να δουν στο σκοτάδι. Μπορούν να δουν µακριά, πολύ µακριά, και 
µπορεί το βλέµµα τους να διαπεράσει τοίχους. Οι γυναίκες σε αυτό τον πλανήτη 
έχουν παιδιά όπως και στη Γη.  

Μια µέρα ένα παράξενο παιδί γεννήθηκε. Είχε δυο µάτια! Η µητέρα και ο 
πατέρας του ήταν πολύ αναστατωµένοι. 

Το αγόρι ήταν ένα χαρούµενο παιδί. Οι γονείς του το αγαπούσαν και τους 
άρεσε να το φροντίζουν. Αλλά ανησυχούσαν επειδή ήταν τόσο διαφορετικό. Το 
πήγαν σε πολλούς γιατρούς. Οι γιατροί κουνούσαν τα κεφάλια τους και έλεγαν 
«Τίποτα δεν µπορεί να γίνει». 

Καθώς το παιδί µεγάλωνε, είχε όλο και περισσότερα προβλήµατα. Επειδή 
δεν µπορούσε να δει στο σκοτάδι, έπρεπε να κουβαλά µια λάµπα. Όταν πήγε στο 
σχολείο δεν µπορούσε να διαβάσει εξίσου καλά µε τα άλλα παιδιά. Οι δάσκαλοί 
του έπρεπε να το βοηθούν ιδιαίτερα. ∆εν µπορούσε να δει σε µεγάλη απόσταση, 
γι’αυτό έπρεπε να κουβαλά ένα ειδικό τηλεσκόπιο. Τότε µπορούσε να δει τους 
άλλους πλανήτες, όπως όλοι οι άλλοι. Ορισµένες φορές, όταν γυρνούσε στο σπίτι 
από το σχολείο, αισθανόταν πολύ µόνο του. «Άλλα παιδιά βλέπουν πράγµατα που 
εγώ δεν µπορώ να δω», σκεφτόταν. «Εγώ θα πρέπει λογικά να µπορώ να βλέπω 
πράγµατα που αυτά δεν µπορούν να δουν».  

Και µια φοβερή µέρα ανακάλυψε ότι µπορούσε να δει κάτι που κανένας 
άλλος δεν µπορούσε να δει. ∆εν έβλεπε ασπρόµαυρα όπως όλοι οι άλλοι. Είπε 
στους γονείς του πώς έβλεπε τα πράγµατα. Πήρε τους γονείς του έξω και τους 
εκµυστηρεύτηκε αυτή τη µοναδική του ανακάλυψη. Εντυπωσιάστηκαν! Οι φίλοι 
του εντυπωσιάστηκαν επίσης. Τους είπε εκπληκτικές ιστορίες. Χρησιµοποιούσε 
λέξεις που ποτέ πριν δεν είχαν ακούσει… όπως κόκκινο και κίτρινο… και 
πορτοκαλί. Μιλούσε για πράσινα δέντρα και βυσσινί λουλούδια. Όλοι ήθελαν να 
µάθουν πώς έβλεπε τα πράγµατα. Έλεγε καταπληκτικές ιστορίες για βαθυγάλαζες 
θάλασσες και κύµατα µε αφρώδεις λευκές χαίτες. Στα παιδιά άρεσε πολύ να 
ακούν τις ιστορίες του για τους εκπληκτικούς δράκους. Έµεναν µε ανοιχτό το 
στόµα καθώς αυτός περιέγραφε το δέρµα τους, τα µάτια τους και την ανάσα τους 
που πετούσε φωτιές. 

Μια µέρα γνώρισε ένα κορίτσι. Ερωτεύτηκαν. ∆εν την ένοιαζε που αυτός 
είχε δυο µάτια. Και µετά αυτός διαπίστωσε ότι ούτε εκείνον τον ένοιαζε. Είχε 
γίνει διάσηµος. Έρχονταν άνθρωποι από όλο τον πλανήτη για να τον ακούσουν 
να µιλά. Το ζευγάρι απέκτησε ένα γιο. Το παιδί ήταν ακριβώς όπως όλα τα παιδιά 
στον πλανήτη. Είχε µόνο ένα µάτι». 

 
Ερωτήσεις: 
• Πώς νοµίζετε ότι είναι το να έχεις δυο µάτια σε ένα πλανήτη όπου όλοι ήταν 

µονόφθαλµοι; 
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• Τι δυσκολίες νοµίζετε ότι είχε το αγόρι µε τα δυο µάτια; Γιατί; 
• Τι άλλου είδους διαφορές ικανοτήτων έχουν οι άνθρωποι; 
• Θα ήσασταν «διαφορετικοί» αν ζούσατε σε κάποιο άλλο µέρος της Γης; Γιατί; Πώς 

θα θέλατε να σας αντιµετωπίζουν οι άλλοι αν ήσασταν «διαφορετικοί»; 
 
Επιλογές: 
• Κοιτάξτε το άρθρο 23 της Απλοποιηµένης Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του 

Παιδιού. Τι είδους «ειδική φροντίδα» µπορεί να χρειάζονται τα ανάπηρα παιδιά; Αν 
υπήρχε στην τάξη σας ένα ανάπηρο παιδί τι θα κάνατε για το βοηθήσετε; 

• Ζητήστε από τους µαθητές σας να φανταστούν ότι πάνε σε µια χώρα όπου όλοι είναι 
µονόφθαλµοι. Ζητήστε τους να γράψουν ένα γράµµα στους νέους τους φίλους 
λέγοντάς τους πώς τα άτοµα που έχουν δυο µάτια θέλουν να τους φέρονται οι άλλοι. 

• Ζητήστε από την τάξη να ανδηµιουργήσει την ιστορία µε µια άλλη µορφή. Για 
παράδειγµα ως θεατρικό έργο ή ζωγραφιά.  

• Ως εργασία (βλέπε ενότητα Projects στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας 
στο ∆εύτερο Μέρος) τα παιδιά θα µπορούσαν να µελετήσουν µια συγκεκριµένη 
αναπηρία, να µάθουν πώς ζουν άτοµα που έχουν αναπηρίες, τι µπορούν και τι δεν 
µπορούν να κάνουν, τι ειδικό εξοπλισµό ή βοήθεια χρειάζονται (αν χρειάζονται 
κάποια βοήθεια ή ιδιαίτερο εξοπλισµό). Αυτή είναι µια εξαιρετική ευκαιρία για τα 
παιδιά να γνωρίσουν άτοµα µε αναπηρίες και να αποκρούσουν προκαταλήψεις που 
ενδεχοµένως έχουν σχετικά µε την αναπηρία.  
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Ποιος, εγώ; - 
δραστηριότητες για την 
υπευθυνότητα  
 

Αυτές οι δραστηριότητες αφορούν τις υποχρεώσεις που έχουµε απέναντι στους 
άλλους. Εισάγουν τα παιδιά στην ιδέα ότι είναι καλύτερο να συµπεριφερόµαστε στους 
άλλους όπως θα θέλαµε να µας συµπεριφέρονταν αυτοί. Ορισµένες δραστηριότητες 
βελτιώνουν την ικανότητα να ακούµε τους άλλους. Όλες αναπτύσσουν την εµπιστοσύνη 
µεταξύ των παιδιών, προκειµένου να δηµιουργηθεί στην τάξη ένα περιβάλλον 
υπευθυνότητας και σεβασµού για τα δικαιώµατα όλων. 

Αυτές οι δραστηριότητες συνεχίζονται για τα µεγαλύτερα παιδιά στο Τέταρτο 
Μέρος.  
 

Πώς αισθάνεστε; 
 
Στόχος: Αυτό το γρήγορο παιχνίδι ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευαισθησίας απέναντι  στα 
συναισθήµατα των άλλων.  
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Η ευαισθησία απέναντι στα συναισθήµατα των άλλων είναι η βάση για την 

προστασία των δικαιωµάτων µας. 
 
Τι χρειαζόµαστε: Την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού (βλέπε Πέµπτο Μέρος). 
 
Χρόνος: Μισή ώρα 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• ∆υο παιδιά βγαίνουν από το δωµάτιο. 
• Ενώ λείπουν, τα άλλα παιδιά διαλέγουν να υποδυθούν ένα συναίσθηµα όταν τα 

παιδιά επιστρέψουν. Για παράδειγµα ότι είναι χαρούµενα, θυµωµένα, 
απογοητευµένα, ενθουσιασµένα, βαριεστηµένα, νιώθουν µοναξιά και άλλα.  

• Τα δυο παιδιά επιστρέφουν και τα άλλα υποδύονται το συναίσθηµα που έχουν 
επιλέξει. Τα δυο παιδιά πρέπει να µαντέψουν το συναίσθηµα. 

• Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
• Κάντε τις παρακάτω ερωτήσεις. 
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Ερωτήσεις: 
Στα παιδιά που βγήκαν από την τάξη- 
• Ήταν εύκολο να µαντέψετε τα συναισθήµατα; 
• Πώς τα µαντέψατε; 
 
Σε όλη την τάξη - 
• Είναι καλό να ξέρετε πώς αισθάνονται οι άνθρωποι γύρω σας; Γιατί; 
• Νιώσατε ποτέ χαρά όταν όλοι οι άλλοι ήταν λυπηµένοι, ή λυπηµένοι όταν όλοι οι 

άλλοι ήταν χαρούµενοι; Πώς σας φαινότανε; 
• Τι θα συνέβαινε αν κανείς δεν λογάριαζε τα συναισθήµατα του άλλου; 
 
Επιλογές: 
• Κοιτάξτε την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του 

Παιδιού 
«Τα παιδιά έχουν το δικαίωµα να είναι ασφαλή και να µην βλάπτονται ή 
παραµελούνται». Πώς µας βοηθά το γεγονός ότι γνωρίζουµε τα αισθήµατα του άλλου 
στο να ικανοποιούµε αυτό το δικαίωµα; 

• Ως εργασία (βλέπε ενότητα Projects στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας 
στο ∆εύτερο Μέρος) για µεγαλύτερα παιδιά, δουλέψτε µαζί µε τα παιδιά για να 
δηµιουργήσετε ένα θεατρικό έργο µε πολλούς ρόλους και µε θέµα µια κατάσταση 
όπου διαφορετικά συναισθήµατα ανακύπτουν (για παράδειγµα, ένας καβγάς σε ένα 
σχολικό προαύλιο). ∆είτε τις συµβουλές για τη χρήση του παιχνιδιού ρόλων στο 
κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας στο ∆εύτερο Μέρος. 

 

Άγγιξέ µε απαλά 
 
Σκοπός: Αυτό το σύντοµο παιχνίδι γεννά θετικά συναισθήµατα οµάδας. (Σηµείωση: 
Αυτή η δραστηριότητα είναι πιο αποτελεσµατική µε µικρά παιδιά. Τα µεγαλύτερα παιδιά 
και οι ενήλικες µπορεί να διστάζουν να αγγίξουν ο ένας τον άλλο κατ’αυτό τον τρόπο. 
Από εσάς εξαρτάται να αποφασίσετε αν αυτή η δραστηριότητα αρµόζει στην οµάδα 
σας.) 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− «Κάνε στους άλλους ό,τι θα ήθελες να σου κάνουν» (δηλαδή: αν σέβεσαι τα 

δικαιώµατα των άλλων ανθρώπων τους ενθαρρύνεις να σε εµπιστεύονται και να 
σέβονται τα δικά σου) 

 
Τι χρειάζεστε: Την Περίληψη της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. 
 
Χρόνος: Είκοσι λεπτά. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Ζητήστε από τα παιδιά να περπατήσουν σε κύκλο. 
• Ζητήστε τους να καθήσουν κάτω και το πρόσωπό τους να βλέπει την πλάτη του 

µπροστινού τους παιδιού. 
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• Ζητήστε από τα παιδιά να φανταστούν ότι κάποιος χύνει το αγαπηµένο τους χρώµα 
στους ώµους του παιδιού που κάθεται µπροστά τους. 

• ∆είξτε τους µια απλή, απαλή κίνηση για µασάζ ώµου. ∆ώστε περιθώριο λίγων 
λεπτών µέχρι που όλα τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να κάνουν µασάζ στο παιδί 
που βρίσκεται µπροστά τους. 

• Όλοι γυρνάνε πίσω και κάνουν µασάζ στο παιδί που τους έκανε µασάζ. 
• Κάντε τις παρακάτω ερωτήσεις. 
 
Ερωτήσεις: 
• Πώς αισθανθήκατε όταν σας έκαναν µασάζ; Πώς αισθανθήκατε όταν κάνατε µασάζ 

σε κάποιον άλλο; 
• Τι θα συνέβαινε αν κάποιος ήταν αγενής ή σκληρός µε το άτοµο που βρισκόταν 

µπροστά του; Τι θα συνέβαινε όταν το άλλο άτοµο γύριζε πίσω του; Γιατί; 
• Πώς θα κάνατε µασάζ σε κάποιον αν θέλατε να είναι καλός µαζί σας όταν θα 

γυρνούσατε εσείς την πλάτη σας για να σας κάνει µασάζ; 
• Μπορείτε να σκεφτείτε παραδείγµατα σαν αυτό στην πραγµατική ζωή; 
 
Επιλογές: 
• Κοιτάξτε την Περίληψη της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού στο Πέµπτο 

Μέρος. Τι θα συνέβαινε αν αδιαφορούσαµε για τα συναισθήµατα των άλλων και 
κάναµε ό,τι µας ευχαριστούσε; Ποια δικαιώµατα θα επηρέαζε αυτό; Πώς; Θα θέλατε 
να ζείτε σε έναν τέτοιο κόσµο; 

• Όταν τα παιδιά είναι θυµωµένα, ζητήστε τους να σφίγγουν τους µύες τους όταν 
φαντάζονται το ίδιο χρώµα να τρέχει πάνω στο σώµα τους από την κορυφή µέχρι τα 
νύχια, κάνοντας τους µύες τους να χαλαρώνουν. Στη συνέχεια θα µπορούν να 
βγαίνουν από τη «λίµνη» χρώµατος πατώντας στα πόδια τους, πολύ λιγότερο 
θυµωµένα. 

 

Το µπαστούνι που µιλάει 
 
Σκοπός: Αυτή η κοινή δραστηριότητα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες 
ακρόασης και οµιλίας. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
«Τα παιδιά έχουν το δικαίωµα να εκφράζουν τις απόψεις τους και να συγκεντρώνονται 
για να εκφράσουν τις απόψεις τους» (Βλέπε Πέµπτο Μέρος). 
 
Τι χρειάζεστε: Την Περίληψη της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Ένα 
µπαστούνι µε ρόζους, όχι πολύ µεγάλο και χωρίς µυτερές γωνίες. 
 
Χρόνος: Τουλάχιστον 10 λεπτά 
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Πώς να εφαρµοστεί: 
• Εξηγήστε στα παιδιά ότι ο ιθαγενής αµερικανικός λαός ή «οι Ινδιάνοι» είχαν τον 

τρόπο τους να ακούν ο ένας τον άλλο, καθώς δινόταν στον καθένα η ευκαιρία να 
µιλήσει. Χρησιµοποιούσαν ένα µπαστούνι που µιλούσε. Όποιος κρατά το µπαστούνι 
έχει το δικαίωµα να µιλά και όλοι οι άλλοι πρέπει να τον ακούν. Το µπαστούνι περνά 
από τον ένα στον άλλο σε κύκλο. Όποιος δεν θέλει να µιλήσει απλά το περνά σε 
άλλον. Το µπαστούνι που µιλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε πολλούς τρόπους. Για 
παράδειγµα, για να πούµε ένα νέο ή να πούµε τη γνώµη µας για κάτι. Αυτός είναι 
ένας καλός τρόπος για να κάνουµε ντροπαλά παιδιά να µιλήσουν µε αυτοπεποίθηση 
και να πείσουµε παιδιά που επιβάλλονται στην τάξη να σέβονται τα δικαιώµατα 
άλλων παιδιών. 

• Μια καλή αρχή θα ήταν να πάρει η δασκάλα - ο δάσκαλος το µπαστούνι και, για 
παράδειγµα, να πει κάτι που της/του αρέσει, και στη συνέχεια να δώσει το µπαστούνι 
στο παιδί που κάθεται δίπλα της/του. Έτσι µπορεί να δείξει στα παιδιά πώς να 
χρησιµοποιούν το µπαστούνι. 

• Προσέξτε να µην πιέσετε τα παιδιά να µιλήσουν. 
• Μετά τη δραστηριότητα, κάντε τις παρακάτω ερωτήσεις. 
 
Ερωτήσεις: 
• Πώς αισθανθήκατε όταν µιλούσατε / όταν ακούγατε τους άλλους που µιλούσαν; 
• Ανακαλύψατε τίποτα καινούργιο ή συναρπαστικό; 
• Σας αρέσει να σας διακόπτουν; 
• Ποιο είναι το πλεονέκτηµα όταν  αφήνετε κάποιον να µιλά χωρίς να τον διακόπτετε; 
 
Επιλογές: 
• Όταν έχουν προηγηθεί καβγάδες ή άλλο επεισόδιο, αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για να ανακαλύψετε τις απόψεις της τάξης για το τι πρέπει να γίνει προκειµένου να 
επιλυθεί η σύγκρουση. 

• Ενήλικες µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτή τη δραστηριότητα µε τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο, για παράδειγµα για να αρχίσουν να γνωρίζουν ο ένας τον άλλο. 

  

Τα παιδικά τραγουδάκια 
«µπερδεύτηκαν» 
 
Σκοπός: Αυτό το παιχνίδι ρυθµού αναπτύσσει την ικανότητα των παιδιών να 
αναπτύξουν δεξιότητες ακρόασης (βλέπε κεφάλαιο Ζώντας µαζί - δραστηριότητες 
σχετικά µε το σεβασµό στο Τέταρτο Μέρος). 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Αν ακούµε καλά µαθαίνουµε να σεβόµαστε τα δικαιώµατα άλλων ανθρώπων. 
 
Χρόνος: Μισή ώρα 
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Πώς να εφαρµοστεί: 
• Πείτε ένα γνωστό τραγουδάκι στα παιδιά αλλάζοντας µια λέξη του. 
• Τα παιδιά πρέπει να εντοπίσουν τη λάθος λέξη και να πούνε τη σωστή. 
• Όταν το συνηθίσουν αυτό, αλλάξτε δυο λέξεις.  
• Κάντε τις παρακάτω ερωτήσεις. 
 
Ερωτήσεις: 
• Όταν ακούµε προσεχτικά, τι κάνουµε µε το µυαλό και το σώµα µας; (τα παιδιά 

µπορεί να πουν: Σκύβουµε ελαφρώς µπροστά, γνέφουµε, συλλογιζόµαστε...) 
• Τι κάνουµε µε το µυαλό και το σώµα µας όταν δεν ακούµε προσεχτικά; (τα παιδιά 

µπορεί να πουν: κοιτάµε αλλού, δεν κάνουµε ερωτήσεις...) 
• Πιστεύετε ότι µπορεί κάποιος να γίνει καλύτερος ακροατής µε εξάσκηση;  
• Ποια είναι τα προτερήµατα του να ακούµε προσεχτικά; (Στις οικογένειές µας, στο 

σχολείο, στο δρόµο...) 
• Τι θα συνέβαινε αν όλοι στον κόσµο έπαυαν να ακούν ο ένας τον άλλο; 
 
Επιλογές: 
• Ζητήστε από τους µαθητές σας να γράψουν µια ιστορία, ένα θεατρικό έργο ή να 

φτιάξουν µια ζωγραφιά παρουσιάζοντας µια περίπτωση όπου κανείς δεν άκουγε. 
• Ως εργασία ζητήστε από τους µαθητές σας να σηµειώσουν κατά τη διάρκεια του 

σαββατοκύριακου τις φορές που είδαν κάποιον να µην προσέχει. Αυτά τα στοιχεία 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για βασική µαθηµατική εξάσκηση, παρουσιάζοντας 
παρόµοιες καταστάσεις ως ποσοστά του συνόλου. 

 

Εµπιστεύσου µε 
 
Σκοπός: Αυτό το συναρπαστικό και ενεργητικό παιχνίδι βοηθά τα παιδιά να 
κατανοήσουν τη σηµασία της εµπιστοσύνης και της συνεργασίας. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Πρέπει να συνεργαζόµαστε µε τους άλλους για να απολαµβάνουν όλοι τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα. 
 
Τι χρειάζεστε: 
− Την Περίληψη της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (βλέπε Πέµπτο 

Μέρος). 
− Μαντίλια για τα µισά παιδιά. 
 
Χρόνος: Σαρανταπέντε λεπτά. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Ζητήστε από τα παιδιά να κάνουν ζευγάρια. 
• ∆έστε τα µάτια του ενός παιδιού από κάθε ζευγάρι. 
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• Το άλλο παιδί στο ζευγάρι είναι ο «οδηγός» και οδηγεί το ταίρι του γύρω στο 
δωµάτιο. 

• Οι «οδηγοί» θα πρέπει να βρουν διάφορες (ασφαλείς!) εµπειρίες για το ταίρι τους. 
Για παράδειγµα, µπορούν να τους ζητήσουν να βρουν διάφορα αντικείµενα µε την 
αφή, αφήνοντάς τους µόνους για µια στιγµή, να τρέξουν µαζί σε οµαλό έδαφος. 
Ενθαρρύνετε τους «οδηγούς» να χρησιµοποιήσουν τη φαντασία τους. 

• Τα ζευγάρια αλλάζουν ρόλους. 
• Μετά το παιχνίδι αφήστε χρόνο στην τάξη να µιλήσει για το παιχνίδι. 

Χρησιµοποιήστε τις παρακάτω ερωτήσεις για να αρχίσετε τη συζήτηση. 
 
Ερωτήσεις: 
• Πώς αισθανθήκατε ως «τυφλός» / «οδηγός»; 
• Πώς επικοινωνούσατε; 
• Προτιµούσατε κάποιον από τους δυο ρόλους; Γιατί; 
• Νιώσατε υπευθυνότητα ως οδηγός; 
• Εµπιστευτήκατε τον οδηγό σας; 
• Γιατί είναι σηµαντικό να υπάρχει εµπιστοσύνη; (Σε οικογένειες, φιλίες, ανάµεσα σε 

χώρες...) 
 
Επιλογές: 
• ∆ιαλέξτε ένα από τα δικαιώµατα από την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη 

Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (Πέµπτο Μέρος). Πώς θα έπρεπε να 
συνεργάζεται ο κόσµος για να διασφαλιστεί ότι αυτό το δικαίωµα το απολαµβάνουν 
όλα τα παιδιά σε όλο τον κόσµο; (Για παράδειγµα, το δικαίωµα να έχουν αρκετό 
φαγητό και καθαρό νερό απαιτεί ενδεχοµένως εµπιστοσύνη και συνεργασία ανάµεσα 
σε κυβερνήσεις, καλλιεργητές τροφίµων, εµπόρους...) 

• Σε µια άλλη διασκευή αυτού του παιχνιδιού, ένα παιδί είναι το «καράβι» και οι άλλοι 
είναι οι «βράχοι». Οι βράχοι κάθονται στο πάτωµα κι έχουν αφήσει κενό ανάµεσά 
τους. Το καράβι έχει κλειστά τα µάτια του και πρέπει να περπατήσει από τη µια άκρη 
του δωµατίου (θάλασσα) µέχρι την άλλη (ακτή) χωρίς να προσκρούσει πάνω σε 
βράχο. Όταν το καράβι είναι κοντά σε κάποιο βράχο, το παιδί που κάθεται κάνει ένα 
θόρυβο σαν κύµατα πάνω σε βράχο για να προειδοποιήσει το καράβι να αλλάξει 
κατεύθυνση. Όταν το καράβι φτάσει στην ακτή, τότε άλλο παιδί γίνεται το καράβι. 

• Ως άσκηση, όλη η τάξη θα µπορούσε να προετοιµάσει και να παίξει ένα θεατρικό 
έργο για ολόκληρο το σχολείο µε θέµα µια περίπτωση όπου η συνεργασία αποτρέπει 
την καταστροφή. 
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∆ικαιώµατα ζωής – 
δραστηριότητες για την 
οικουµενικότητα των 
δικαιωµάτων 
 

Αυτές οι δραστηριότητες βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν ότι, όπως οι 
σκέψεις µας, έτσι και τα δικαιώµατά µας είναι αναπαλλοτρίωτα - δηλαδή, είναι δικά µας 
και δεν µπορεί κανείς να µας τα στερήσει. Επίσης αυτές οι δραστηριότητες δείχνουν πώς 
ορίζονται τα δικαιώµατα αυτά και ότι βασίζονται στις πρωταρχικές ανάγκες όλων των 
ανθρωπίνων όντων. 

Αυτές οι δραστηριότητες συνεχίζονται για µεγαλύτερα παιδιά στο κεφάλαιο 
∆ικαιώµατα ζωής στο Τέταρτο Μέρος.  
 

Σε τι χρησιµεύει αυτό; 
 
Σκοπός: Αυτό το παιχνίδι φαντασίας, στο οποίο χρησιµοποιούµε άχρηστα πράγµατα, 
εισάγει τα παιδιά στην έννοια των παγκοσµίων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωµάτων. 
Επίσης εγείρει ερωτήµατα σχετικά µε τις οµοιότητες και τις διαφορές. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Όλοι έχουµε «αναπαλλοτρίωτες» ιδιότητες καθώς και αναπαλλοτρίωτα δικαιώµατα. 
 
Τι χρειάζεστε: 
− Παλιά άχρηστα πράγµατα τα οποία έχουν µαζέψει τα παιδιά από το σχολείο ή το 

σπίτι, όπως δοχεία, πακέτα, κουρέλια κ.ά. 
− Την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 

στο Πέµπτο Μέρος. 
 
Χρόνος: Περίπου 20 λεπτά. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Καθίστε σε κύκλο 
• Περάστε ένα αντικείµενο από χέρι σε χέρι. Κάθε παιδί προτείνει µια φανταστική 

χρήση αυτού του αντικειµένου. Για παράδειγµα, ένα άδειο πακέτο θα µπορούσε να 
χρησιµεύσει για καπέλο, παπούτσι, βαλίτσα... Αν δεν τους έρχεται κάποια ιδέα, 
µπορεί να το δώσουν στο διπλανό τους. 
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• Ενθαρρύνετε τις προτάσεις που δείχνουν φαντασία. 
• Όταν ξεµείνετε από ιδέες, περάστε από χέρι σε χέρι ένα άλλο αντικείµενο. 
• Κάνετε στα παιδιά τις παρακάτω ερωτήσεις. 
 
Ερωτήσεις: 
• Τι είναι «φαντασία»; Πώς τη χρησιµοποιούµε; Για ποιο σκοπό; 
• Όλοι έχουµε φαντασία, µε την οποία γεννιόµαστε. Κανείς δεν µπορεί να µας 

στερήσει τη φαντασία µας. Με τον ίδιο τρόπο, όλοι έχουµε δικαιώµατα, µε τα οποία 
γεννιόµαστε, και τα οποία κανείς δεν µπορεί να µας στερήσει. Τα δικαιώµατά µας 
µπορεί να τα αγνοούν ή να τα παραβιάζουν άλλοι άνθρωποι, αλλά εµείς τα έχουµε 
ακόµα ανεξάρτητα από το πού ζούµε ή ποιοι είµαστε - όπως ακριβώς όλοι έχουµε 
φαντασία, ανεξάρτητα από το ποιοι είµαστε. 

 
Επιλογές: 
• Αυτή η δραστηριότητα είναι επίσης χρήσιµη για τη διδασκαλία σχετικά µε τις 

οµοιότητες και διαφορές: όλοι έχουµε µυαλό, αλλά οι σκέψεις και οι ιδέες µας είναι 
άλλες φορές διαφορετικές, άλλες φορές παρόµοιες, αλλά ποτέ πανοµοιότυπες. 
Μπορείτε να εξερευνήσετε αυτή την άποψη µε την τάξη σας, ρωτώντας τους µαθητές 
σας «Τι είναι αυτό;» πριν τους δώσετε να κάνουν γύρο ένα αντικείµενο. Οι µαθητές 
ίσως συµφωνήσουν ότι είναι ένα παλιοκούρελο, αλλά τα διαφορετικά τους µυαλά 
µπορεί να το µετατρέψουν σε εκατό διαφορετικά πράγµατα. 

• Ως εργασία (βλέπε ενότητα Projects στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας 
στο ∆εύτερο Μέρος): ζητήστε από τους µαθητές να βρουν αντικείµενα και 
καταστάσεις που οι άνθρωποι βλέπουν διαφορετικά. Για παράδειγµα, λόγω του 
ύψους τους, της όρασής τους, της απόστασής τους από το αντικείµενο, των 
προκαταλήψεών τους κ.ά. Τα παιδιά µπορούν να γράψουν τις διαπιστώσεις τους σε 
αφίσες για τον πίνακα ανακοινώσεων ή σε ένα βιβλίο. 

 

Μια σηµαντική εργασία 
 
Σκοπός: Αυτή η δραστηριότητα καταιγισµού ιδεών βοηθά να δείξουµε ότι τα κείµενα 
που αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώµατα στηρίζονται σε βασικές ανθρώπινες 
ανάγκες όλων των ανθρώπων. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Τα δικαιώµατα βασίζονται σε παρόµοιες ανάγκες διαφορετικών ανθρώπων. 
 
Τι χρειάζεστε: Την Απλοποιηµένη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, και την 
Περίληψη, από το Πέµπτο Μέρος αυτού του εγχειριδίου. Γράψτε την Περίληψη σε ένα 
µεγάλο κοµµάτι χαρτί. 
 
Χρόνος: Σχεδόν µισή ώρα 
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Πώς να εφαρµοστεί: 
• Ζητήστε από την τάξη να φανταστεί ότι τους έχει ζητηθεί από τα Ηνωµένα Έθνη (τη 

βουλή των εθνών όλου του κόσµου) να κάνουν µια λίστα µε όλα τα πράγµατα που 
χρειάζονται όλα τα παιδιά σε όλο τον κόσµο για να είναι χαρούµενα και υγιή. Για 
παράδειγµα φαγητό, παιχνίδι, αέρα, αγάπη... 

• Γράψτε αυτές τις «ανάγκες», όπως σας τις λένε τα παιδιά χωρίς να τις κρίνετε. 
• Όταν δεν έχουν να σας προτείνουν κάτι άλλο, ζητήστε από την τάξη να προσδιορίσει 

ποιες από τις προτάσεις τους είναι πραγµατικά ανάγκες, και ποιες είναι «επιθυµίες». 
(Για παράδειγµα, η τηλεόραση και τα γλυκά είναι «επιθυµίες» και όχι «ανάγκες». 
Προσπαθήστε να προσδιορίσετε τις ανάγκες που είναι κοινές για όλα τα παιδιά όλου 
του κόσµου.  

• Τώρα, δείξτε στην τάξη την Περίληψη από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού. Εξηγήστε τους ότι πολλά χρόνια πριν, τα Ηνωµένα Έθνη είχαν καταρτίσει 
µια παρόµοια λίστα, η οποία αργότερα έγινε η Σύµβαση. Η Σύµβαση θυµίζει στα 
έθνη όλου του κόσµου τις ανάγκες των παιδιών τους. 

• Ζητήστε από την τάξη να συγκρίνει τη λίστα τους και την Περίληψη της Σύµβασης. 
Ποιες ανάγκες έχουν καταγραφεί ως δικαιώµατα; Υπάρχουν καθόλου διαφορές 
ανάµεσα στις δυο λίστες; Γιατί; 

• Κάντε τις παρακάτω ερωτήσεις. 
 
Ερωτήσεις: 
• Γιατί πιστεύετε ότι τα Ηνωµένα Έθνη σκέφτηκαν πως ήταν σηµαντικό να 

καταγράψουν τα δικαιώµατα των παιδιών; 
• Γιατί πιστεύετε ότι η Σύµβαση είναι µια λίστα µε ανάγκες, όχι µε επιθυµίες; 
• Πιστεύετε ότι όλα τα παιδιά στη χώρα σας και στον κόσµο έχουν όλα αυτά τα 

δικαιώµατα; Γιατί όχι; 
• Κοιτάξτε ένα ή δυο δικαιώµατα στη Σύµβαση. Τι µπορεί να στερήσει σε ένα παιδί 

αυτά τα δικαιώµατα; 
• Τι πιστεύετε ότι οι αρχηγοί της χώρας σας, οι δάσκαλοι, οι γονείς, ή εσείς και οι 

συµµαθητές σας θα µπορούσατε να κάνετε για να εγγυηθείτε στα παιδιά αυτά τα 
δικαιώµατα; 

 
Επιλογές: 
• Φτιάξτε ένα κύκλο και καθίστε κάτω ή µείνετε όρθιοι. Κάθε παιδί µε τη σειρά του 

υποδύεται ένα από τα πράγµατα από τη λίστα του. Για παράδειγµα, µπορεί να κάνει 
ότι ντύνεται, ότι τρώει ένα γεύµα, αγκαλιάζει ένα φίλο, παίζει ένα παιχνίδι, γράφει 
ένα γράµµα, αισθάνεται χαρά ή ελευθερία. Ξανακάνετε ένα γύρο του κύκλου πάλι. 
Το πρώτο παιδί παίζει το ρόλο του, και συνεχίζει να τον παίζει ενώ το δεύτερο παιδί 
έρχεται µε το δικό του ρόλο, έως ότου όλη η τάξη και ο δάσκαλος παίζουν τους 
ρόλους τους ταυτόχρονα. Χαλαρώστε! 

• Ως άσκηση, τα παιδιά µπορούν να παίξουν ένα θεατρικό για τους γονείς που αρχίζει 
µε «επιθυµίες» και τελειώνει µε «ανάγκες». 
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Μεγάλοι άνθρωποι – µικροί 
άνθρωποι 
 
Σκοπός: Αυτή η δραστηριότητα συνέντευξης έχει στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να 
συσχετίσουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε το δικό τους περιβάλλον και να δείξει ότι η 
αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων υπήρξε σταδιακή. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Η κωδικοποίηση των δικαιωµάτων είναι µια εξέλιξη του τέλους του εικοστού αιώνα, 

αλλά τα δικαιώµατα υπήρχαν και παραβιάζονταν, διεκδικούνταν και σταδιακά 
επιτυγχάνονταν στο πέρασµα των χρόνων. 

 
Τι χρειάζεστε: 
− Περίληψη της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα τουΠαιδιού από το Πέµπτο Μέρος. 
 
Χρόνος: Τρία µαθήµατα σε διάστηµα µερικών εβδοµάδων. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Εξηγήστε στην τάξη ότι τα κείµενα για τα δικαιώµατα του ανθρώπου όπως η 

Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού είναι πρόσφατα έγγραφα, και ότι στο 
παρελθόν, πολλά από τα ανθρώπινα δικαιώµατα στη Σύµβαση δεν τα απολάµβαναν 
όλα τα παιδιά. Εξηγήστε τους ότι σε πολλές σύγχρονες χώρες αυτό ισχύει ακόµη. 

• Μαζί µε τα παιδιά κάντε µια µικρή λίστα µε κατοίκους της περιοχής που µπορούν 
ίσως να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση: «Οι ζωές των παιδιών στην πόλη µας 
έχουν βελτιωθεί τον τελευταίο αιώνα;» Για παράδειγµα, τους παππούδες τους. Μια 
λίστα περίπου τεσσάρων ατόµων είναι ιδανική. 

• Ζητήστε από την τάξη να γράψει σε αυτούς τους ανθρώπους για να τους 
προσκαλέσει στο σχολείο προκειµένου να τους πάρουν συνέντευξη. (Είναι 
ευκολότερο αν στην αρχή τα άτοµα έρθουν για συνέντευξη στην τάξη). 

• Θυµηθείτε να ρωτήσετε τα άτοµα από τα οποία θα πάρετε συνέντευξη να σας πουν 
λίγα πράγµατα για το θέµα για το οποίο θα τα ρωτήσετε. Αυτά που θα σας πουν 
µπορούν να τα διαβάσουν και να τα συζητήσουν τα παιδιά πριν τη µέρα της 
συνέντευξης, έτσι ώστε οι ερωτήσεις να είναι έτοιµες από πριν. Όταν οι µαθητές 
προετοιµάζουν τις ερωτήσεις, θα πρέπει να σκέφτονται «τι θέλουµε να µάθουµε;» 
Για παράδειγµα, αν το άτοµο από το οποίο θα πάρουµε συνέντευξη έχει δηλώσει ότι 
δούλευε ως παιδί αντί να πηγαίνει στο σχολείο, τα παιδιά µπορούν να 
προγραµµατίσουν να τον ρωτήσουν για τις αναµνήσεις του, ένα συγκεκριµένο 
γεγονός, πώς ένιωσε γι’ αυτό, πότε έγινε, πώς και γιατί, ποιος ήταν εκεί, κ.ά. 

• Όταν µπουν µέσα τα άτοµα αυτά, βάλτε τα να καθήσουν κάπου όπου όλη η τάξη να 
τα βλέπει.  

• Τα παιδιά µπορούν να κάνουν ερωτήσεις το καθένα µε τη σειρά του. Αφήστε τη 
συνέντευξη να κυλήσει φυσικά - προσπαθήστε να µην διακόπτετε χωρίς λόγο. 

• Ηχογραφήστε τις ερωτήσεις ή γράψτε τες σε χαρτί. 
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• Αν έχει έρθει πάνω από ένα άτοµο για συνέντευξη, ζητήστε τους να συζητήσουν τις 
ερωτήσεις, αντί να τις απαντούν ο καθένας ξεχωριστά. Αυτό µπορεί να είναι πολύ 
ενδιαφέρον! 

• Μετά από τις συνεντεύξεις, ζητήστε από την τάξη να συγκρίνει τις συνεντεύξεις µε 
την Περίληψη της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Κάντε τις παρακάτω 
ερωτήσεις: 

 
Ερωτήσεις: 
• Πιστεύετε ότι τα δικαιώµατα των παιδιών ήταν σεβαστά στο παρελθόν; 
• Ποια δικαιώµατα αγνοούνταν; Γιατί; 
• Θα θέλατε να ζείτε σε εκείνη την εποχή; 
• Τα πράγµατα έχουν βελτιωθεί για τα παιδιά ή έχουν χειροτερέψει; Γιατί; 
 
Επιλογές: 
• Τα µεγαλύτερα παιδιά µπορούν επίσης να πάρουν τις συνεντεύξεις στα σπίτια τους. 
• Πάρτε εφηµερίδες για να ανακαλύψετε πώς τα δικαιώµατα των παιδιών σε άλλα µέρη 

του κόσµου αγνοούνταν ή προστατεύονταν. 
• Ως εργασία (βλέπε ενότητα Projects στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας 

στο ∆εύτερο Μέρος) ζητήστε από την τάξη να κάνει ένα θεατρικό έργο, ποιήµατα, 
ιστορίες ή ζωγραφιά συγκρίνοντας τη ζωή των παιδιών στο παρελθόν και τώρα. 

• Από τη λογοτεχνία µας µπορούµε να αντλήσουµε ιστορίες για το πώς ήταν η ζωή των 
παιδιών στο παρελθόν. 

• Ως άσκηση, τα παιδιά θα µπορούσαν να γράψουν ένα θεατρικό έργο για την επίτευξη 
των δικαιωµάτων του παιδιού και να το παρουσιάσουν σε τοπική εκδήλωση. 

 

Το παιχνίδι του ηµερολογίου 
 
Σκοπός: Αυτή η δραστηριότητα, µε φωτογραφίες, προσπαθεί να εξηγήσει πώς 
συνδέονται µεταξύ τους όλα τα δικαιώµατα. Μπορεί να γίνει µε παιδιά, εφήβους και 
ενήλικες. 
 
Μαθησιακά σηµεία: 
− Τα δικαιώµατα είναι «οικουµενικά» (όλοι τα έχουν) 
− Τα δικαιώµατα είναι «αδιαίρετα» (δεν µπορούµε να απολαµβάνουµε µερικά 

δικαιώµατα και να αρνούµαστε άλλα) 
 
Τι χρειάζεστε: 
• Περίπου 12 φωτογραφίες ή άλλες καλής ποιότητας εικόνες ανθρώπων από όλο τον 

κόσµο σε όσο το δυνατόν περισσότερες φάσεις. Σε ηµερολόγια, εφηµερίδες και 
περιοδικά µπορούµε να βρούµε τέτοιες φωτογραφίες. 

• Την Απλοποιηµένη Έκδοση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων από το Πέµπτο Μέρος. 

 
Χρόνος : Περίπου 30 λεπτά. 
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Πώς να εφαρµοστεί: 
• Σκορπίστε τις φωτογραφίες στο πάτωµα ή σε ένα τραπέζι όπου όλοι να µπορούν να 

τις δουν. 
• Ζητήστε από τα παιδιά να διαλέξουν (ως οµάδα συνολικά) τις τρεις φωτογραφίες που 

τους αρέσουν περισσότερο. Αυτό θα πάρει λίγα λεπτά. 
• Πάρτε τις τρεις φωτογραφίες που διάλεξαν. Βάλτε στην άκρη τις άλλες φωτογραφίες 

έτσι ώστε να µην αποσπούν την προσοχή των παιδιών. 
• Κρατήστε ψηλά µια από τις τρεις φωτογραφίες που επέλεξαν ώστε να µπορούν να τη 

δουν όλοι. Κάντε στα παιδιά τις ερωτήσεις που αναφέρονται πιο κάτω για να 
κεντρίσετε τη φαντασία τους σχετικά µε την εικόνα. Να είστε ανοιχτοί σε όλες τις 
προτάσεις! 

• Επαναλάβετε αυτή την άσκηση της φαντασίας για τις άλλες δυο επιλεγµένες εικόνες. 
• Τώρα πηγαίνετε πάλι στην πρώτη εικόνα Ρωτήστε τα παιδιά: «Ποιο δικαίωµα ή 

δικαιώµατα νοµίζετε ότι αναπαριστά αυτή η φωτογραφία; (Αν οι συµµετέχοντες είναι 
πολύ µικροί ή δεν γνωρίζουν καλά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, επιτρέψτε τους να 
συµβουλευτούν την Απλοποιηµένη Έκδοση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων από το Πέµπτο Μέρος). 

• Επαναλάβατε αυτή την ερώτηση για τις άλλες δυο επιλεγµένες φωτογραφίες. 
• Σκορπίστε πάλι τις εικόνες. Ρωτήστε τα παιδιά: «Τι έχετε να πείτε για τις άλλες; Ποιο 

δικαίωµα ή ποια δικαιώµατα αναπαριστά καθεµιά από αυτές;» Αξιοποιήστε αυτή την 
ευκαιρία για να εξηγήσετε ότι όλα τα δικαιώµατα είναι «οικουµενικά» (όλοι τα 
έχουµε). 

• Τώρα ρωτήστε τα παιδιά αν µπορούν να χωρίσουν τις φωτογραφίες σε διαφορετικές 
στήλες, καθεµιά από τις οποίες να αντιστοιχεί σε καθένα από τα σηµεία στην 
Απλοποιηµένη Έκδοση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων από το Πέµπτο Μέρος. Τα παιδιά σύντοµα θα διαπιστώσουν ότι αυτό 
είναι αδύνατο, αφού όλα τα δικαιώµατα συνδέονται το ένα µε το άλλο, έτσι που µια 
εικόνα θα αναπαριστά διάφορα δικαιώµατα ταυτόχρονα. Αξιοποιήστε αυτή την 
ευκαιρία για να εξηγήσετε ότι τα δικαιώµατα είναι «αδιαίρετα» (δεν µπορούµε να 
απολαµβάνουµε κάποια δικαιώµατα και να αρνούµαστε άλλα). 

 
Ερωτήσεις: 
• Πού νοµίζετε ότι τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία; 
• Τι νοµίζετε ότι συµβαίνει; 
• Τι ώρα της ηµέρας είναι; 
• Αυτοί οι άνθρωποι σχετίζονται µεταξύ τους; 
• Είναι φτωχοί/ πλούσιοι, χαρούµενοι/ λυπηµένοι; 
• Τι κοιτάνε/ κάνουνε/ λένε; 
• Πού πάνε; Πού ήταν; 
• Ξέρουν τον/ην φωτογράφο; 
• Τι γνώµη έχουν γι’αυτόν/ήν; 
 
Επιλογές: 
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• Αν οι εικόνες που χρησιµοποιούνται απεικονίζουν παιδιά, αυτή η δραστηριότητα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί επίσης µε την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη 
Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. 

• Ως εργασία, τα παιδιά µπορούν να µαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερες 
φωτογραφίες ατόµων από όλο τον κόσµο και να τις εκθέσουν στην τάξη ή το 
νηπιαγωγείο.   
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Τι είναι δίκαιο; - 
δραστηριότητες για την 
δικαιοσύνη 
 

«∆εν είναι δίκαιο...» Όλοι πιστεύουµε ότι µπορούµε να κρίνουµε σωστά τι είναι 
δίκαιο. Αναγνωρίζουµε αµέσως τι είναι άδικο και συνήθως εύκολα µπορούµε να 
δώσουµε µια γρήγορη απάντηση στην ερώτηση « Τι δεν είναι δίκαιο;» 

∆ίκαιο σηµαίνει το τίµιο και το πρέπον, κάτι που παρέχει ίσες ευκαιρίες και την 
ίδια αντιµετώπιση ή το ίδιο ποσό σε όλους, αυτό που είναι σύµφωνα µε τους κανόνες, αν 
υπάρχουν κανόνες. Για παράδειγµα λαµβάνουµε µέρος σ’ έναν αγώνα: ένας αγώνας είναι 
δίκαιος µόνο όταν οι κανόνες είναι οι ίδιοι για όλους. Αν όλοι αρχίζουµε την ίδια στιγµή, 
τρέχουµε την ίδια απόσταση, και έχουµε όλοι την ίδια ηλικία ή έχουµε τις ίδιες 
ικανότητες, αυτό είναι δίκαιο. 

Η ζωή θα ήταν δίκαιη αν όλοι είχαµε ίσες ευκαιρίες: αν όλοι είχανε αρκετό 
φαγητό, και καθαρό νερό να πιουν, αν όλοι µπορούσαν να πάνε στο σχολείο, αν όλοι 
λάµβαναν την ίδια αντιµετώπιση από τους άλλους, ανεξάρτητα από το χρώµα τους, το 
φύλο τους ή τη θρησκεία τους, αν όλοι µπορούσαν να ψηφίζουν ελεύθερα. Αυτά είναι 
µερικά παραδείγµατα που µας δείχνουν τι είναι δικαιοσύνη. 

Συνειδητοποιώντας τη σηµασία της δικαιοσύνης στις ίδιες τους τις ζωές είναι 
σηµαµαντικό να δώσουµε στα παιδιά τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα την 
ανάγκη για δικαιοσύνη στον κόσµο. 

Αυτές οι δραστηριότητες συνεχίζονται για µεγαλύτερα παιδιά στο κεφάλαιο Τι 
είναι δίκαιο; - δραστηριότητες για τη δικαιοσύνη στο Τέταρτο Μέρος. 
 

Το παιχνίδι µε τα ονόµατα 
 
Σκοπός: Αυτό το παιχνίδι επιτρέπει στα παιδιά να αναγνωρίζονται και να αναγνωρίζουν 
και τους άλλους. 
 
Μαθησιακά σηµεία: 
− Όλοι έχουµε το δικαίωµα να έχουµε ένα όνοµα. 
− Όλοι ωφελούνται από την ύπαρξη δικαιοσύνης. 
 
Τι χρειάζεστε: Την Απλοποιηµένη Έκδοση της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού από το Πέµπτο Μέρος (Ιδιαίτερα το άρθρο 7). Μια µπάλα από σφουγγάρι ή ένα 
µαξιλάρι. 
 
Χρόνος: Λιγότερο από µισή ώρα. 
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Πώς να εφαρµοστεί: 
• Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο στο πάτωµα. 
• Ένα παιδί πετά την µπάλα σε ένα άλλο παιδί, φωνάζοντας το όνοµα του παιδιού στο 

οποίο πετά την µπάλα. Αν το όνοµα είναι σωστό το παιδί που πιάνει την µπάλα 
πρέπει να την πετάξει σε ένα άλλο παιδί, φωνάζοντας το όνοµα του παιδιού στο 
οποίο αυτό πετά την µπάλα. Αν φωνάξει λάθος όνοµα, το παιδί που πιάνει την µπάλα 
τον/την διορθώνει και πετά πίσω την µπάλα. 

• Προσέξτε τα παιδιά που ενδέχεται να παραµεληθούν, πετώντας τους επίτηδες την 
µπάλα όταν είναι η σειρά σας. 

• Όταν όλοι έχουν κάνει αρκετές πάσες, κάνετε τις παρακάτω ερωτήσεις. 
 
Ερωτήσεις: 
• Είχαν όλοι την ίδια ευκαιρία να πετάξουν την µπάλα; Γιατί; Γιατί όχι; 
• Τι θα συνέβαινε αν ποτέ δεν σας δινόταν η ευκαιρία να πετάξετε την µπάλα; Γιατί; 
• Τι µπορούµε να κάνουµε για να εξασφαλίσουµε ότι θα παίξουµε δίκαια την επόµενη 

φορά; 
• Μπορείτε να σκεφτείτε µια στιγµή που σας συνέβη κάτι άδικο; 
• Πώς µπορούµε να αποφύγουµε την αδικία στην τάξη, το σχολείο, την οικογένειά µας; 
 
Επιλογές: 
• Κοιτάξτε το άρθρο 7 της Απλοποιηµένης Έκδοσης της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα 

του Παιδιού στο Πέµπτο Μέρος. Γιατί θα ήταν διαφορετική η ζωή σας αν δεν είχατε 
όνοµα; 

• Ζητήστε από την τάξη να γράψει µια ιστορία ή ένα θεατρικό σχετικά µε µια άδικη 
κατάσταση που γίνεται δίκαιη. Αυτή η δραστηριότητα µπορεί να χρησιµεύσει για να 
γνωρίσει τα παιδιά µιας νέας τάξης µεταξύ τους.  

• Όταν όλοι οι µαθητές γνωρίζουν τα ονόµατα των άλλων, κάνετε το παιχνίδι πιο 
δύσκολο. Για παράδειγµα ο πρώτος που πετά την µπάλα πρέπει να αρχίζει µια 
πρόταση στην οποία καθένας που πετά την µπάλα πρέπει να προσθέτει µια λέξη. 

• Ως εργασία τα παιδιά µπορούν να διερευνήσουν την προέλευση και σηµασία 
διαφόρων ονοµάτων.  

 

Γνώρισε το µήλο σου 
 
Σκοπός: Αυτό το παιχνίδι παρατηρητικότητας θέτει ζητήµατα κοινοκτηµοσύνης στην 
τάξη αλλά επίσης διδάσκει τα παιδιά ότι οι αντιλήψεις µας περί οµοιοτήτων και 
διαφορών είναι πολύ υποκειµενικές. Αυτή η κεντρική ιδέα συνδέεται στη συνέχεια µέσω 
των ερωτήσεων µε απόψεις σχετικά µε την ύπαρξη στερεοτύπων στην κοινωνία. 
 
Μαθησιακά σηµεία: 
− Τα δικαιώµατα βασίζονται στη δικαιοσύνη. 
− Τα παιδιά έχουν το δικαίωµα να µην πεινάσουν. 
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Τι χρειάζεστε: Την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού από το Πέµπτο Μέρος. Ένα µήλο (ή άλλο φρούτο ή λαχανικό) για κάθε παιδί. 
 
Χρόνος: Μια ώρα. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Ζητήστε από τα παιδιά να καθίσουν σε ζευγάρια σε ένα µικρό κύκλο. 
• Ρωτήστε τους µαθητές σας ποια είναι τα χαρακτηριστικά των µήλων; Είναι όλα τα 

µήλα τα ίδια; 
• ∆ώστε ένα µήλο σε κάθε ζευγάρι. 
• Κάθε ζευγάρι θα πρέπει να παρατηρήσει το µήλο του για λίγο. Πείτε τους να 

σηµειώσουν το χρώµα του, τυχόν εξογκωµατάκια ή άλλα χαρακτηριστικά που το 
κάνουν διαφορετικό από άλλα µήλα. 

• Βάλτε τα µήλα σε µια τσάντα. 
• ∆ώστε τα ένα προς ένα, στα παιδιά. Κάθε ζευγάρι εξετάζει κάθε µήλο µε τη σειρά. 

Αν ένα ζευγάρι αναγνωρίσει το µήλο του, το κρατά. 
• Όταν κάθε ζευγάρι έχει αναγνωρίσει το µήλο του, τα µήλα µπορούν να φαγωθούν. 
 
Ερωτήσεις: 
• Κοιτάξτε το δεύτερο σηµείο στην Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για 

τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (βλέπε Πέµπτο Μέρος). Πώς µπορεί η δικαιοσύνη και η 
κοινοκτηµοσύνη να προστατέψει αυτό το δικαίωµα για όλα τα παιδιά; 

• Ποιοι πήραν πρώτοι/ τελευταίοι το µήλο τους; Γιατί; 
• Ανησυχήσατε µήπως κάποιος άλλος είχε πάρει το µήλο σας; 
• Αν το µήλο σας δεν φαινόταν πουθενά, πώς θα αισθανόσασταν; 
• Εδώ µοιραστήκαµε µήλα. Τι άλλο µοιραζόµαστε στο σχολείο; Το να µοιράζεσαι 

αποτελεί πάντα πρόβληµα; Γιατί; 
• Τι θα συνέβαινε αν όλοι ξεχνούσαν πώς να µοιράζονται πράγµατα; (Στο σχολείο, στο 

σπίτι, στον κόσµο). 
• Ήταν όλα τα µήλα τα ίδια; Τι κοινό είχαν όλα τα µήλα; Τι διαφορετικό; (Αν όλοι οι 

µαθητές πριν τη δραστηριότητα πίστευαν ότι όλα τα µήλα είναι τα ίδια, ρωτήστε τους 
αν η γνώµη τους έχει τώρα αλλάξει). 

 
Επιλογές: 
• Αυτή η δραστηριότητα µπορεί επίσης να γίνει µε πετρούλες, ξυλαράκια, ή άλλα 

ελαφρώς διαφορετικά αντικείµενα. 
• Ως εργασία (βλέπε ενότητα Projects στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας 

στο ∆εύτερο Μέρος) ζητήστε από τα παιδιά να φτιάξουν και να µοιραστούν µε τα 
υπόλοιπα παιδιά µια ιστορία, ένα θεατρικό έργο, ή µια ζωγραφιά µε θέµα έναν κόσµο 
όπου όλοι ξεχνούν να µοιράζονται τα πράγµατά τους. 

• Αν θέλετε να θέσετε το θέµα των στερεοτύπων, θυµίστε στα παιδιά ότι πίστευαν πως 
όλα τα µήλα ήταν τα ίδια, όταν στην πραγµατικότητα ήταν αρκετά διαφορετικά. 
Τώρα δείξτε τους όσο το δυνατόν περισσότερες φωτογραφίες µιας κοινωνικής 
οµάδας της οποίας τα µέλη ορισµένες φορές πιστεύουµε ότι  «µοιάζουν όλα µεταξύ 
τους». Για παράδειγµα οι εθνικές µειονότητες στη χώρα µας ή άνθρωποι από 
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αποµακρυσµένα σηµεία του πλανήτη. Ρωτήστε τα παιδιά τι στερεότυπη εικόνα των 
ανθρώπων στη χώρα µας µπορούν να έχουν άνθρωποι σε άλλες χώρες. Είναι χρήσιµα 
τα στερεότυπα; Γιατί; Γιατί όχι; 

 

Καµουφλάζ 
 
Σκοπός: Σε αυτό το παιχνίδι που παίζεται σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο, τα παιδιά 
µαθαίνουν να προσδιορίζουν και να αµφισβητούν περιπτώσεις αδικίας. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Τα δικαιώµατα στηρίζονται στη δικαιοσύνη. 
 
Τι χρειάζεστε: Την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού (βλέπε Πέµπτο Μέρος). Τρεις µάλλινες µπάλες διαφορετικών χρωµάτων. 
Μια µπάλα θα πρέπει να έχει ένα ευδιάκριτο χρώµα όπως κόκκινο ή κίτρινο και το 
χρώµα των άλλων µπαλών θα πρέπει να ταιριάζει µε τα χρώµατα του εσωτερικού ή 
εξωτερικού χώρου. 
 
Χρόνος: Περίπου µια ώρα 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Κόψτε 20 ή 30 κοµµάτια µαλλί από κάθε χρώµα. 
• Κρύψτε τα σε ένα γήπεδο ή πάρκο εκεί κοντά (ή, αν είστε σε εσωτερικό χώρο, µέσα 

στην τάξη ή το σχολείο). Ζητήστε από ένα µεγαλύτερο παιδί, ένα δάσκαλο ή γονιό να 
σας βοηθήσει να τα κρύψετε. 

• Χωρίστε τα παιδιά σε τρεις οµάδες. Κάθε οµάδα θα πρέπει να ψάχνει το µαλλί ενός 
µόνο χρώµατος.  

• ∆ώστε τους χρονικό όριο και συµφωνήστε το σήµα της λήξης χρόνου. 
• Μετρήστε πόσα κοµµάτια µαλλιού µπόρεσε να βρει κάθε οµάδα. Νικήτρια είναι η 

οµάδα µε τα περισσότερα κοµµάτια µαλλιού. 
• Η οµάδα που ψάχνει για το µαλλί µε το έντονο χρώµα είναι πιθανότερο να κερδίσει, 

γιατί της είναι ευκολότερο να το βρει. 
• Κάνετέ τους τις παρακάτω ερωτήσεις. 
 
Ερωτήσεις: 
• Πώς αισθανθήκατε πού ήσασταν στην οµάδα που κέρδισε; 
• Πώς αισθανθήκατε που ήσασταν στην άλλη οµάδα; 
• Ποια οµάδα βρήκε τα περισσότερα κοµµάτια; Γιατί; 
• Αν παίζαµε ξανά, σε ποια οµάδα θα θέλατε να είστε; Γιατί; 
• Είναι δίκαιο το παιχνίδι; 
• Μπορεί να γίνει δίκαιο; 
• Σκεφτείτε όλα τα παιχνίδια που ξέρετε: Τι τα κάνει δίκαια; (Για παράδειγµα, στο 

ποδόσφαιρο, και οι δυο οµάδες έχουν τον ίδιο αριθµό παιχτών). 
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Επιλογές: 
• Κοιτάξτε την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του 

Παιδιού (βλέπε Πέµπτο Μέρος). Για πολλά παιδιά στον κόσµο, αυτά τα δικαιώµατα 
δεν υφίστανται. Πώς θα αισθανόσασταν αν ήσασταν ένα από αυτά τα παιδιά; Τι 
µπορεί να γίνει γι’αυτή την αδικία; 

• Για τα µεγαλύτερα παιδιά, κάνετε ένα παιχνίδι άδικο, στη συνέχεια χρησιµοποιήστε 
το ως αφορµή προβληµατισµού για την παγκόσµια αδικία. (Για παράδειγµα, στη 
διανοµή πλούτου, νερού, φαγητού, γης...). 

 

Ορισµός της ∆ικαιοσύνης 
 
Σκοπός: Αυτή η δραστηριότητα καταιγισµού ιδεών βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν τη 
φυσική τους αίσθηση δικαιοσύνης. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Τα δικαιώµατα βασίζονται στη δικαιοσύνη. 
 
Χρόνος: Περίπου µιάµιση ώρα. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Σκεφτείτε µε την τάξη σας την ερώτηση «Τι είναι δίκαιο/ άδικο;» Γράψτε τις ιδέες 

όλων των παιδιών κάπου όπου όλοι να µπορούν να τις βλέπουν (βλέπε την ενότητα 
Καταιγισµός ιδεών στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας στο ∆εύτερο 
Μέρος για λεπτοµερείς συµβουλές σχετικά µε το πώς µπορείτε να διευθύνετε µια 
τέτοια συζήτηση). Προσπαθήστε να γράφετε σύντοµες προτάσεις, αλλά µην τις 
συντοµεύσετε χωρίς να ελέγξετε τι εννοούσε το παιδί. 

• Ζητήστε από τα παιδιά να κάνουν µικρές οµάδες (βλέπε ενότητα Ζευγάρια και 
οµάδες στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας του ∆εύτερου Μέρους για 
λεπτοµερείς συµβουλές σχετικά µε την οµαδική εργασία). ∆ώστε στις οµάδες πέντε 
λεπτά για να γράψουν έναν ορισµό της δικαιοσύνης. 

• Γράψτε τα αποτελέσµατα στον πίνακα. Αν µερικοί από τους ορισµούς είναι 
διαφορετικοί ρωτήστε την τάξη αν µπορεί να σκεφτεί έναν κοινό ορισµό που να 
περιλαµβάνει όλους τους ορισµούς. 

• Παρουσιάστε αυτό τον ορισµό στον πίνακα. (αν υπάρχουν περρισσότεροι από έναν 
ορισµοί, παρουσιάστε τους όλους). 

• Κάντε τις παρακάτω ερωτήσεις για να βοηθήσετε τα παιδιά να σκεφτούν τι σηµαίνει 
δικαιοσύνη. 

• Αν είναι δυνατό, εξηγήστε τον ορισµό µε ζωγραφιές που να απεικονίζουν τη 
δικαιοσύνη/ αδικία. 

 
Ερωτήσεις: 
• Είναι σηµαντικό πράγµα η δικαιοσύνη; Γιατί; 
• Μπορείτε να σκεφτείτε µια φάση της ζωής σας που κάτι ήταν δίκαιο και µια φάση 

που κάτι ήταν άδικο; 
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• Τι κάνει µια κατάσταση άδικη; 
• Πώς νιώθατε όταν η κατάσταση ήταν άδικη; 
• Μπορούν οι καταστάσεις πάντα να είναι δίκαιες; 
• Πώς µπορούµε να φέρουµε δικαιοσύνη στην τάξη/ το σχολείο/ τη χώρα/ τον κόσµο 

µας; 
 
Επιλογές: 
• Αυτή η διαδικασία ορισµού µπορεί να χρησιµοποιηθεί επίσης για την ελευθερία, την 

ανεκτικότητα, την υπευθυνότητα, την ειρήνη, ή άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα. Η αξία της εργασίας είναι ότι ενθαρρύνει τα παιδιά να 
εκφράσουν το έµφυτο συναίσθηµά τους σχετικά µε το τι είναι «σωστό». 

• Ως µακροπρόθεσµη εργασία (βλέπε ενότητα Projects στο κεφάλαιο Χρήσιµες 
µέθοδοι διδασκαλίας στο ∆εύτερο Μέρος) τα παιδιά µπορούν να κάνουν λεξικά µε 
βάση τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Όταν ανακύπτουν άγνωστες λέξεις καθώς διδάσκετε 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα, προσπαθήστε µε τους µαθητές σας να βρίσκετε έναν απλό 
ορισµό τον οποίο να µπορούν να γράψουν στα λεξικά τους.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Τα δικαιώµατά µου / Τα 
δικαιώµατά σου – δραστηριότητες 
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σχετικά µε καταστάσεις όπου τα 
δικαιώµατα συγκρούονται. 
 

Αυτές οι δραστηριότητες που αφορούν καταστάσεις όπου υπάρχει σύγκρουση 
δικαιωµάτων, χρησιµοποιούν παιχνίδι ρόλων και ανάλυση καταστάσεων σύγκρουσης 
στο σπίτι και στο σχολείο για να ενθαρρύνουν τα παιδιά να σκέφτονται εναλλακτικές 
λύσεις αντί του καβγά. ∆είχνουν στα παιδιά ότι τα δικαιώµατα κάποιου σταµατούν εκεί 
όπου αρχίζουν τα δικαιώµατα του άλλου, και ότι όταν τα δικαιώµατά µας συγκρούονται, 
είναι καλύτερο να συνεργαζόµαστε για να βρούµε µια λύση που να σέβεται τα 
δικαιώµατα όλων. 

Αυτές οι δραστηριότητες συνεχίζονται για τα µεγαλύτερα παιδιά στο Τέταρτο 
Μέρος (κεφάλαιο Τα δικαιώµατά µου / Τα δικαιώµατά σου - δραστηριότητες 
σχετικά µε καταστάσεις όπου τα δικαιώµατα συγκρούονται). 

(Αποσπάσµατα από τις δραστηριότητες στην παράγραφο αυτή έχουν ληφθεί από τo κεφάλαιο 
Creative Conflict Resolution του J Kriedler, σσ. 53-59. Βλέπε στο κεφάλαιο Χρήσιµα βιβλία στο Έκτο 
Μέρος αυτού του εγχειριδίου). 

 

Τα δώρα της Andrea και του Tony 
 
Σκοπός: Αυτό το παιχνίδι ρόλων βοηθά τα παιδιά να µάθουν να προσδιορίζουν τρόπους 
επίλυσης συγκρούσεων που αφορούν τα δικαιώµατα. 
 
Μαθησιακά σηµεία: 
− Ορισµένες φορές οι άνθρωποι εµπλέκονται σε καταστάσεις όπου τα δικαιώµατά τους 

έρχονται σε αντιπαράθεση.  
− Αυτές οι συγκρούσεις µπορούν να επιλυθούν ειρηνικά. 
 
Τι χρειάζεστε: Την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού (βλέπε Πέµπτο Μέρος). Την ιστορία της Andrea και του Tony. 
 
Χρόνος: Περίπου σαράντα λεπτά. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Πείτε στα παιδιά την ακόλουθη ιστορία. 
• Ζητήστε τους να παίξουν το σκετσάκι (για λεπτοµερείς συµβουλές σχετικά µε το 

παιχνίδι ρόλων βλέπε στην ενότητα Παιχνίδι ρόλων στο κεφάλαιο Χρήσιµες 
µέθοδοι διδασκαλίας, ∆εύτερο Μέρος). 

• Μπορούν να µοιράσουν τέσσερις ρόλους: της Andrea, του Tony, του πατέρα και της 
µητέρας. 

• Σταµατείστε το παιχνίδι ρόλων τη στιγµή του καβγά. Ζητήστε από τα παιδιά να 
προτείνουν τι ενδέχεται να συµβεί µετά. Οι παίκτες στη συνέχεια επιλέγουν µια από 
τις προτάσεις και τη χρησιµοποιούν για να τελειώσουν το έργο. 
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• Κάντε τις παρακάτω ερωτήσεις για να βοηθήσετε τους µαθητές να σκεφτούν µη-
βίαιες λύσεις της σύγκρουσης. 

• Οι παίκτες µπορούν στη συνέχεια να παρουσιάσουν ένα ειρηνικό τέλος του έργου. 
 
Ερωτήσεις: 
• Πώς προκλήθηκε αυτή η σύγκρουση; Γιατί προκλήθηκε; 
• Πώς αισθάνονται οι χαρακτήρες; 
• Υπήρχε ευτυχισµένο τέλος; 
• Πώς θα µπορούσε να είχε αποφευχθεί η σύγκρουση; 
• Τι άλλα φινάλε θα ήταν πετυχηµένα; 
• Ποιου ατόµου τα δικαιώµατα αγνοούσαν ο Tony και η Andrea; Ποια ήταν τα 

δικαιώµατα αυτά; (Βλέπε Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού από το Πέµπτο Μέρος) 

 
Επιλογές: 
• Αυτή η δραστηριότητα µπορεί να χρησιµεύσει για την αντιµετώπιση καταστάσεων 

σύγκρουσης όταν λαµβάνουν χώρα στο σχολείο. Ζητήστε από τα παιδιά που έχουν 
λάβει µέρος σε καβγά, και ίσως και όλη την τάξη, να σκεφτούν µη-βίαιους τρόπους 
µε τους οποίους αυτές οι πραγµατικές συγκρούσεις µπορούν να επιλυθούν. 

• Ίσως είναι χρήσιµο να ξαναπαίξετε ένα παιχνίδι ρόλων που ενέχει σύγκρουση 
αλλάζοντας τους ρόλους των συµµετεχόντων, έτσι ώστε να δουν τη διένεξη από την 
οπτική γωνία του άλλου.  

 
Η ιστορία της Andrea και του Tony 

Η Andrea και ο Tony ήταν χαρούµενοι επειδή οι γονείς τους τούς αγόρασαν πολύ 
ωραία δώρα. Ο Tony πήρε ένα ταµπούρλο και ήταν τόσο χαρούµενος που άρχισε να 
παίζει αµέσως. Η Andrea ήταν επίσης χαρούµενη επειδή της έκαναν δώρο µια 
σφυρίχτρα. Άρχισε κι αυτή να παίζει. Στην αρχή ήταν και οι δυο πολύ χαρούµενοι επειδή 
είχαν και οι δυο δώρα και µπορούσαν και οι δυο να παίζουν ταυτόχρονα, αλλά µετά από 
λίγο συνειδητοποίησαν ότι δεν µπορούσαν να συγκεντρωθούν όταν έπαιζαν και οι δυο 
µαζί. Η Andrea σταµάτησε να παίζει και ρώτησε τον Tony αν µπορούσε να σταµατήσει 
για λίγο και να την αφήσει να παίξει. Ο Tony είπε ότι δεν τον πείραζε αν έπαιζε κι αυτή 
και ότι δεν ήθελε να σταµατήσει. Η Andrea νευρίασε τόσο πολύ που άρχισε να παίζει 
πολύ δυνατά και ο Tony µε τη σειρά του προσπαθούσε να παίξει ακόµη πιο δυνατά. 
Άρχισαν να συναγωνίζονται ο ένας τον άλλο και επειδή έκαναν τόσο θόρυβο, οι γονείς 
τους µπήκαν στο δωµάτιο. 
 

Κακόµοιρε γερο-λύκε! 
 
Σκοπός: Αυτή η αστεία δραστηριότητα αφήγησης που εξάπτει τη φαντασία στόχο έχει 
να δείξει στα παιδιά ότι ο σεβασµός των δικαιωµάτων των άλλων ωφελεί τους πάντες, 
ενώ όταν υπάρχουν διαµάχες µόνο ο νικητής ωφελείται. 
 
Μαθησιακά σηµεία:: 
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− Ορισµένες φορές οι άνθρωποι εµπλέκονται σε καταστάσεις όπου συγκρούονται τα 
δικαιώµατά τους. 

− Αυτές οι διενέξεις µπορούν να επιλυθούν ειρηνικά. 
 
Τι χρειάζεστε: Ένα ή δυο παραµυθάκια ή παιδικές ιστορίες στις οποίες υπάρχει 
σύγκρουση ανάµεσα στους χαρακτήρες. (Αν το σκεφτείτε, θα δείτε ότι πολλές παλιές 
ιστορίες βασίζονται σε τέτοιες συγκρούσεις - συνήθως ο ένας χαρακτήρας ή σύνολο 
χαρακτήρων χαρακτηρίζονται ως «κακοί» και ο άλλος χαρακτήρας ή σύνολο 
χαρακτήρων ως «καλοί»). 
 
Χρόνος: Μια ώρα. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Επιλέξτε µια ιστορία (βλέπε «Τι θα χρειαστείτε» παραπάνω). 
• ∆ιαβάστε την ιστορία στα παιδιά. 
• Βοηθήστε τα παιδιά να προσδιορίσουν τη σύγκρουση στην ιστορία κάνοντάς τους τις 

παρακάτω ερωτήσεις. (Συνήθως, οι παραδοσιακές ιστορίες έχουν «κακούς» 
χαρακτήρες που πεθαίνουν ή «τιµωρούνται», και «καλούς» χαρακτήρες που ζουν 
ευτυχισµένοι για όλη την υπόλοιπη ζωή τους). 
− Ποιος ήταν χαρούµενος στο τέλος της ιστορίας; Γιατί; 
− Ποιος ήταν λυπηµένος στο τέλος της ιστορίας; Γιατί; 
− Μήπως κάποιοι αδιαφορούσαν για τα δικαιώµατα κάποιου χαρακτήρα στην 

ιστορία; Ποιου; Ποιοι αδιαφορούσαν; 
• Ζητήστε από τους µαθητές να σκεφτούν ξανά την ιστορία, αυτή τη φορά από την 

οπτική γωνία του τέρατος, του λύκου ή κάποιου άλλου «κακού» χαρακτήρα. Ζητήστε 
τους να ξαναπούν την ιστορία από την οπτική γωνία αυτού του χαρακτήρα. 
Ξαναδείτε κάθε περιστατικό της ιστορίας έτσι. Για παράδειγµα, ένας δράκος ίσως πει 
«Είµαι δράκος,  είναι δουλειά µου να τρώω ανθρώπους, ξαφνικά ένας απαίσιος 
Πρίγκιπας ήρθε και µου έκοψε το κεφάλι!...» 

• Τώρα, ρωτήστε τα παιδιά πώς θα µπορούσε να ξαναγραφεί η ιστορία έτσι που όλοι 
να αποκτήσουν αυτό που θέλουν, και να αποφευχθεί η σύγκρουση. Οι παρακάτω 
ερωτήσεις µας βοηθούν. Αν υπάρχει χρόνος, τα παιδιά θα µπορούσαν να γράψουν τις 
δικές τους εκδοχές για την ιστορία και να τις ζωγραφίσουν. 

• Είναι δυνατόν αυτή η σύγκρουση να επιλυθεί ειρηνικά; Πώς; 
• Είναι δυνατόν όλοι στην ιστορία να αποκτήσουν αυτό που θέλουν; Πώς; 
• Γιατί αυτό θα ήταν καλύτερο από µια κατάσταση όπου κάποιος κερδίζει και κάποιος 

χάνει; 
 
Επιλογές: 
• Ως εργασία (βλέπε ενότητα Projects στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας 

στο ∆εύτερο Μέρος) µπορείτε ίσως να εργαστείτε περισσότερο στην ιδέα επίλυσης 
συγκρούσεων έτσι που κανένας να µην χάνει. Ένας τρόπος για να το κατορθώσετε 
αυτό είναι να παρουσιάσετε στην τάξη τους παρακάτω τέσσερις τρόπους µε τους 
οποίους µπορούν να τελειώσουν οι συγκρούσεις. Ζητήστε από τα παιδιά να σας 
βοηθήσουν να σκεφτείτε παραδείγµατα από τη δική τους εµπειρία που εµπίπτουν σε 
καθεµιά από τις παρακάτω περιπτώσεις: 
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− Κερδίζω-Κερδίζεις: όλοι είναι χαρούµενοι και παίρνουν αυτό που θέλουν. 
− Κερδίζω-χάνεις: Ο ένας δεν παίρνει αυτό που θέλει και είναι δυστυχισµένος. 
− Χάνω-κερδίζεις: Ο άλλος δεν παίρνει αυτό που θέλει και είναι δυστυχισµένος. 
− Χάνω-χάνεις: Όλοι χάνουν την ώρα τους µαλώνοντας και κανένας δεν παίρνει 

αυτό που θέλει. 
Μόλις τα παιδιά κατανοήσουν αυτό τον τρόπο εξέτασης συγκρούσεων (κερδίζω – 

κερδίζεις), αξιοποιήστε τον όταν πραγµατικές συγκρούσεις εκδηλωθούν σε µια τάξη. 
Ζητήστε από τα παιδιά που συµµετέχουν στον καβγά, ή από όλη την τάξη, να καταλήξει 
σε µια λύση όπου όλοι θα είναι κερδισµένοι. 

Αυτό δεν σηµαίνει ότι απαραίτητα θα υπάρχει συµβιβασµός. Συχνά, και οι δυο 
άνθρωποι που βρίσκονται σε σύγκρουση µπορούν να κερδίσουν από µια λύση «κερδίζω-
κερδίζεις». Για παράδειγµα, φανταστείτε ότι δυο παιδιά µαλώνουν για ένα πορτοκάλι. 
Ίσως να µαλώνουν επειδή το ένα θέλει να φάει το εσωτερικό του πορτοκαλιού, ενώ το 
άλλο θέλει να το ξεφλουδίσει για να φτιάξει κέικ. Αυτή η σύγκρουση µπορεί να επιλυθεί 
ειρηνικά, και τα δυο παιδιά µπορούν να «κερδίσουν»! Φυσικά, δεν επιλύονται όλες οι 
συγκρούσεις τόσο εύκολα, αλλά µπορεί να είναι πολύ χρήσιµο να προσπαθούµε να 
σκεφτόµαστε έτσι. 
 

Πλέγµα συγκρούσεων 
 
Στόχοι: Αυτή η δραστηριότητα, στην οποία τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν, βοηθά 
τα παιδιά να αναλύουν συγκρούσεις που αφορούν στα δικαιώµατά τους χρησιµοποιώντας 
τις εµπειρίες τους. 
 
Μαθησιακά σηµεία: 
− Μερικές φορές οι άνθρωποι συµµετέχουν σε καταστάσεις όπου τα δικαιώµατά τους 

συγκρούονται. 
− Αυτές οι συγκρούσεις µπορούν να επιλυθούν ειρηνικά. 
 
Τι χρειάζεστε: Έναν πίνακα ή ένα µεγάλο κοµµάτι χαρτί. 
 
Χρόνος: Σαρανταπέντε λεπτά. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Στο µέσο ενός χαρτιού/ πίνακα γράψτε τη λέξη «σύγκρουση» και κυκλώστε την. 
• Ζητήστε από τα παιδιά να σας πουν τι νοµίζουν ότι σηµαίνει αυτή η λέξη. 
• Ρωτήστε τους τι αναµνήσεις ή σκέψεις τους φέρνει στο µυαλό. Κάθε φορά που λένε 

κάτι, τραβήξτε µια γραµµή από τον κεντρικό κύκλο και προσθέστε τη λέξη ή τη 
φράση που σας προτείνουν. 

• Όταν τα παιδιά αρχίσουν να εκφράζουν ιδέες που σχετίζονται µε πράγµατα που ήδη 
προτάθηκαν, συνδέστε τα µε τη σχετική προηγούµενη πρόταση, όχι τον κεντρικό 
κύκλο. Συνεχίστε όσο δείχνουν ακόµη να ενδιαφέρονται 

• Στο τέλος, κάντε τις παρακάτω ερωτήσεις, που δίνουν κάποιες γενικές ιδέες 
αναφορικά µε τις συγκρούσεις. 
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Ερωτήσεις: 
• Πώς µπορούµε να ορίσουµε τη «σύγκρουση»; 
• Τι κοινό υπάρχει ανάµεσα στις συγκρούσεις που ορίσαµε; 
• Τι προκαλεί τις συγκρούσεις; 
• Τι τις επιδεινώνει; 
• Τι αποτρέπει ή επιλύει τις συγκρούσεις; 
• Στα παραδείγµατα, για ποιου τα δικαιώµατα αδιαφορούν οι άλλοι; Και ποιοι είναι 

αυτοί; Ποια δικαιώµατα; (βλέπε Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού στο Πέµπτο Μέρος) 

 
Επιλογές: 
• Ως εργασία: Ζητήστε από τα παιδιά να κρατήσουν ηµερολόγιο των συγκρούσεων που 

βλέπουν κατά τη διάρκρια µιας εβδοµάδας. Ζητήστε τους να προσδιορίσουν 
συγκρούσεις που επιλύονται χρήσιµα, συγκρούσεις που χάνεται πολύς χρόνος ή που 
επαναλαµβάνονται πολύ συχνά. Ίσως είναι χρήσιµο να τοποθετήσετε αυτές τις 
συγκρούσεις σε κατηγορίες. Για παράδειγµα φιλικές/ γεµάτες θυµό, απλές/ 
πολύπλοκες, βίαιες/ µη-βίαιες. Πείτε στα παιδιά ότι η αποµάκρυνση από µια 
σύγκρουση και η ανάλυσή της είναι το πρώτο βήµα για την επίλυση της σύγκρουσης 
µε τρόπο που γίνονται σεβαστά τα δικαιώµατα όλων όσοι εµπλέκονται στη 
σύγκρουση. 

• Για µια λεπτοµερέστερη ανάλυση, ζητήστε από τα παιδιά ειδικά σηµεία των 
συγκρούσεων που κατέγραψαν. Για παράδειγµα: Θα µπορούσαν να είχαν δοθεί 
καλύτερες λύσεις; Ή χειρότερες; 
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∆ράση! – µεταφέροντας τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα 
πέρα από τα όρια της 
σχολικής τάξης 
 

Αυτές οι δραστηριότητες βοηθούν τα παιδιά να σκεφτούν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα ως κάτι που είναι σε θέση να υπερασπιστούν και για το οποίο είναι σε θέση 
να αγωνιστούν, όπου κι αν ζουν. Υπάρχουν επίσης προτάσεις για δράση στο θέµα 
«Επιλογές» πολλών δραστηριοτήτων, στις προηγούµενες σελίδες. 

Αυτές οι δραστηριότητες συνεχίζονται για µεγαλύτερα παιδιά στο Τέταρτο 
Μέρος (κεφάλαιο ∆ράση! - µεταφέροντας τα ανθρώπινα δικαιώµατα πέρα από την 
τάξη). 
 

∆ιαφηµίζοντας τα δικαιώµατά µας 
 
Στόχος: Αυτή η «καλλιτεχνική» δραστηριότητα στόχο έχει να ενθαρρύνει τα παιδιά να 
ερµηνεύουν και να προάγουν τα δικαιώµατά τους. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Όλοι πρέπει να διδάσκονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
 
Τι χρειάζεστε: 
− Την Απλοποιηµένη Έκδοση της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού ή 

οποιοδήποτε έγγραφο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα από το Πέµπτο Μέρος αυτού 
του εγχειριδίου 

− Υλικό για κατασκευή αφίσας: στυλό, χρώµατα, χαρτί. 
 
Χρόνος: Μιάµιση ώρα 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Πριν από το µάθηµα, οµαδοποιήστε δικαιώµατα από τη Σύµβαση που σχετίζονται 

µεταξύ τους. Για παράδειγµα, δικαιώµατα για το παιδί και την οικογένειά του. 
• Ζητήστε από τα παιδιά να κάνουν µικρές οµάδες ή ζευγάρια. 
• Πείτε τους ότι σε πολλές χώρες υπάρχουν διαφηµίσεις στην τηλεόραση και το 

ραδιόφωνο για τα δικαιώµατα των παιδιών, καθώς και αφίσες. 
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• Ζητήστε από κάθε ζευγάρι ή οµάδα να κάνει µια διαφήµιση επεξηγώντας ένα 
δικαίωµα ή µια οµάδα δικαιωµάτων από τη Σύµβαση. Μπορεί να είναι αφίσα, 
θεατρικό έργο, τραγούδι ή κάποιο ποίηµα για παρουσίαση. Αν κάποια παιδιά 
αποφασίσουν να κάνουν αφίσα, οι παρακάτω συµβουλές ίσως είναι χρήσιµες. 

• Όταν τελειώσουν, µπορούν να παρουσιάσουν την εργασία τους στην τάξη ή σε όλο 
το σχολείο. 

 
Συµβουλές για κατασκευή αφίσας: 
Να έχεις µια ιδέα γι’αυτό που θέλεις να εκφράσεις προτού αρχίσεις, Αποφάσισε ποιο θα 
είναι το µήνυµά σου και γράψε το. 
Κάνε µικρές, πρόχειρες ζωγραφιές πρώτα για να δοκιµάσεις όσο το δυνατόν 
περισσότερες ιδέες. 
Μην φοβάσαι να απορρίψεις κάποια ιδέα σε οποιαδήποτε φάση κι αν βρίσκεσαι. Είναι 
πολύ σηµαντικότερο να προσπαθήσεις πολύ για µια καλή ιδέα παρά να συνεχίσεις να 
ασχολείσαι µε κάποια ιδέα που δεν σε ευχαριστεί. 
 
Επιλογές: 
• Τα Ηνωµένα Έθνη και άλλοι διεθνείς οργανισµοί έχουν επιλέξει συγκεκριµένες 

µέρες κάθε χρόνο για να επικεντρώσουν την προσοχή του κόσµου στα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Οι ηµεροµηνίες που παρουσιάζονται εδώ δίνουν απλώς µερικές ιδέες. 
Μια καλή ιδέα για να εστιάσετε τη διδασκαλία σας σχετικά µε τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα θα ήταν να κάνετε αφίσες, θεατρικά έργα και ποιήµατα για να γιορτάσετε 
αυτές τις µέρες.  
Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας: 8  Μαρτίου  
Παγκόσµια Ηµέρα των Παιδιών: 6 Ιουνίου 
Παγκόσµια Ηµέρα των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: 10 ∆εκεµβρίου 

 

Ειδήσεις για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα 
 
Στόχος: Αυτή η δραστηριότητα σχεδίου εργασίας (project) ενθαρρύνει τα παιδιά να 
µεταφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα έξω από την τάξη και µέσα στο σχολείο. 
 
Μαθησιακό σηµείο: Τα ανθρώπινα δικαιώµατα περιλαµβάνονται σε όλες τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες. 
 
Τι χρειάζεστε: Πρόσβαση σε εφηµερίδες και άλλα µέσα ενηµέρωσης. 
 
Χρόνος: Αυτή η εργασία µπορεί να ολοκληρωθεί σε πολλές εβδοµάδες. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Βρείτε ένα κεντρικό σηµείο του σχολείου όπου οι «Ειδήσεις για τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα» θα µπορούν να παρουσιάζονται και να ανανεώνονται τακτικά. Για 
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παράδειγµα, έναν πίνακα ανακοινώσεων σε έναν πολυσύχναστο διάδροµο του 
σχολείου ή δίπλα στην είσοδο. 

• ∆ιαβάστε τις συµβουλές για το πώς γίνεται ένα project (σχέδιο εργασίας) και πώς 
δουλεύουµε µε εφηµερίδες από τις σελίδες … και …. 

• Ενθαρρύνετε τα παιδιά να παρακολουθούν εφηµερίδες, περιοδικά, την τηλεόραση 
και το ραδιόφωνο για εικόνες και κείµενα που σχετίζονται µε τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Για παράδειγµα, τα κινούµενα σχέδια ίσως δείχνουν προκατάληψη και 
βιαιότητα, ένα πολεµικό δελτίο ίσως δείχνει πώς παραβιάζονται τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα σε άλλες χώρες ή οι τοπικές ειδήσεις ίσως παρουσιάζουν κάποιο τοπικό 
θέµα που αφορά δικαιώµατα. Ενθαρρύνετέ τα να κόβουν αυτές τις ειδήσεις από 
εφηµερίδες ή περιοδικά, ή να γράφουν µια µικρή παράγραφο γι’αυτά, αν τα άκουσαν 
στην τηλεόραση. Βάλτε αυτά τα στοιχεία στον πίνακα ανακοινώσεων. 

• Αν είναι δυνατό, δώστε στα παιδιά τη δυνατότητα να αποφασίσουν αυτά τι θα 
περιληφθεί στις «Ειδήσεις για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα». Αυτό θα τους δώσει τη 
δυνατότητα να αναλάβουν την ευθύνη για κάτι µόνα τους. 

• Είναι καλή ιδέα να κάνετε τις «Ειδήσεις για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» ως ένα 
σύντοµο project (σχέδιο εργασίας) πρώτα, για να επωφεληθείτε από τον ενθουσιασµό 
των παιδιών. Αν έχει επιτυχία, σκεφτείτε να το κάνετε µόνιµο. 

• Όπου µπορείτε, εξισορροπήστε τις αρνητικές εικόνες µε τις θετικές. Για παράδειγµα, 
µια ιστορία που δείχνει πώς συνεργάζονται διαφορετικές οµάδες στη χώρα σας. 

Χρησιµοποιήστε το υλικό για τις «Ειδήσεις για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» ως 
βάση για τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων-κι αν βάλετε τους µαθητές σας να 
ψάχνουν για ενδιαφέρον υλικό, η δουλειά σας θα γίνει πολύ ευκολότερη! 
 
Επιλογές: 
• Οι «Ειδήσεις για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» µπορεί επίσης να περιλαµβάνουν 

αφίσες, ζωγραφιές, ποιήµατα και έρευνες που θα πραγµατοποιούν τα παιδιά, µε θέµα 
την κατάσταση που επικρατεί στον τόπο τους σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
Για παράδειγµα, µια συνέντευξη µε κάποιον µεγαλύτερο που υπέφερε στον πόλεµο 
θα ήταν σηµαντική προσθήκη. (Οι συµβουλές σχετικά µε τις συνεντεύξεις στο 
κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας στο ∆εύτερο Μέρος ίσως είναι χρήσιµες 
στο σηµείο αυτό). 

• Οι «Ειδήσεις για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» µπορούν να µετατραπούν σε έκθεση 
για τους κατοίκους της περιοχής σας, ή σε «σηµείο ενηµέρωσης» σε έναν 
πολυσύχναστο δρόµο. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΜΕΡΟΣ: 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ  
ΠΑΙ∆ΙΑ 
 
 
 
 
 
 

Αυτό το µέρος περιλαµβάνει: 
• Βάζοντας µπρος - εισαγωγικές δραστηριότητες  
• Ζώντας µαζί - δραστηριότητες για το σεβασµό 
• Ποιος, εγώ; - δραστηριότητες για την υπευθυνότητα 
• ∆ικαιώµατα ζωής – δραστηριότητες για την 
οικουµενικότητα των δικαιωµάτων 

• Τι είναι δίκαιο; - δραστηριότητες για τη δικαιοσύνη 
• Τα δικαιώµατά µου / Τα δικαιώµατά σου – 
δραστηριότητες σχετικά µε καταστάσεις όπου τα 
δικαιώµατα συγκρούονται. 

• ∆ράση! – µεταφέροντας τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
πέρα από τα όρια της σχολικής τάξης 

 
 

«Το µόνο που χρειάζοµαι είναι µια ιδέα…» 
Ουκρανός φοιτητής δάσκαλος. 
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Οδηγός για τις δραστηριότητες: 
 

Για να κάνουµε τις δραστηριότητες πιο εύκολες στη χρήση, σε αυτό το µέρος του 
εγχειριδίου όλες έχουν την ίδια µορφή. 

 
Τίτλος 
Σκοπός: Αυτό το µέρος καθώς και η σύντοµη εισαγωγή σε κάθε 

οµάδα δραστηριοτήτων, σας εξηγεί γιατί είναι χρήσιµες. 
Μαθησιακά σηµεία:  Είναι οι βασικές έννοιες που περιλαµβάνονται στις 

δραστηριότητες. Να τις έχετε στο µυαλό σας καθώς θα 
εκτελείτε τη δραστηριότητα. 

Τι χρειάζεστε:  Σας λέει τι είδους εξοπλισµό θα χρειαστείτε και τι θα 
προετοιµάσετε πριν το µάθηµα 

Χρόνος: Οι χρόνοι που εµφανίζονται σας ενηµερώνουν σχετικά µε 
το πόσος χρόνος περίπου  θα χρειαστεί για κάθε 
δραστηριότητα και κάθε συζήτηση που θα προκύψει 

Πώς να εφαρµοστεί: Αυτό το µέρος επεξηγεί τη δραστηριότητα βήµα προς 
βήµα. Όπου χρησιµοποιούνται ειδικές µέθοδοι, αυτές 
εξηγούνται στο ∆εύτερο Μέρος αυτού του εγχειριδίου. 

Ερωτήσεις:  Οι περισσότερες δραστηριότητες είναι ανοιχτές ερωτήσεις 
και συζητήσεις που στόχο έχουν να βοηθήσουν τους 
µαθητές να σκεφτούν τα θέµατα που προκύπτουν από τη 
δραστηριότητα. Συµβουλές σχετικά µε τη χρήση ανοιχτών 
ερωτήσεων και συζητήσεων υπάρχουν στο ∆εύτερο Μέρος 
αυτού του εγχειριδίου. 

Επιλογές:  Αυτές είναι προτάσεις για περισσότερη ενασχόληση µε ένα 
θέµα. Ορισµένες δραστηριότητες περιέχουν ιδέες για την 
αξιοποίησή τους µε µια άλλη ηλικιακή οµάδα. Άλλες 
περιέχουν ιδέες για δραστηριότητες σχετικά µε τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα. 

Πληροφορίες/Παραδείγµατα/Κάρτες Παιχνιδιού: 
Ορισµένες δραστηριότητες έχουν επιπρόσθετα µέρη. Για να µην παραλείψετε τίποτα, 
διαβάστε όλη τη δραστηριότητα προτού την επιχειρήσετε, και ελέγξε ότι έχετε βρει όλα 
τα στοιχεία που περιέχονται στη στήλη «Τι θα χρειαστείτε». 
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Βάζοντας µπρος - 
εισαγωγικές 
δραστηριότητες 
  

Επειδή πολλές από τις δραστηριότητες αυτού του µέρους του εγχειριδίου 
αναφέρονται στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Ο.∆.Α.∆.), 
σας δίνουµε δύο δραστηριότητες για να εξοικειωθούν οι µαθητές σας. 

Αυτές οι δραστηριότητες βασίζονται σε εκείνες τις δραστηριότητες για τα 
µικρότερα παιδιά στο Τρίτο Μέρος. 
 

Η φανταστική Χώρα  
(Αυτή η δραστηριότητα βασίζεται σε ιδέες των Ed O’ Brien και Nancy Flowers) 
 
Σκοπός: Η δραστηριότητα εισάγει τους µαθητές στην ιδέα των δικαιωµάτων που 
βασίζονται στις ανάγκες, και τους εξοικειώνει ε την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Θέτει θέµατα όπως η εκτίµηση των δικαιωµάτων, και οι 
«Επιλογές» δίνουν προτάσεις για τη δηµιουργία της λίστας των «δικαιωµάτων της 
σχολικής τάξης». 
 
Μαθησιακά σηµεία: 
− Τα έγγραφα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων βασίζονται στις δικές µας έµφυτες 

ανάγκες. 
− Θεωρούµε κάποια δικαιώµατα πιο σηµαντικά από κάποια άλλα µε βάση τη δική µας 

περίπτωση, αλλά κάθε δικαίωµα είναι σηµαντικό για κάποιον. 
 
Τι χρειάζεστε: 
− Μια Απλοποιηµένη Έκδοση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων από το Πέµπτο Μέρος. 
 
Χρόνος: Περίπου µια ώρα και ένα τέταρτο για το κύριο µέρος της δραστηριότητας. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Χωρίστε τους µαθητές σε µικρές οµάδες των πέντε ή έξι ατόµων. 
• ∆ιαβάστε δυνατά το παρακάτω σενάριο: 

«Φανταστείτε ότι έχετε ανακαλύψει µια νέα χώρα όπου κανένας δεν έχει ζήσει 
στο παρελθόν και δεν υπάρχει κανένας νόµος ή κανόνας. Εσύ και άλλα µέλη της 
οµάδας σου θα εγκατασταθείτε σε αυτήν τη νέα γη. ∆ε γνωρίζεις τι κοινωνική 
θέση θα έχεις σε αυτή τη νέα χώρα.» 
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• Κάθε µαθητής πρέπει να σκεφτεί ατοµικά τρία δικαιώµατα που πιστεύει ότι πρέπει να 
εγγυηθούν στον καθένα στη νέα του πατρίδα. 

• Τώρα ζητήστε από τους µαθητές να συζητήσουν τη λίστα που έχουν κάνει µε την 
οµάδα, και να επιλέξουν µια λίστα 10 δικαιωµάτων που πιστεύουν ότι είναι τα πιο 
σηµαντικά. 

• Ζητήστε από την κάθε οµάδα µαθητών να δώσουν ένα όνοµα στη χώρα τους και να 
γράψουν τα 10 δικαιώµατα που επέλεξαν σε ένα µεγάλο χαρτί ή στον πίνακα όπου 
όλοι να µπορούν να τα βλέπουν. 

• Κάθε οµάδα παρουσιάζει τη λίστα της στην τάξη. Καθώς την παρουσιάζουν, φτιάξτε 
την «κεντρική λίστα» που θα περιλαµβάνει όλα τα δικαιώµατα των οµάδων. Κάποια 
δικαιώµατα θα αναφερθούν πολλές φορές, γράψτε τα στην «κεντρική λίστα» µια 
φορά, και βάλτε ένα √ κάθε φορά που επαναλαµβάνονται. 

• Αφού έχουν παρουσιάσει όλες οι οµάδες τις λίστες τους, προσδιορίστε τα δικαιώµατα  
που επαναλαµβάνονται ή που έρχονται σε αντίθεση το ένα µε το άλλο. Μπορεί η 
λίστα να οργανωθεί ορθολογικά; Μπορούν κάποια παρόµοια δικαιώµατα να 
ταξινοµηθούν στην ίδια κατηγορία; 

• Αφού συµπληρωθεί η «κεντρική λίστα», συγκρίνετε την Απλοποιηµένη Έκδοση της 
Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Ποιες είναι οι 
διαφορές/οµοιότητες ανάµεσα στη λίστα σας και στην Ο.∆.Α.∆.; 

• Χρησιµοποιείστε τις παρακάτω ερωτήσεις για να συµπεράνετε τα µαθησιακά σηµεία. 
Οι παρακάτω «Επιλογές» δίνουν προτάσεις για να επεκτείνετε τη δραστηριότητα. 

 
Ερωτήσεις: 
• Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας άλλαξαν οι απόψεις σας σχετικά µε το ποια 

δικαιώµατα είναι πιο σηµαντικά; 
• Πώς θα ήταν η ζωή µας αν αποκλείαµε µερικά από αυτά τα δικαιώµατα; 
• Υπάρχουν κάποια δικαιώµατα που θέλετε να προσθέσετε τώρα στην τελική λίστα;  
• Υπήρξε κάποιος που συµπεριέλαβε στη λίστα του κάποιο δικαίωµα που δεν 

συµπεριλήφθηκε σε καµία άλλη λίστα; 
• Γιατί είναι χρήσιµο να γίνει µια λίστα δικαιωµάτων; 
 
Επιλογές: 
• Εάν έχετε χρόνο, ζητήστε από τους µαθητές να βάλουν µια κουκίδα δίπλα από τα 

τρία δικαιώµατα της «κεντρικής λίστας» που προσωπικά πιστεύουν ότι είναι τα πιο 
σηµαντικά, ή που πιστεύουν ότι θα µπορούσαν να ζήσουν χωρίς αυτά. (Αυτό µπορεί 
να γίνει κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος.) 

• Αυτή η δραστηριότητα έχει γίνει σε πολλές χώρες. Στις χώρες όπου ο πόλεµος είναι 
µέγιστο πρόβληµα, οι µαθητές θεωρούν ότι το δικαίωµα στη ζωή είναι το πιο 
σηµαντικό, ενώ στις χώρες που αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα, το 
δικαίωµα στην εργασία έρχεται πρώτο. Μπορείτε να διερευνήσετε αυτό το θέµα µε 
τους µαθητές κάνοντας ερωτήσεις όπως: «Πιστεύετε ότι η κατάσταση στη χώρα µας 
έχει επηρεάσει τις επιλογές των δικαιωµάτων σας; Γιατί; Γιατί όχι;» 

• Ως εργασία (βλέπε ενότητα Projects στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας 
στο ∆εύτερο Μέρος) αυτή η δραστηριότητα µπορεί να προσαρµοστεί ώστε οι 
µαθητές να κάνουν µια λίστα των «δικαιωµάτων της τάξης» τα οποία πιστεύουν ότι 
θα βελτίωναν το σχολικό περιβάλλον. Για παράδειγµα, το δικαίωµα να εργάζεται 
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κανείς µε ησυχία, το δικαίωµα σεβασµού της γνώµης του άλλου, το δικαίωµα της 
διασφάλισης της προσωπικής ιδιοκτησίας… Να είστε δεκτικοί στις προτάσεις των 
µαθητών, αλλά τονίστε ότι όλα τα δικαιώµατα συνοδεύονται από υποχρεώσεις. Αυτό 
το «ζωντανό έγγραφο» θα ήταν καλό να εκτίθεται στην τάξη και να ανανεώνεται 
όποτε χρειάζεται. Ρωτήστε τους µαθητές «Τι πιστεύετε ότι πρέπει να συµβεί αν 
κάποιος παραβιάσει αυτά τα δικαιώµατα;» 

• Ως άσκηση, οι µαθητές και οι δάσκαλοι θα µπορούσαν να φτιάξουν µια λίστα µε 
τίτλο «Το σχολείο µας είναι…» και να την τοποθετήσουν στην είσοδο του σχολείο 
για να τη βλέπουν όλοι. Κάποιοι µαθητές που είχαν ξανακάνει αυτή τη 
δραστηριότητα, επέλεξαν να εστιάσουν στο πρόβληµα της βίας στο σχολείο τους. 
Έγραψαν: «Το σχολείο µας είναι: ένα ασφαλές µέρος, ένα µέρος όπου οι µεγαλύτεροι 
µαθητές φροντίζουν τους µικρότερους, ένα  µέρος όπου ο ένας σέβεται τα 
δικαιώµατα του άλλου…» 

 

∆ικαιώµατα στις Ειδήσεις 
(Βασισµένο σε ένα πρακτικό µάθηµα της Nancy Flowers) 
 
Σκοπός: Αυτή η δραστηριότητα ανάλυσης και συζήτησης αποτελεί µια καλή εισαγωγή 
στα δικαιώµατα για τους µεγαλύτερους µαθητές που µπορεί να έχουν ήδη κάποια νοητή 
εικόνα του τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Τους βοηθά να αναγνωρίζουν τα 
δικαιώµατα και να τοποθετήσουν ένα «σκελετό» για τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε 
καθηµερινές καταστάσεις. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Τα γραπτά δικαιώµατα έχουν σχέση µε καθηµερινές καταστάσεις. 
 
Τι χρειάζεστε: 
− Παλιές εφηµερίδες και περιοδικά παντός τύπου, αρκετά όµως για να έχει η κάθε 

οµάδα τουλάχιστον ένα. 
− Πίνακα ή ένα µεγάλο χαρτόνι και στυλό. 
− Την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και την Απλοποιηµένη 

Έκδοση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων που βρίσκεται 
στο Πέµπτο Μέρος αυτού του εγχειριδίου. 

 
Χρόνος: Μια ώρα. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• ∆ιαβάστε στους µαθητές το παρακάτω κείµενο: 

«Στο σύγχρονο κόσµο µας έχουµε όλοι πρόσβαση στην πληροφόρηση. Για τους 
περισσότερους από εµάς, η πληροφόρηση αυτή προέρχεται από τα ΜΜΕ και 
κυρίως µέσα από τις ειδήσεις. Καθηµερινά, οι οθόνες της τηλεόρασης και οι 
εφηµερίδες είναι γεµάτες από ιστορίες και καταστάσεις που άλλοτε είναι 
ελπιδοφόρες, τραγικές, χαρούµενες, λυπηµένες, απλές ή περίπλοκες. Συνήθως, 
βλέπουµε τις θλιβερές ιστορίες και νιώθουµε αδύναµοι. Ωστόσο, αν δούµε 
προσεκτικά χρησιµοποιώντας τις ιδέες των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, θα 
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διαπιστώσουµε µοτίβα επιτυχίας, όπου προστατεύονται και εφαρµόζονται τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, καθώς και µοτίβα προβληµάτων όπου τα δικαιώµατα 
καταπατούνται.» 

• Χωρίστε τους µαθητές σε µικρές οµάδες των τεσσάρων ατόµων. 
• Μοιράστε στην τύχη τα περιοδικά και τις εφηµερίδες. 
• Ζωγραφίστε ένα κύκλο στον πίνακα ή σε χαρτόνι. Μέσα στον κύκλο γράψτε τις εξής 

τρεις φράσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε η µία να βρίσκεται µακριά από την άλλη. (Αυτό 
αφήνει πολύ χώρο για να κολληθούν τα αποκόµµατα των εφηµερίδων αργότερα.) 
Τρεις φράσεις: 
− ∆ικαιώµατα που καταπατούνται 
− ∆ικαιώµατα που προστατεύονται 
− ∆ικαιώµατα που εφαρµόζονται 

• Ζητήστε από τους µαθητές να ψάξουν στις εφηµερίδες και τα περιοδικά τους για να 
βρουν πράγµατα που θα αποδεικνύουν αυτές τις τρεις φράσεις. Ενθαρρύνετε τους 
µαθητές να χρησιµοποιήσουν όλες τις στήλες των περιοδικών και των εφηµερίδων, 
συµπεριλαµβανοµένων των διαφηµίσεων και άλλων θεµάτων. 

• Αν χρειαστεί, µπορείτε να ενθαρρύνετε τους µαθητές µε τα εξής παραδείγµατα: 
− ∆ικαιώµατα που καταπατούνται: 
Θα µπορούσε να είναι ένα άρθρο που εκφράζει διαµαρτυρία ότι µια δηµοτική κλινική 
έκλεισε χωρίς να συµβουλευτεί πρώτα την τοπική κοινότητα. Αυτό αποδεικνύει την 
καταπάτηση του δικαιώµατος στην υγεία ή ακόµα και στη ζωή! 

− ∆ικαιώµατα που προστατεύονται: 
Θα µπορούσε να είναι µια ιστορία για παιδιά που έχουν σωθεί από ανθρώπους που τα 
κακοποιούσαν. 

− ∆ικαιώµατα που εφαρµόζονται: 
Θα µπορούσε να είναι µια εικόνα ενός ποδοσφαιριστή που βάζει γκολ, 
παρουσιάζοντας το δικαίωµα στον ελεύθερο χρόνο, την υγεία, την ελευθερία της 
συναναστροφής, ή και του ταξιδιού (αν πρόκειται για ένα διεθνή αγώνα). 

• Αφού οι µαθητές ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα (περίπου µετά από 10 λεπτά), 
ζητήστε τους να κοιτάξουν την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων ή την Απλοποιηµένη Έκδοση για να βρουν ένα άρθρο ή άρθρα που 
έχουν σχέση µε τις ιστορίες ή τις εικόνες που βρήκαν στις εφηµερίδες. ∆ιαθέστε άλλα 
10 λεπτά γι αυτό το µέρος της δραστηριότητας. 

• Τώρα ζητήστε από κάθε οµάδα µε τη σειρά να καρφιτσώσει τα αποκόµµατα στον 
πίνακα ή στο χαρτόνι. Καθώς το κάνουν αυτό, πρέπει να εξηγούν γιατί επέλεξαν το 
συγκεκριµένο παράδειγµα και ποιο άρθρο της Ο.∆.Α.∆. αποδεικνύει.  

• Κάποια από τα επιλεγµένα παραδείγµατα θα αφορούν καταστάσεις όπου το ίδιο 
δικαίωµα καταπατείται, προστατεύεται και εφαρµόζεται την ίδια στιγµή! 
Χρησιµοποιείστε τις παρακάτω ερωτήσεις για να βοηθήσετε τους µαθητές να 
αναλύσουν αυτές τις περιπτώσεις. 

 
Ερωτήσεις: 
• Ήταν εύκολο να βρείτε παραδείγµατα που αποδεικνύουν δικαιώµατα που 

καταπατούνται, προστατεύονται και εφαρµόζονται; 
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• Ήταν κάποια φράση πιο δύσκολο να αποδειχθεί; Γιατί;  
• Υπήρχαν κάποια άρθρα εφηµερίδων ή άλλα παραδείγµατα όπου θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι και οι τρεις φράσεις σχετίζονταν; Ποια; Γιατί; 
• Υπήρχαν κάποια παραδείγµατα όπου τα δικαιώµατα ενός προσώπου ή µιας οµάδας 

προστατεύονταν µε αποτέλεσµα να καταπατηθούν τα δικαιώµατα κάποιου άλλου; Θα 
ήταν χρήσιµη η φράση «Τα δικαιώµατά µου τελειώνουν εκεί που αρχίζουν τα δικά 
σου και αντίστροφα» σε µια τέτοια περίπτωση; Μήπως αυτή η φράση θα έδινε µια 
λύση σε όλους; Γιατί; Γιατί όχι; 

 
Επιλογές: 
• Ως εργασία οι µαθητές θα µπορούσαν να διερευνήσουν τις διεθνείς προσπάθειες για 

την προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών σε περιστάσεις σύγκρουσης ή την 
προάσπιση των δικαιωµάτων µιας ευπαθούς οµάδας στην περιοχή σας. (Σηµείωση: 
Παρόλο που οι µαθητές πρέπει να ξέρουν ότι τα δικαιώµατα παραβιάζονται συχνά, 
είναι εξίσου σηµαντικό να ξέρουν πώς προστατεύονται για να καταλάβουν ότι η 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι εφικτή.) 

• Επίσης βλέπε στην ενότητα Εφηµερίδες στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι 
διδασκαλίας στο ∆εύτερο Μέρος για περισσότερες ιδέες για τον έλεγχο των ΜΜΕ 
για τις ιστορίες των δικαιωµάτων. Βλέπε στην ενότητα Ειδήσεις για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα στο κεφάλαιο ∆ράση! – µεταφέροντας τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
πέρα από τα όρια της σχολικής τάξης για ιδέες σχετικά µε το πώς θα διαδοθεί αυτή 
η γνώση στο σχολείο. 
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Ζώντας µαζί - 
δραστηριότητες για το 
σεβασµό 
 

Αυτές οι δραστηριότητες τονίζουν ότι ο τρόπος που αλληλεπιδρούµε καθηµερινά 
έχει άµεσο αντίκτυπο στο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ένα παιχνίδι 
κανόνων θέτει ερωτήµατα για τον τρόπο που θεσπίζονται οι νόµοι, και µια ακουστική 
δραστηριότητα εστιάζει στο δικαίωµα της άποψης και της υποχρέωσης του σεβασµού 
της γνώµης των άλλων. 

Αυτές οι δραστηριότητες βασίζονται σε εκείνες που είχαν γίνει για τα µικρότερα 
παιδιά στο Τρίτο Μέρος. 
 

Κατασκήνωση 
(Προσαρµοσµένο από µια ιδέα στο Understand the Law, The Citizenship Foundation) 
 
Σκοπός: Αυτό το παιχνίδι βοηθά τους µαθητές να κατανοήσουν πώς οι κοινότητες 
θεσπίζουν κανόνες και νόµους για να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
 
Μαθησιακά σηµεία: 
− Κανόνες συµπεριφοράς για να προληφθούν οι συγκρούσεις και να προστατευθούν τα 

δικαιώµατα. 
− Αυτοί οι κανόνες θεσπίζονται µε δηµοκρατικό τρόπο. 
 
Τι χρειάζεστε: 
Μια φωτοτυπία των «καταστάσεων» (βλέοπε στις επόµενες σελίδςες) για κάθε οµάδα. 
 
Χρόνος: Περίπου µιάµιση ώρα 
 
Πώς να εφαρµοστεί:  
• Χωρίστε τους µαθητές σε µικρές οµάδες των πέντε ή έξι ατόµων. 
• Πείτε στους µαθητές: 

«Φανταστείτε ότι πηγαίνετε κατασκήνωση µε µια οµάδα φίλων. Κάποιος σας έχει 
πει για µια υπέροχη τοποθεσία για κάµπινγκ, ένα ξέφωτο στο δάσος κοντά σε µια 
λίµνη, µακριά από τον πολιτισµό. Σχεδιάζετε από κοινού αυτό το ταξίδι εδώ και 
αρκετές βδοµάδες και επιτέλους φτάνει το σαββατοκύριακο. Μετά από ένα 
µεγάλο ταξίδι, φτάνετε στο ξέφωτο. Έχετε φέρει ό,τι χρειάζεστε για τις διακοπές 
σας, συµπεριλαµβανοµένης µιας µεγάλης σκηνής για να κοιµηθείτε όλοι µαζί. 
Υπάρχει κοντά ένα πηγάδι µε πόσιµο νερό και έχετε την άδεια να κόψετε ξύλα 
και να ανάψετε φωτιά. ∆εν υπάρχουν άλλες παροχές, δεν υπάρχουν κανόνες ούτε 
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ενήλικες ή οµαδάρχες. Στήνετε µόνοι σας τη σκηνή, κολυµπάτε και 
προετοιµάζεστε για µια εβδοµάδα διασκέδασης! 
Ωστόσο, µέχρι το βράδυ της πρώτης µέρας, υπάρχουν ήδη διαφωνίες για το πώς 
θα έπρεπε να διοικείται η κατασκήνωση. Όλοι σας συνειδητοποιείτε ότι θα ήταν 
καλύτερα αν µπορούσατε να συµφωνήσετε σε τρόπους για να κάνετε τις διακοπές 
σας πιο εύκολες. Κάνετε ένα συµβούλιο.» 

• Ζητήστε από τους µαθητές στις οµάδες τους να δουν αν µπορούν να σκεφτούν 
τέσσερα ή πέντε προβλήµατα που θα µπορούσε να αντιµετωπίζει µια οµάδα σαν τη 
δική τους. Ζητήστε τους να αποφασίσουν πώς θα µπορούσε να λυθεί το κάθε 
πρόβληµα. 

• Ζητήστε από τους µαθητές να σκεφτούν τις παρακάτω ερωτήσεις: 
− Πώς έλαβαν τις αποφάσεις τους; 
− ∆ιαφώνησε κάποιος; 
− Εξέφρασαν όλοι την άποψή τους; 

• Τώρα διαβάστε στους µαθητές το παρακάτω κείµενο: 
«Μετά το συµβούλιο, όλα πηγαίνουν καλά και τα πράγµατα είναι πολύ καλύτερα. 
Ωστόσο, µετά από µερικές µέρες, προκύπτουν κι άλλα προβλήµατα, που πρέπει 
να διευθετήσετε µαζί για να µην προκύψουν ξανά.» 

• Μοιράστε σε φωτοτυπία τις «καταστάσεις» που βρίσκονται στη σελίδα … και …. 
Στις οµάδες τους οι µαθητές πρέπει να τοποθετήσουν όλες τις «καταστάσεις» στο 
τραπέζι γυρισµένες ανάποδα και να γυρίζουν την κάθε µία κάθε φορά. Πρέπει να 
προσπαθούν να πάρουν µια απόφαση για το τι θα κάνουν σε κάθε «κατάσταση». Εάν 
είναι δυνατό θα πρέπει να συµφωνήσουν σε µια απόφαση. (Εάν δε µπορέσετε να 
φωτοτυπήσετε τις «καταστάσεις», διαβάστε τις µία µία δυνατά, και προσπαθήστε να 
αποφασίσετε ως τάξη, παρόλο που αυτό θα είναι πιο δύσκολο.) 

• Αν κάποιες οµάδες τελειώσουν το παιχνίδι πιο γρήγορα από κάποιες άλλες, ζητήστε 
τους να σκεφτούν τις παρακάτω ερωτήσεις. 

• Όταν όλες οι οµάδες έχουν τελειώσει το παιχνίδι, ξαναδιαβάστε τις «καταστάσεις» 
και ρωτήστε την τάξη τι αποφάσεις πήρε. Μη ζητήσετε από κάθε οµάδα να σχολιάσει 
την κάθε «κατάσταση»- θα ήταν πολύ χρονοβόρα διαδικασία. 

 
• Συνεχίστε τη δραστηριότητα µε µια συζήτηση χρησιµοποιώντας τις παρακάτω 

ερωτήσεις. 
 
Ερωτήσεις: 
• Σε αυτή τη δραστηριότητα χρησιµοποιήσατε κανόνες για να προστατεύσετε τα 

δικαιώµατα του καθενός στην κατασκήνωση. Τι θα είχε συµβεί αν δε µπορούσατε να 
συµφωνήσετε στους κανόνες ή αν όλοι αγνοούσαν τους κανόνες; 

• Ποιος είναι ένας καλός/ κακός κανόνας; 
• Τι πιστεύετε για τους νόµους; Πρέπει πάντα να υπακούµε τους νόµους, ακόµη και αν 

είναι κακοί; 
• Υπάρχουν κάποιοι άγραφοι νόµοι και κανόνες. Για παράδειγµα, οι «ηθικοί» ή οι 

θρησκευτικοί νόµοι. Γιατί οι άνθρωποι υπακούουν αυτούς τους νόµους/ κανόνες, 
παρόλο που δεν είναι αναγκασµένοι να το κάνουν; 

• Οι κανόνες και οι νόµοι συνήθως επιβάλλονται µε τιµωρίες και κυρώσεις. Πιθανόν 
να αποφασίσατε να επιβάλλετε κυρώσεις σε όποιον παραβιάσει τους κανόνες στην 
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κατασκήνωση. Ποιος είναι ο σκοπός των κυρώσεων; Ποιο είδος ποινών είναι πιο 
αποτελεσµατικό; Μπορούν οι ποινές να είναι αναποτελεσµατικές;  

 
Επιλογές: 
• Αυτή η δραστηριότητα µπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για τη δηµιουργία µιας 

σειράς κανόνων στην τάξη που θα οριστούν από τους µαθητές και το δάσκαλο µε ένα 
συµµετοχικό τρόπο (βλέπε ενότητα Υποβολή ερωτήσεων στο κεφάλαιο Χρήσιµες 
µέθοδοι διδασκαλίας στο ∆εύτερο Μέρος για περισσότερες ιδέες σχετικά µε αυτό). 

• Σε πολλές χώρες, η εκτέλεση αποτελεί την ποινή για τα «εγκλήµατα» όλων των 
ειδών, από φόνο µέχρι πταίσµα όπως η διακίνηση εµπορευµάτων στη µαύρη αγορά. 
Αυτή η δραστηριότητα µπορεί να αποτελέσει αφετηρία για να γίνει µια συζήτηση για 
το εάν η εκτέλεση εµποδίζει ή όχι το έγκληµα. 

 
Κάρτες Περιπτώσεων για την «Κατασκήνωση» 
 
Περίπτωση Πρώτη 

Κάποιος πρέπει να κοιµηθεί κοντά στην πόρτα της σκηνής, που δεν κλείνει καλά. 
Το πρωί, τα πράγµατα αυτού του προσώπου βρίσκονται σκορπισµένα πάνω στο υγρό 
γρασίδι. Παραπονιέται ότι τα πράγµατά του/ της θα πάθουν ζηµιά. Τι κάνετε; 
 
Περίπτωση ∆εύτερη 

Όλοι συµφωνήσατε στο συµβούλιο για τη διαχείριση της κατασκήνωσης. Τώρα, 
κάποιος αψηφά τους κανόνες που ορίσατε. Πώς µπορείτε να επιβάλλετε τους κανόνες; 
 
Περίπτωση Τρίτη 

Κάποιος άφησε την κατσαρόλα να βράζει στη φωτιά και πήγε να κολυµπήσει. Η 
κατσαρόλα έπεσε στη φωτιά και µια γωνιά της σκηνής έπιασε φωτιά από τις φλόγες. 
Όλοι αντιλαµβάνεστε ότι έχετε πρόβληµα ασφάλειας. Μπορεί να υπάρξουν και άλλα. Τι 
κάνετε;  
 
Περίπτωση Τέταρτη 

Η µεταφορά του νερού από το πηγάδι είναι πολύ βαρετή δουλειά. Όλοι θα 
προτιµούσαν να πάνε για κολύµπι παρά να φέρουν νερό. Ωστόσο, κάποιος από εσάς 
στραµπουλά το χέρι του καθώς κολυµπά και δε µπορεί να µεταφέρει νερό. Αυτό 
σηµαίνει ότι οι υπόλοιποι θα πρέπει να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο κουβαλώντας 
νερό. Τι κάνετε; 
 
Περίπτωση Πέµπτη 

∆ύο από εσάς καπνίζουν, οι υπόλοιποι όχι. Οι µη καπνιστές αντιδρούν στη 
µυρωδιά του καπνού µέσα στη σκηνή αλλά οι καπνιστές πιστεύουν ότι πρέπει να τους 
επιτρέπετε να καπνίζουν όταν χαλαρώνουν. Τι κάνετε; 
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Περίπτωση Έκτη 
Ένας από εσάς έχει φέρει ένα ραδιόφωνο και ακούει µουσική δυνατά το πρωί. 

Αυτό εξοργίζει τους υπόλοιπους. Τι κάνετε; 
 
Περίπτωση Έβδοµη 

Όλοι µοιράζεστε µια σκηνή αλλά δε µπορείτε να συµφωνήσετε για να τη 
διατηρήσετε καθαρή. Μερικοί προτιµούν τη σκηνή να είναι τακτοποιηµένη συνεχώς, ενώ 
άλλοι όχι. Οι καβγάδες επηρεάζουν το κλίµα στην κατασκήνωση. Τι κάνετε; 
 
Περίπτωση Όγδοη 

Κάποιος καταστρέφει µια ακριβή κιθάρα που ανήκει σε κάποιον άλλο. Αρνείται 
όµως να πληρώσει τη ζηµιά. Τι κάνετε; 
 
Περίπτωση Ένατη 

Ένας φίλος σας έρχεται να σας επισκεφτεί για µερικές µέρες. Έχει φέρει τη δική 
του σκηνή, αλλά αψηφά τους κανόνες που έχετε θεσπίσει. Τι κάνετε; 
 
Περίπτωση ∆έκατη 

∆ύο από εσάς πιστεύουν ότι στην κατασκήνωση πρέπει να υπάρχει ένας κανόνας 
για το αλκοόλ και το ποτό. Ζητούν να γίνει συµβούλιο για να συζητήσουν το θέµα. Οι 
περισσότεροι διαφωνούν να καταργηθεί εντελώς το ποτό. Τι κάνετε; 
 

Ενεργητική ακρόαση 
 
Σκοπός: Η ακουστική δραστηριότητα βελτιώνει τις δεξιότητες ακρόασης των µαθητών 
και τους βοηθά να σκεφτούν ποια είναι «καλή» και ποια είναι «κακή» ακρόαση. 
 
Μαθησιακά σηµεία: 
− Η ακρόαση είναι µια σηµαντική δραστηριότητα για να σεβόµαστε το δικαίωµα 

άποψης των άλλων. (Βλέπε Άρθρο 12 της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 
και το Άρθρο 19 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στο 
Πέµπτο Μέρος αυτού του εγχειριδίου). 

− Μπορούµε να βελτιώσουµε τις ακουστικές µας δεξιότητες κάνοντας εξάσκηση. 
 
Τι χρειάζεστε: Τα κουτιά «Τι µας βοηθά να ακούµε;» και «Τι µας εµποδίζει να ακούµε;» 
που βρίσκονται στις επόµενες σελίδες. 
 
Χρόνος: Περίπου 30 λεπτά 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Χωρίστε την τάξη σε ζευγάρια. 
• Εξηγήστε ότι κάποια στιγµή το ένα πρόσωπο από κάθε ζευγάρι θα πρέπει να µιλήσει 

ασταµάτητα ενώ το άλλο θα πρέπει να ακούει όσο πιο προσεκτικά µπορεί. Ο 
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οµιλητής µπορεί να µιλά για ότι θέλει. Για παράδειγµα, µπορεί να µιλήσει για τον 
εαυτό του, την οικογένειά του, µια ενδιαφέρουσα εµπειρία… 

• ∆ιαθέστε ένα λεπτό για να αποφασίσει το κάθε ζευγάρι ποιος θα µιλά και ποιος θα 
ακούει. 

• ∆ώστε το σύνθηµα για να ξεκινήσουν οι οµιλητές να µιλούν. 
• ∆ιαθέστε στους οµιλητές ένα ή δύο λεπτά αδιάκοπου λόγου. Έπειτα, προτού φτάσουν 

στο σηµείο που δε θα έχουν τίποτε άλλο να πουν, χτυπήστε τα χέρια σας για να 
σταµατήσουν. 

• Ζητήστε από τους ακροατές να επαναλάβουν στο συµµαθητή τους τις δύο τελευταίες 
προτάσεις που είπε. Αυτή η παράκληση είναι συνήθως µια µεγάλη έκπληξη - 
ελάχιστοι θα µπορούν να θυµηθούν τέλεια τις δύο τελευταίες προτάσεις! 

• Τα ζευγάρια αλλάζουν ρόλους, τώρα µιλάει ο ακροατής και ο οµιλητής ακούει. 
• Σταµατήστε πάλι τους οµιλητές µετά από ένα-δύο λεπτά. Είναι πιθανό να ακούνε πιο 

προσεκτικά οι ακροατές αυτή τη φορά - γι΄ αυτό ζητήστε τους να επαναλάβουν τις 
ΤΡΕΙΣ τελευταίες προτάσεις που είπε ο συµµαθητής τους! 

• Χρησιµοποιήστε τις παρακάτω ερωτήσεις για να συµπεράνετε τα µαθησιακά σηµεία. 
 
Ερωτήσεις: 
• Μπόρεσες να θυµηθείς τις προτάσεις; 
• Ήταν πιο εύκολο να τις θυµηθείς τη δεύτερη φορά; Γιατί; 
• Τι έκανες για να βοηθηθείς να ακούς; Έκανες κάτι ιδιαίτερο µε το σώµα σου; Ή 

µήπως µε το πρόσωπό σου; Με το µυαλό σου; 
• Τι σε εµπόδισε να ακούς; 
• ∆είξτε τώρα στην τάξη τις πληροφορίες που βρίσκονται στα κουτιά «Τι µας βοηθά να 

ακούµε;» και «Τι µας εµποδίζει να ακούµε;» στις επόµενες σελίδες. Υπάρχει κάτι 
µέσα σε αυτά τα κουτιά που οι µαθητές δε σκέφτηκαν; Γιατί; 

• Η ακρόαση είναι µια σηµαντική δεξιότητα για το σεβασµό και την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Είναι κυρίως σηµαντική για το Άρθρο 12 της Σύµβασης 
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, και το Άρθρο 9 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αλλά και για όλα τα άλλα Άρθρα. Γιατί συµβαίνει αυτό; 
Τι κερδίζουµε µε το να ακούµε τους άλλους; Έχετε βρεθεί ποτέ σε καταστάσεις όπου 
κανένας δε σας άκουγε; Πώς νιώθουµε όταν αγνοούν την άποψή µας; Συµφωνείτε µε 
την άποψη ότι µπορούµε να βελτιώσουµε τις ακουστικές µας δεξιότητες κάνοντας 
εξάσκηση; 

 
Επιλογές: 
• Αν επιθυµείτε, µπορείτε να συνεχίσετε το παιχνίδι, αλλάζοντας ίσως τα ταίρια στα 

ζευγάρια ή αυξάνοντας τον αριθµό των προτάσεων τις οποίες ο ακροατής πρέπει να 
θυµηθεί κάθε φορά. 

• Θα ήταν διασκεδαστικό να επαναλάβετε το παιχνίδι, κάνοντάς το πιο δύσκολο κάθε 
φορά, για µέρες ή βδοµάδες, έτσι ώστε οι µαθητές να βελτιώσουν τις ακουστικές 
τους δεξιότητες. 

 
Τι µας εµποδίζει να ακούµε; 
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• Ενεργητική-Παθητική Ακρόαση 
Οι άνθρωποι σκέφτονται γρηγορότερα από ότι µιλάνε. Αυτό σηµαίνει ότι όταν 
ακούµε κάποιον, έχουµε πολύ καιρό για να σκεφτούµε. Συχνά, χρησιµοποιούµε αυτή 
την ώρα για να σκεφτούµε τι θα φάµε το µεσηµέρι ή τι κάναµε χτες το βράδυ, αντί να 
σκεφτούµε τι λέει το πρόσωπο που µιλάει! 

• Προκατειληµµένη Ακρόαση 
Σε κάθε γωνιά του κόσµου υπάρχουν λέξεις ή φράσεις που κάνουν τους ανθρώπους 
να σταµατήσουν να ακούνε. Λέξεις όπως «καπιταλιστής», «κοµµουνιστής», 
«φονταµενταλιστής». Όταν οι άνθρωποι ακούν αυτές τις λέξεις, σταµατούν να ακούν 
και σχεδιάζουν την άµυνά τους ή την αντεπίθεσή τους. 

• Συντηρητική Ακρόαση 
Μερικές φορές, αποφασίζουµε γρήγορα ότι ένα πρόσωπο (ή ένα µάθηµα) είναι 
βαρετό, λάθος ή µη σχετικό, ή ότι ξέρουµε τι θα µας πει. Τότε σταµατάµε να ακούµε. 

• Αποσπαστική Ακρόαση 
Ο θόρυβος, τα φώτα, η θερµοκρασία, κάποια πράγµατα στην αίθουσα, ή το πρωινό 
που φάγαµε µπορούν να µας εµποδίσουν να ακούσουµε τις λένε οι άνθρωποι. 
Ωστόσο, κάνοντας εξάσκηση, µπορούµε να ακούµε καλά ακόµη και σε αυτές τις 
περιπτώσεις.  

 
Τι µας βοηθά να ακούµε; 
 
Ακούµε µε το σώµα καθώς και µε το µυαλό µας… 
• Κοιτάζουµε τον οµιλητή 
• Έχουµε καλή οπτική επαφή 
• Έχουµε µια ανοικτή στάση (δε σταυρώνουµε τα χέρια, δε γυρίζουµε την πλάτη στον 

οµιλητή…) 
• Γέρνουµε προς το µέρος του οµιλητή 
• Χαλαρώνουµε 
 
Ακούµε τι λέει ο οµιλητής… 
• Ακούµε την ουσία, όχι µόνο τα ‘γεγονότα’ 
• Έχουµε ανοιχτό µυαλό 
• Προγραµµατίζουµε 
• Αναλύουµε και αξιολογούµε 
• ∆ε διακόπτουµε 
 
Ακούµε πώς µας µιλάνε… 
• Μη- λεκτικά σηµάδια (για παράδειγµα εκφράσεις του προσώπου, στάση σώµατος) 
• Τόνος της φωνής 
 
Η ακρόαση είανι σηµαντική γιατί… 
• ∆είχνει στους ανθρώπους ότι εκτιµάµε την εµπειρία τους και αυτό που µας λένε 
• Ενθαρρύνει τους ανθρώπους να µιλάνε ελεύθερα και µε ειλικρίνεια 
• Μπορεί να µας βοηθήσει να εντοπίσουµε περιοχές όπου οι άνθρωποι συµφωνούν ή 

διαφωνούν και µας βοηθά να σκεφτούµε λύσεις σε αυτές τις διαφωνίες. 
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Ποιος, εγώ; - 
δραστηριότητες για την 
υπευθυνότητα 
 

Αυτές η δραστηριότητες τονίζουν την προσωπική υπευθυνότητα. Ένα 
πραγµατικό ηθικό δίληµµα χρησιµοποιείται για να θέσει ερωτήµατα για την ειλικρίνεια 
και την καθηµερινή υπευθυνότητα. Μια άλλη δραστηριότητα για τη λογοκρισία εξετάζει 
την υπεύθυνη χρήση της εξουσίας. Ο γενικός στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι 
να δείξει ότι τα δικαιώµατα έχουν αντίστοιχες υποχρεώσεις. 

Αυτές οι δραστηριότητες βασίζονται σε εκείνες για τα µικρότερα παιδιά στο 
Τρίτο Μέρος. 
 

∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις 
 
Σκοπός: Αυτή η σύντοµη δραστηριότητα κατάταξης και συζήτησης βοηθά τους µαθητές 
να καταλάβουν τη σχέση ανάµεσα στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Κάθε δικαίωµα έχει και την αντίστοιχη υποχρέωση. 
 
Τι χρειάζεστε: 
− Την Απλοποιηµένη Έκδοση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων (βλέπε Πέµπτο Μέρος). 
− Πληροφορίες για τα ∆ικαιώµατα και τις Υποχρεώσεις (βλέπε τις επόµενες σελίδες). 
 
Χρόνος: 45 λεπτά 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Ζητήστε από τους µαθητές να χωριστούν σε ζευγάρια. Κάθε µαθητής πρέπει να 

γράψει πέντε σηµαντικά δικαιώµατα που πιστεύει ότι πρέπει να ισχύουν στο σχολείο 
και πέντε που να ισχύουν στο σπίτι. Για παράδειγµα, το δικαίωµα του προσωπικού 
τους χώρου. 

• Ζητήστε από κάθε µαθητή να ανταλλάξει τη λίστα του µε αυτή του συµµαθητή του. 
Ο κάθε µαθητής πρέπει να σκεφτεί τις υποχρεώσεις που αντιστοιχούν σε κάθε 
δικαίωµα που έγραψε ο συµµαθητής του. Για παράδειγµα, η υποχρέωση να 
σεβόµαστε το χώρο των ανθρώπων µε τους οποίους ζούµε. 
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• Κάθε ζευγάρι αναφέρει στην τάξη δύο δικαιώµατα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις 
τους από τη λίστα. Ο δάσκαλος γράφει στον πίνακα τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις. 

• Ζητήστε από τους µαθητές να διαβάσουν τις Πληροφορίες για τα ∆ικαιώµατα και τις 
Υποχρεώσεις. Αρχίστε τη συζήτηση χεησιµοποιώντας τις παρακάτω ερωτήσεις: 

 
Ερωτήσεις: 
• Ήταν εύκολο ή δύσκολο να σκεφτείτε τις υποχρεώσεις του κάθε δικαιώµατος; 
• Στο παράδειγµα για τις ζώνες ασφαλείας (βλέπε Πληροφορίες για τα ∆ικαιώµατα και 

τις Υποχρεώσεις, στις επόµενες σελίδες), ποιος πιστεύετε ότι έχει δίκιο, η κυβέρνηση 
ή οι πολίτες που αρνούνται να φορέσουν ζώνες; 

• Τι θα συνέβαινε αν κάποιος γνωστός σας τραυµατιζόταν επειδή ο οδηγός δεν τον 
άφησε να φορέσει ζώνη; Πώς µπορεί να συµβεί αυτό; Πώς θα αισθανόσασταν; 

• Τι θα συνέβαινε αν ένα άρρωστο παιδί πέθαινε επειδή ο γιατρός ήταν πολύ 
απασχοληµένος µε τη φροντίδα ενός οδηγού που τραυµατίστηκε επειδή δε φορούσε 
ζώνη; Κοίτα την Απλοποιηµένη Έκδοση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στο Πέµπτο Μέρος. Ποια δικαιώµατα εµπλέκονται σε 
αυτό το παράδειγµα; 

• Μπορείτε να σκεφτείτε παρόµοια παραδείγµατα όπου άλλα δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις συγκρούονται; 

 
Επιλογές: 
• Επειδή τα ζητήµατα των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων είναι κοινά στα σχολεία 

(για παράδειγµα το δικαίωµα της χρήσης εξοπλισµού και η υποχρέωση φροντίδας 
του), αυτή η δραστηριότητα µπορεί να αποτελέσει τη βάση για να χρησιµοποιηθεί η 
γλώσσα των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων σε καθηµερινές καταστάσεις. 

• Ως άσκηση, οι µαθητές και οι δάσκαλοι µπορούν να κρατήσουν τη λίστα των 
δικαιωµάτων και των αντίστοιχων υποχρεώσεων στον τοίχο. Όταν προκύπτουν 
συγκρούσεις ή όταν προκύπτουν θέµατα µε περιεχόµενο άλλων δικαιωµάτων, ο 
καθένας είναι ελεύθερος να τα προσθέσει στη λίστα. Για παράδειγµα, αν κάποιοι 
µαθητές «δανείζονται» τα πράγµατα κάποιων άλλων µαθητών χωρίς την άδειά τους, 
ένας µαθητής µπορεί να αποφασίσει να προσθέσει το εξής δικαίωµα στη λίστα: «Έχω 
το δικαίωµα ιδιοκτησίας και ασφάλειας των προσωπικών µου αντικειµένων/ Και έχω 
επίσης την υποχρέωση να σέβοµαι την ιδιοκτησία και την ασφάλεια των προσωπικών 
αντικειµένων των συµµαθητών µου.» Θα ήταν χρήσιµο να γράψετε στην κορυφή της 
λίστας: «Έχουµε όλοι το δικαίωµα να προσθέσουµε πράγµατα σε αυτή τη λίστα/ Και 
έχουµε την υποχρέωση να µη γράφουµε πράγµατα που παραβιάζουν τα δικαιώµατα 
των άλλων». 

• Για να κάνουµε πιο σαφή τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, οι µαθητές θα 
µπορούσαν να διαβάσουν τα «Θετικά» και τα «Αρνητικά» δικαιώµατα που 
βρίσκονται στην επόµενη σελίδα και µετά να διαβάσουν την Οικουµενική ∆ιακήρυξη 
των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και να εντοπίσουν τα «Θετικά» και τα «Αρνητικά» 
δικαιώµατα (θα διαπιστώσουν ότι πολλά δικαιώµατα περιέχουν εξίσου «αρνητικά» 
(υποχρεώσεις) και «θετικά» (δικαιώµατα) στοιχεία. 
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Πληροφορίες για τα ∆ικαιώµατα και τις Υποχρεώσεις 
 
Κάθε δικαίωµα έχει και µια αντίστοιχη υποχρέωση. Για παράδειγµα, το δικαίωµά 

σας στην ελευθερία της έκφρασης περιορίζεται από την υποχρέωσή σας να µη λέµε 
αναληθή πράγµατα που υποβιβάζουν κάποιο άλλο πρόσωπο και καταχρώνται το 
δικαίωµά του στην αξιοπρέπεια και την καλή υπόληψη. 

Η ισορροπία των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων µας έτσι ώστε να 
σεβόµαστε τα δικαιώµατα των άλλων συνεπάγεται ότι συνήθως πρέπει να ασκούµε τα 
δικαιώµατά µας µέσα σε ορισµένα πλαίσια. 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου τα δικαιώµατα των ανθρώπων συγκρούονται 
µε τις υποχρεώσεις τους. Για παράδειγµα, µερικές χώρες έχουν θεσπίσει νόµους που 
επιβάλλουν τη χρήση της ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα. Πολλοί άνθρωποι 
αντιτίθενται σε αυτούς τους νόµους, ισχυριζόµενοι ότι περιορίζουν το δικαίωµά τους να 
ενεργούν ελεύθερα. 

Οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών ισχυρίζονται ότι οι οδηγοί έχουν την 
υποχρέωση απέναντι στα νοσοκοµεία, τους γιατρούς και την υπόλοιπη κοινωνία να 
κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να αποφύγουν τον τραυµατισµό καθώς οδηγούν. 
Υποστηρίζεται ότι αν οι άνθρωποι δε φορούν ζώνες ασφαλείας και τραυµατιστούν, 
καταναλώνουν χρόνο, χρήµα και καταλαµβάνουν το χώρο του νοσοκοµείου που 
προορόζεται για άρρωστους ανθρώπους και έτσι περιορίζουν το δικαίωµα των αρρώστων 
στη σωστή ιατρική περίθαλψη.  
 
Πληροφορίες για τα «Αρνητικά» και τα «Θετικά» ∆ικαιώµατα: 
 

Ο όρος «αρνητικό δικαίωµα» χρησιµοποιείται για να περιγράψει ένα δικαίωµα 
που εµποδίζει να µας συµβεί κάτι επιζήµιο ή δυσάρεστο. Παραδείγµατα αρνητικών 
δικαιωµάτων αποτελούν το δικαίωµα να µη µας σκοτώνουν ή να µη µας 
κακοµεταχειρίζονται ή να µας κλέβουν. Αυτά είναι αρνητικά δικαιώµατα γιατί λένε ΟΧΙ 
σε κάποιον που µπορεί να θέλει να µας βλάψει. 

Ο όρος «θετικό δικαίωµα» χρησιµοποιείται για να περιγράψει ένα δικαίωµα που 
διακηρύσσει την ελευθερία µας να κάνουµε κάτι. Για παράδειγµα, το δικαίωµα να 
πληρωνόµαστε για τη δουλειά µας είναι ένα θετικό δικαίωµα. Υπάρχουν θετικά 
δικαιώµατα που µας λένε ότι ΝΑΙ έχουµε αυτό το δικαίωµα , και λένε στους άλλους 
ανθρώπους ότι πρέπει να σεβαστούν το δικαίωµά µας. Για παράδειγµα, ο εργοδότης µας 
έχει την υποχρέωση να µας πληρώνει. 
 

Κλέφτης; 
(Προσαρµοσµένο από τη σελ. 82 στο Understand the Law, 1993, The Citizenship Foundation) 
 
Σκοπός: Αυτή η µελέτη περίπτωσης χρησιµοποιεί ένα ηθικό δίληµµα για να εισάγει τους 
µαθητές στην ιδέα των υποχρεώσεών στην κοινωνία. Το πρόσωπο στην περίπτωση 
µελέτης παίρνει ένα µεγάλο χρηµατικό ποσό κατά λάθος. Κατά τον ίδιο τρόπο πολλοί 
µαθητές µπορεί να έει τύχει να πάρουν λάθος ρέστα σε κάποιο µαγαζί και να έπρεπε να 
πάρουν µια παρόµοια απόφαση. 
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Μαθησιακό σηµείο: 
− Κάθε δικαίωµα έχει µια αντίστοιχη υποχρέωση. Για παράδειγµα, το δικαίωµα να 

είµαστε ίσοι ενώπιον του νόµου έχει την αντίστοιχη υποχρέωση να σεβόµαστε το 
νόµο. 

 
Τι χρειάζεστε: Την Απλοποιηµένη Έκδοση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (βλέπε Πέµπτο Μέρος). 
 
Χρόνος: Τουλάχιστον µια ώρα 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Χωρίστε τους µαθητές σε µικρές οµάδες των 5 ή 6 ατόµων. 
• ∆ιαβάστε στην τάξη το παρακάτω κείµενο: 

«Κάθε µήνα ο Αλέξανδρος βάζει ένα µικρό µέρος από το µισθό του στο 
λογαριασµό του στην τοπική τράπεζα. ∆εν είναι πολλά τα λεφτά, αλλά µόνο αυτά 
µπορεί να αποταµιεύσει για να πάει διακοπές µε τα παιδιά του. 
Κάθε µήνα η τράπεζα στέλνει στον Αλέξανδρο µια βεβαίωση που του λέει πόσα 
χρήµατα έχει στο λογαριασµό του. Αυτό το µήνα ο Αλέξανδρος βλέπει ότι έχει 
πολύ περισσότερα χρήµατα από ότι πίστευε ότι είχε. Πρέπει να έχει γίνει κάποιο 
λάθος. Γράφει στην τράπεζα και λέει ότι του έχει δώσει $2000 παραπάνω από ότι 
έπρεπε να έχει. 
‘Όχι’, απάντησε η τράπεζα, ‘δεν έχει γίνει κανένα λάθος. Τα χρήµατα είναι δικά 
σας.’ 
Ο Αλέξανδρος ξαναγράφει. ‘Ελέγξαµε και δεύτερη φορά,’ απαντά η τράπεζα, 
‘και δεν έχουµε κάνει κανένα λάθος.’ 
Ο Αλέξανδρος και πάλι δεν είναι ευχαριστηµένος. Γράφει για τρίτη φορά στην 
τράπεζα, και η τράπεζα επιµένει ότι τα χρήµατα είναι δικά του. 
Μετά από αυτό, ο Αλέξανδρος πιστεύει ότι δεν έχει τίποτα να χάσει. Αρχίζει να 
ξοδεύει τα χρήµατα για να καλύψει τις ανάγκες τις δικές του και της οικογένειάς 
του. Αγοράζει καινούρια έπιπλα, αλλάζει τη διακόσµηση του σπιτιού του και 
πηγαίνει µια βδοµάδα διακοπές µε την οικογένειά του. 
Λίγο καιρό αργότερα, οι εργαζόµενοι στην τράπεζα συνειδητοποιούν ότι έχει 
γίνει κάποιο λάθος. Τα $2000 που έδωσαν στον Αλέξανδρο ανήκουν σε κάποιον 
άλλο πελάτη που έχει το ίδιο όνοµα. Η τράπεζα ζητά από τον Αλέξανδρο να 
επιστρέψει τα χρήµατα. Τους επιστρέφει όσα χρήµατα έχουν αποµείνει, αλλά έχει 
ξοδέψει πάνω από $1000. Ο Αλέξανδρος κατηγορείται για κλοπή. 
Για να αποδειχτεί ότι ο Αλέξανδρος είναι ένοχος κλοπής σύµφωνα µε το νόµο, 
πρέπει να αποδειχτεί στο δικαστήριο ότι: 
− φέρθηκε ανέντιµα, 
− πήρε ή κράτησε κάτι που ανήκε σε κάποιον άλλο, 
− σκόπευε να το κρατήσει µόνιµα.» 

• Ζητήστε από τους µαθητές να αποφασίσουν σε οµάδες αν ο Αλέξανδρος πρέπει να 
κριθεί ένοχος για κλοπή. Για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτηµα οι µαθητές, πρέπει 
να απαντήσουν σε τρεις ερωτήσεις: 
− Συµπεριφέρθηκε ανέντιµα ο Αλέξανδρος; 
− Πήρε κάτι που ανήκε σε κάποιον άλλο; 
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− Σκόπευε να το κρατήσει; 
Αν οι απαντήσεις των µαθητών σε όλες τις ερωτήσεις είναι ναι, τότε, σύµφωνα µε το 
νόµο, ο Αλέξανδρος είναι ένοχος. 
Αν οι µαθητές απαντήσουν όχι σε µία ή περισσότερες ερωτήσεις, τότε δεν είναι 
ένοχος. 

• Αν οι µαθητές αποφασίσουν ότι ο Αλέξανδρος είναι ένοχος κλοπής σύµφωνα µε το 
νόµο, ποια ποινή πιστεύουν ότι θα πρέπει να του επιβληθεί; 
Για παράδειγµα, στην Αγγλία, ένας δικαστής µπορεί να στείλει τον ένοχο ενός 
τέτοιου αδικήµατος στη φυλακή για µέχρι και 10 χρόνια ή να του επιβάλλει πρόστιµο 
µέχρι και $3000. (Μπορείτε να βρείτε ποια ποινή προβλέπει ο νόµος σε παρόµοια 
περίπτωση στη χώρα σας και να το πείτε στους µαθητές.) 

• Αν οι µαθητές αποφασίσουν ότι ο Αλέξανδρος δεν είναι ένοχος, θα πρέπει να 
επιστρέψει τα χρήµατα που ξόδεψε για την οικογένειά του και τις διακοπές του; 

• Τώρα, πείτε στους µαθητές τι συνέβη στον Αλέξανδρο: 
«Μετά από µια τριήµερη δίκη, το δικαστήριο έκρινε αθώο τον Αλέξανδρο. Οι 
δικαστές δεν είναι υποχρεωµένοι να αιτιολογούν την ετυµηγορία τους, αλλά 
µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι προσπάθειες του Αλέξανδρου να κάνει την 
τράπεζα να καταλάβει το λάθος της έπεισαν το δικαστή ότι δεν είχε φερθεί 
ανέντιµα. 
Παρόλο που ο Αλέξανδρος κρίθηκε αθώος, παρέµεινε το ερώτηµα αν θα πρέπει 
να επιστρέψει τα χρήµατα που είχε ήδη ξοδέψει. ∆εν ανήκε στην αρµοδιότητα 
του δικαστηρίου να αποφασίσει γι’ αυτό, και έτσι η τράπεζα έπρεπε να ξεκινήσει 
άλλη δίκη σε διαφορετικό δικαστήριο για να ζητήσει τα χρήµατα.» 

 
Ερωτήσεις: 
• Τι θα κάνατε αν ήσασταν ο Αλέξανδρος; Γιατί; 
• Ποιος ήταν υπεύθυνος για να διορθώσει το λάθος της τράπεζας - ο Αλέξανδρος ή η 

ίδια η τράπεζα; Γιατί; 
• Θα αλλάζατε την απάντησή σας αν τα χρήµατα ήταν λιγότερα/ περισσότερα; 
• Τι πιστεύετε για άλλες περιπτώσεις; Για παράδειγµα, είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη ενός 

αυτοκινήτου να κλειδώνει το αυτοκίνητό του ή ευθύνη του καθενός µας να µην το 
κλέψει αν το βρει ξεκλείδωτο; 

• Φανταστείτε ότι είστε ένας φίλος του Αλέξανδρου. Θα τον καταγγείλατε στην 
αστυνοµία; 

• Ποιος είναι αρµόδιος για την επιβολή του νόµου; 
• Κοιτάξτε την Απλοποιηµένη Έκδοση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (στη Πέµπτο Μέρος). Ποια δικαιώµατα εµπλέκονται σε 
αυτή την περίπτωση; 

 
Επιλογές: 
• Οι µαθητές µπορούν να γράψουν µια ιστορία για µια περίπτωση όπου έπρεπε να 

αναλάβουν ευθύνες και να πάρουν µια ηθική απόφαση. Για παράδειγµα, βρίσκουν 
κάποια χρήµατα στο δρόµο - τα παραδίδουν στην αστυνοµία; 

• Ως εργασία, οι µαθητές µπορούν να µάθουν για το νοµικό σύστηµα της χώρας σας. 
Πολλές αίθουσες δικαστηρίων δέχονται επισκέπτες. Η εργασία θα µπορούσε να έχει 
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ως αποτέλεσµα την αναπαράσταση µιας δίκης όπου θα περιλαµβάνονται δικαιώµατα 
και υποχρεώσεις. 

 

Αφήστε µε να µιλήσω! 
 
Σκοπός: Αυτή η δραστηριότητα, που περιλαµβάνει τη συγγραφή γράµµατος, εξετάζει τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του ατόµου και της πολιτείας όσον αφορά την ελευθερία 
έκφρασης. Επειδή εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από την εµπιστοσύνη που υπάρχει 
ανάµεσα στους µαθητές και το δάσκαλο, θα ήταν καλύτερα να τη χρησιµοποιήσετε µόνο 
όταν οι µαθητές έχουν ήδη αποκτήσει εµπειρία άλλων δραστηριοτήτων για τη 
διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
Μαθησιακά σηµεία:  
− Κάθε δικαίωµα έχει και την αντίστοιχη υποχρέωση. 
− Για παράδειγµα, το δικαίωµα της ελευθερίας έκφρασης έχει την αντίστοιχη 

υποχρέωση του σεβασµού της γνώµης των άλλων. 
 
Χρόνος: Μιάµιση ώρα 
 
Τι χρειάζεστε: Την Απλοποιηµένη Έκδοση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Τις Πληροφορίες για τη Λογοκρισία στην επόµενη σελίδα. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Ζητήστε από τους µαθητές να φανταστούν ότι ο καθένας τους γράφει στην τοπική 

εφηµερίδα. (Αν η περιοχή σας δεν έχει τοπική εφηµερίδα, µπορείτε να επινοήσετε 
µία µε τους µαθητές, τον τίτλο της, πόσο συχνά κυκλοφορεί στα περίπτερα κ.τ.λ.) 
Ζητήστε από τους µαθητές να γράψουν ένα µικρό γράµµα για κάτι που δεν τους 
αρέσει καθόλου στην περιοχή τους. Εξηγήστε ότι κανείς δε θα δει αυτά τα γράµµατα 
εκτός από την τάξη. Βεβαιωθείτε ότι δε θα τα δει κανείς.  

• Αφού γράψουν οι µαθητές τα γράµµατα, χωρίστε τους σε ζευγάρια. Ζητήστε από το 
κάθε ζευγάρι να ανταλλάξει τα γράµµατά του. Τώρα ζητήστε τους να φανταστούν ότι 
είναι όλοι εκδότες της τοπικής εφηµερίδας. Έχουν λάβει το γράµµα που φοβούνται 
ότι θα αναστατώσει τις τοπικές αρχές και το ∆ήµαρχο. Ζητήστε τους να διαγράψουν 
(λογοκρίνουν) τα κοµµάτια του γράµµατος που πιστεύουν ότι είναι επικίνδυνα. Τους 
επιτρέπεται να αλλάξουν το γράµµα µε όποιο τρόπο θέλουν. 

• Επιστρέψτε όλα τα γράµµατα σε αυτούς που τα έγραψαν. Είτε ως τάξη είτε σε 
οµάδες συζητήστε τις παρακάτω ερωτήσεις. 

• Μετά τη συζήτηση, διαβάστε τις Πληροφορίες για τη Λογοκρισία στην επόµενη 
σελίδα και ζητήστε από τους µαθητές να σκεφτούν ένα σενάριο για να δώσουν 
παράδειγµα για κάθε ένα από τα σηµεία. Για παράδειγµα, κάτω από το «ΠΟΙΟΙ 
λογοκρίνονται» οι πληροφορίες κατατάσσουν τους «καλλιτέχνες». Ρωτήστε τους 
µαθητές γιατί πιστεύουν ότι κάποιος θα ήθελε να λογοκρίνει έναν καλλιτέχνη. Αν η 
χώρα σας επιβάλλει τώρα ή έχει επιβάλλει στο παρελθόν λογοκρισία, αναφερθείτε σε 
αυτή την περίοδο και δώστε συγκεκριµένα παραδείγµατα. 
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Ερωτήσεις: 
• Χρησιµοποίησατε αυτο-λογοκρισία προτού γράψετε το γράµµα; Γιατί; Γιατί όχι; 
• Χρησιµοποίησατε ευγενική ή επιθετική γλώσσα; 
• Αν χρησιµοποίησατε ευγενική γλώσσα, το κάνατε επειδή νιώθατε υπεύθυνοι 

απέναντι στα συναισθήµατα των άλλων ή επειδή φοβηθήκατε µια ενδεχόµενη 
τιµωρία; 

• Πώς νιώσατε όταν λογοκρίθηκε το γράµµα σας; 
• Πώς έδειχνε το γράµµα σας αφού λογοκρίθηκε; 
• Με ποια κριτήρια επιλέξατε ποια σηµεία να διαγράψετε από το γράµµα του 

συµµαθητή σας;  
• Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι θα αντιδρούσατε αν ήσασταν ένας τοπικός 

αστυνοµικός που έλαβε ένα γράµµα διαµαρτυρίας; Τι θα συνέβαινε αν το γράµµα 
πρόσβαλε την προσωπικότητα σας ή αν χρησιµοποιούσε επιθετική γλώσσα; 

• Πιστεύετε ότι µια κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να ακούει όλα τα παράπονα, 
ακόµη και αυτά που είναι «επικίνδυνα»; Γιατί; Γιατί όχι; 

• Ήταν το γράµµα σας «επικίνδυνο»; 
• Γιατί πιστεύετε ότι κάναµε αυτή τη δραστηριότητα; 
 
Επιλογές: 
• Αν πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο, αυτή η δραστηριότητα µπορεί να τροποποιηθεί 

έτσι ώστε οι µαθητές να φανταστούν ότι γράφουν στη σχολική εφηµερίδα. 
• Ως άσκηση, (βλέπε ενότητα Projects στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας 

στο ∆εύτερο Μέρος) ζητήστε από τους µαθητές να παρακολουθήσουν τις 
εφηµερίδες για κάποιο διάστηµα. Μπορούν να επιλέξουν κάποια είδηση και να 
συγκρίνουν πώς οι διάφορες εφηµερίδες γράφουν για την ίδια είδηση ανάλογα µε την 
προκατάληψή τους. 

• Αν οι µαθητές διαφωνούν µε κάποια είδηση που διάβασαν στις εφηµερίδες, µπορούν 
να γράψουν ως τάξη ένα ευγενικό γράµµα στα µέσα για να εκφράσουν την άποψή 
τους. 

 
Πληροφορίες για τη Λογοκρισία 
 

Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί ανθρώπινο δικαίωµα που ορίστηκε στην 
Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Άρθρο 19). Πολλοί άνθρωποι  
πιστεύουν ότι αποτελεί την ουσία µιας δηµοκρατικής κοινωνίας. Άλλοι υποστηρίζουν ότι 
η υπερβολική ελευθερία έκφρασης µπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Σε πολλές χώρες, ο 
ελεύθερος λόγος ελέγχεται όταν προκαλεί βία, όταν δηλαδή υποκινεί καυγάδες, όταν 
ξεσηκώνει τους ανθρώπους να επαναστατήσουν, ή όταν είναι ρατσιστικός ή 
φανατισµένος. Σε κάποιες χώρες, λογοκρίνεται και η κριτική που ασκείται στην 
κυβέρνηση. 
 
ΠΟΙΟΣ ασκεί λογοκρισία: 
− επίσηµοι λογοκριτές - η κυβέρνηση - ο νόµος - τα Μ.Μ.Ε. 
− οι δηµόσιοι υπάλληλοι - οι εργοδότες - τα σωµατεία - οι οµάδες πιέσης (στη Βουλή) 
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ΤΙ λογοκρίνεται: 
− Πληροφορίες - η πρόσβαση σε πληροφορίες - η έκφραση 
− η συλλογική δράση - οι επιθέσεις ενάντια στις αποδεκτές αξίες - οι καλλιτέχνες 
− οι συγγραφείς - οι πολιτικές αντιθέσεις - οι επικριτές της κοινωνίας 
 
ΓΙΑΤΙ επιβάλλεται η λογοκρισία: 
− για να κρυφτεί η ανεπάρκεια και / ή οι πληροφορίες - για να υπερασπιστεί το 

καθεστώς 
− για να προστατευτεί η κυβερνητική πολιτική - για να προστατευτούν τα προνόµια 
− για να προστατευτούν οι ευάλωτες οµάδες, π.χ. οι ανήλικοι - για να διατηρηθεί η 

εξουσία 
 
ΠΩΣ επιβάλλεται η λογοκρισία: 
− εµποδίζοντας κάτι να συµβεί (προληπτική λογοκρισία) 
− µε τιµωρία µετά το γεγονός  (κυρωτική λογοκρισία) 
 
ΠΟΤΕ επιβάλλεται η λογοκρισία: 
− πριν από τις εκλογές 
− σε περιόδους ραγδαίων αλλαγών 
− σε περιόδους εθνικής/ διεθνούς κρίσης 
− όταν µια κυβέρνηση είναι ανίσχυρη και απειλείται 
 

Τι θα έκανες; 
 
Σκοπός: Αυτή η µελέτη περίπτωσης για τις πολιτικές δολοφονίες ενθαρρύνει τους 
µαθητές να συζητήσουν τις υποχρεώσεις της πολιτείας και του πολίτη. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Κάθε δικαίωµα έχει και την αντίστοιχη υποχρέωση. Για παράδειγµα, το δικαίωµα 

στην ατοµική ασφάλεια έχει την αντίστοιχη υποχρέωση της υπεράσπισης αυτού του 
δικαιώµατος για τους άλλους ανθρώπους. 

 
Τι χρειάζεστε: 
− Μελέτη περίπτωσης: Luis Diaz από τις επόµενες σελίδες 
− Πληροφορίες για τις πολιτικές δολοφονίες από τις επόµενες σελίδες 
− Το κείµενο «Τι συνέβη» από τις επόµενες σελίδες  
 
Χρόνος: Περίπου µια ώρα 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• ∆ιαβάστε, ή ζητήστε από τους µαθητές να διαβάσουν την Περίπτωση του Luis Diaz. 
• Πείτε στους µαθητές ότι ο θάνατος του Luis ονοµάζεται εξώδικη εκτέλεση ή πολιτική 

δολοφονία. ∆ιαβάστε, ή ζητήστε από τους µαθητές να διαβάσουν τις Πληροφορίες 
για τις Πολιτικές ∆ολοφονίες στις επόµενες σελίδες. 
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• Η οικογένεια του Luis θέλει να δικαστούν οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για το 
θάνατό του. Ο στρατός δε θέλει να συµβεί κάτι τέτοιο. Ζητήστε από τους µαθητές να 
συζητήσουν σε οµάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόµων γιατί η οικογένεια και ο 
στρατός έχουν αυτή τη γνώµη. Παρακάτω δίνονται κάποιες ερωτήσεις για να 
ξεκινήσετε τη συζήτηση: 
− Ποιος πιστεύετε ότι είναι υπεύθυνος για το θάνατο του Luis: ο στρατός, η 

κυβέρνηση, ο ίδιος ο Luis, ή ο στρατιώτης που τον σκότωσε;  
− Με ποιον τρόπο θα επηρεάζονταν τα άλλα µέλη των δυνάµεων ασφαλείας αν οι 

ένοχοι στρατιώτες τιµωρηθούν; 
− Αν τιµωρηθούν οι ένοχοι στρατιώτες, θα αυξανόταν ή θα µειωνόταν η δύναµη 

της κυβέρνησης, των δυνάµεων ασφαλείας και του στρατού; Τι πιστεύετε ότι θα 
πάθαινε η εικόνα τους; 

− Τι θα συνέβαινε αν δεν τιµωρούνταν; Θα έχανε ο στρατός την εµπιστοσύνη των 
ανθρώπων; 

− Έχει σηµασία αν ο στρατός χάσει την εµπιστοσύνη των ανθρώπων; 
− Πιστεύετε ότι είναι σωστό να λέµε ότι οι στρατιώτες δεν πρέπει να διώκονται για 

φόνο, ακόµη και σε τέτοιες περιπτώσεις; 
− Αν δεν τιµωρηθούν οι στρατιώτες, τι επίδραση θα έχει αυτό στην αντίληψη του 

κοινού για το νοµικό σύστηµα (δικαστήρια, δικαστές, κ.τ.λ.); 
• Ζητήστε από τους µαθητές να φανταστούν ότι ήταν κρυµµένοι κάπου εκεί κοντά 

όταν σκοτώθηκε ο Luis. Είδαν το πρόσωπο και τον αριθµό του στρατιώτη που τον 
σκότωσε, αλλά δεν τους είδε κανείς. 
Τι θα κάνατε σε αυτήν την περίπτωση; 
− Θα πήγαινατε σπίτι και θα ξεχνούσατε ό,τι είδατε; Θα µπορούσατε να το κάνετε 

αυτό; 
− Θα πηγαίνατε στην αστυνοµία να καταγγείλετε το γεγονός; 
− Θα λέγατε αυτά που είδατε στην οικογένεια του Luis ή σε κάποιον άλλο; 
− Θα κάνατε κάτι άλλο; Τι; Γιατί; 

• Στο τέλος της δραστηριότητας, µπορείτε να διαβάσετε στην τάξη το κείµενο «Τι 
έγινε». 

 
Επιλογές: 
• Ζητήστε από τους µαθητές να φανταστούν ότι είναι οι φίλοι, η οικογένεια, ή οι 

συνάδελφοι κάποιου που εκτελέστηκε εξώδικα. Ζητήστε τους να γράψουν ένα 
ποίηµα ή µια ιστορία ή να ζωγραφίσουν µια ζωγραφιά για να δείξουν πώς νιώθουν 
αυτοί οι άνθρωποι. 

• Ως άσκηση (βλέπε ενότητα Projects στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας 
στο ∆εύτερο Μέρος) ζητήστε από τους µαθητές να υποκριθούν κατά οµάδες ότι ένας 
από αυτούς είναι ένας δηµοσιογράφος που έχει έρθει να ρωτήσει την οικογένεια του 
Luis Diaz για το θάνατό του. Κάθε οµάδα πρέπει να ετοιµάσει ένα µικρό έργο για τη 
συνάντηση µε το δηµοσιογράφο. Παρακάτω προτείνονται µερικές ερωτήσεις για να 
σκεφτούν: 
Θέλουν να µιλήσουν στο δηµοσιογράφο; Είναι επικίνδυνο; Μπορούν να τον/ την 
εµπιστευτούν; 
Τι θέλει ο/ η δηµοσιογράφος; Ποια είναι η γνώµη του/ της για το φόνο; 
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Μπορεί ο/ η δηµοσιογράφος να τους βοηθήσει να δηµοσιοποιήσουν το φόνο; Θέλουν 
να συµβεί κάτι τέτοιο οι συγγενείς /φίλοι/ συνάδελφοι του Luis; 

• Κάθε οµάδα µπορεί να κάνει τη δική της αναπαράσταση στην τάξη. 
 
Η Περίπτωση του Luis Diaz 
 

Στις 17 Σεπτεµβρίου του 1992, ο Luis Enrique Lenda Diaz, ένας 21χρονος 
φοιτητής ιατρικής στο Carabobo State University της Αράγκουα, στη Βενεζουέλα, 
γιόρταζε τη 17η επέτειο του πανεπιστηµίου µε συµφοιτητές και καθηγητές. Σύµφωνα µε 
µάρτυρες, υπήρξε µια λεκτική φιλονικία - από απόσταση - ανάµεσα σε µερικούς 
φοιτητές και τους Εθνοφρουρούς που έκαναν περιπολία στην περιοχή. Είκοσι µέλη της 
Εθνοφρουράς άρχισαν να ρίχνουν δακρυγόνα ενάντια στους φοιτητές. 

Στις 2.30 οι φρουροί άρχισαν να πυροβολούν τους φοιτητές. Το όλο γεγονός 
καταγράφηκε σε βίντεο. Μετά από λίγα λεπτά, ο Luis Landa σκοτώθηκε από µια σφαίρα. 
Έγινε επίσηµη ανάκριση για το φόνο και ένα µέλος της Εθνοφρουράς θεωρήθηκε 
ύποπτος. Έγιναν οι διαδικασίες από το στρατιωτικό και το αστικό δικαστήριο. 

Ωστόσο, το Μάρτιο του 1993, τα στρατιωτικά δικαστήρια απαίτησαν την 
αποκλειστική δικαιοδοσία του θέµατος. Στο παρελθόν, τα στρατοδικεία έχουν 
επανειληµµένως αθωώσει τα µέλη των δυνάµεων ασφαλείας που κατηγορούνταν για 
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Η οικογένεια του Luis Landa, που έψαχνε να δηµοσιοποιήσει το φόνο του, 
υπήρξε θύµα συστηµατικής παρενόχλησης. Έλαβαν απειλητικά τηλεφωνήµατα και 
ακούγονταν πυροβολισµοί έξω από το σπίτι τους. Το ∆εκέµβριο του 1992 ο πατέρας του 
Luis Landa πυροβολήθηκε στο γόνατο από µια οµάδα οπλισµένων ανδρών σε ένα 
αυτοκίνητο. 

 
Πληροφορίες για τις Πολιτικές ∆ολοφονίες 
 

Ο όρος «εξώδικη εκτέλεση» αναφέρεται σε έναν παράνοµο και ηθεληµένο φόνο 
που εκτελείται µε διαταγή της κυβέρνησης ή µε τη συνέργια της. Αν οι αρχές αρνηθούν 
να ερευνήσουν έναν αδικαιολόγητο φόνο που έγινε από τις δυνάµεις ασφαλείας ή να 
παραπέµψουν τους δράστες στη δικαιοσύνη, τότε πρόκειται για µια εξώδικη εκτέλεση 
για την οποία είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση. Ο όρος «πολιτική δολοφονία» µπορεί επίσης 
να χρησιµοποιηθεί καθώς γίνεται πιο εύκολα κατανοητός και περιλαµβάνει σκόπιµους 
και γενικευµένους φόνους που διαπράττονται από ένοπλες πολιτικές οµάδες. 

Οι πολιτικές δολοφονίες διαφέρουν από τους φόνους που συµβαίνουν µέσα σε 
ένα νοµικά δικαιολογηµένο πλαίσιο. Αν κάποιος σκοτωθεί επειδή οι στρατιώτες 
βρίσκονται σε αυτοάµυνα, ή από την αστυνοµία σε µια εξέγερση, τότε ο φόνος µπορεί να 
θεωρηθεί νοµικά δικαιολογηµένος. Επίσης, όταν κάποιος εκτελείται αφού κριθεί ένοχος 
σε µια δίκαιη δίκη, ο κρατικός υπεύθυνος θα δηλώσει ότι ο φόνος είναι νοµικά 
δικαιολογηµένος. Ακόµη, αν ένας στρατιώτης σκοτώσει για προσωπικούς λόγους και 
τιµωρηθεί όπως ένας κοινός δολοφόνος, ο φόνος που διέπραξε δεν είναι εξώδικη 
εκτέλεση. Επίσης, ο φόνος των εχθρών κατά τη διάρκεια µιας µάχης είναι νόµιµος. 

Πολλές κυβερνήσεις που χρησιµοποιούν πολιτικές δολοφονίες είναι 
υποχρεωµένες να κάνουν συµφωνίες που τις δεσµεύουν να σεβαστούν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Μερικές κυβερνήσεις δεν προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους. 
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Μερικές χρησιµοποιούν µεθόδους φόνου που καλύπτουν το έγκληµα. Οι φόνοι 
διαπράττονται τη νύχτα, όταν τα θύµατα είναι µόνα. Τα πτώµατα ακρωτηριάζονται και 
κρύβονται για να αποφευχθεί η αναγνώριση. Αλλά οι περισσότερες κυβερνήσεις αυτού 
του είδους ψεύδονται ή τα παρουσιάζουν τα γεγονότα ως ασήµαντα. 

Τον Ιούνιο του 1989, τανκ του Κινεζικού στρατού κατακρεούργησαν προ-
δηµοκρατικούς διαδηλωτές στην πλατεία Tiananmen στο Πεκίνο. Οι τηλεοπτικές 
κάµερες κατέγραψαν το περιστατικό και ήταν πρώτη είδηση σε όλο τον κόσµο. Χιλιάδες 
άνθρωποι ήταν αυτόπτες µάρτυρες. Εκατοντάδες πτώµατα εντοπίστηκαν σε νεκροτοµεία 
και νοσοκοµεία. Ωστόσο, η κυβέρνηση είπε αρχικά ότι κανένας δεν είχε σκοτωθεί. Αυτή 
η εκδοχή άλλαξε αργότερα: η κυβέρνηση είπε ότι 2000 πολίτες είχαν σκοτωθεί στο 
Πεκίνο σε συρράξεις ανάµεσα στους στρατιώτες και τους διαδηλωτές, µια τεράστια 
διαστρέβλωση της αλήθειας.  

Μερικές κυβερνήσεις προβάλουν τη δικαιολογία ότι η βία είναι επιδηµική στις 
κοινωνίες τους, ή ότι πηγάζει από εθνικές προστριβές. Η βία είναι επιδηµική σε κάθε 
κοινωνία όπου καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Και η διακοινοτική βία δεν 
είναι αναπόφευκτο προϊόν των εθνικών ή των θρησκευτικών προστριβών. Συχνά ξεκινά 
ή χειροτερεύει εξαιτίας των επίσηµων αρχών. 
 
Τι συνέβη  
  

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ∆ιεθνής Αµνηστία ανέλαβε την 
υπόθεση του Luis. Ως µέρος της καµπάνιας της ∆ιεθνούς Αµνηστίας για την υπόθεση, οι 
απλοί άνθρωποι από όλο τον κόσµο έγραψαν γράµµατα στην κυβέρνηση της Βενεζουέλα 
ζητώντας να αναλάβει δράση για το θάνατο του Luis και για να σταµατήσει η 
παρενόχληση της οικογένειάς του. 

Τον Ιούλιο του 1995, ο Εθνοφρουρός που σκότωσε τον Luis καταδικάστηκε από 
ένα λαϊκό δικαστήριο σε 18 χρόνια φυλάκισης, µε το δικαίωµα έφεσης. 

Ο πατέρας του Luis είπε ότι αυτό έγινε: «…χάρη στις διεθνείς πιέσεις… Είχα ήδη 
χάσει κάθε ελπίδα… Οι απειλές και οι επιθέσεις µε είχαν σχεδόν αποτελειώσει. Όλα 
αυτά άλλαξαν µε την καµπάνιά σας».  
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∆ικαιώµατα ζωής – 
δραστηριότητες για την 
οικουµενικότητα των 
δικαιωµάτων 
 

Αυτές οι δραστηριότητες βοηθούν τους µαθητές να κατανοήσουν ότι όλοι οι 
άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώµατα. Τα δικαιώµατά µας µπορούν να καταπατηθούν, 
αλλά είναι αναφαίρετα. Γεννιόµαστε και πεθαίνουµε µε αυτά.  
Αυτές οι δραστηριότητες βασίζονται σε εκείνες για τα µικρότερα παιδιά στο Τρίτο 
Μέρος. 
 

Βασικά ∆ικαιώµατα [Τροχός 
∆ικαιωµάτων] 
(Προσαρµοσµένο από το Εργαστήριο Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων, που παρουσιάστηκε από τη µη κυβερνητική 
οργάνωση της Κροατίας B.a.B.e., Sljeme, Κροατία, Μάρτιος 1996) 
 
Σκοπός: Αυτή η δραστηριότητα χρησιµοποιεί την ανθρώπινη εµπειρία ως βάση για να 
σκεφτούµε πώς υπερασπιζόµαστε τα δικαιώµατά µας και τα δικαιώµατα των άλλων. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Στη ζωή µας έχουµε ήδη υπερασπιστεί τα δικαιώµατά µας και τα δικαιώµατα των 

άλλων, ακόµη και αν δε χρησιµοποιήσαµε τη λέξη «δικαιώµατα». 
 
Τι χρειάζεστε: Τον πίνακα ή ένα µεγάλο χαρτόνι και στυλό. 
 
Χρόνος: Περίπου µια ώρα 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Αυτή είναι µια δραστηριότητα για οµάδες των έξι ατόµων. Στην τάξη, κάντε τη 

δραστηριότητα µε µια µικρή οµάδα (ίσως κατά τη διάρκεια του µεσηµεριανού 
διαλείµµατος). Αυτοί οι µαθητές µπορούν να χρησιµεύσουν ως συντονιστές των 
µικρών οµάδων. 

• Χωρίστε τους µαθητές σε οµάδες των 6 ατόµων περίπου, µε έναν συντονιστή για 
κάθε οµάδα. 
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• Ο συντονιστής ζητά από το κάθε µέλος της οµάδας να θυµηθεί µια φορά που 
υπερασπίστηκε τα δικαιώµατά του ή τα δικαιώµατα άλλων ανθρώπων. (Για 
παράδειγµα, οι µαθητές µπορεί να θυµηθούν κάποια φορά που κατηγορήθηκαν άδικα 
για κάτι όταν ήταν παιδιά). Αν θέλουν, τα µέλη µιας οµάδας µπορούν να 
περιγράψουν την ανάµνησή τους σε ένα συµµαθητή τους. Μετά από πέντε λεπτά, 
κάθε µέλος της οµάδας πρέπει να έχει έτοιµες τις παρακάτω πληροφορίες:  
1. Μια φορά που υπερασπίστηκα τα δικαιώµατά µου 
2. Τι συνέβη 
3. Πού συνέβη 
4. Το κίνητρο. Γιατί τα υπερασπίστηκα 
5. Ποιος ή ποιες ήταν οι πηγές που µε στήριξαν 

• Καθώς σκέφτονται, ο συντονιστής ζωγραφίζει ένα µεγάλο τροχό µε ακτίνες. 
• Ο συντονιστής της κάθε οµάδας ζητά από το κάθε µέλος να διηγηθεί την ιστορία του, 

ακολουθώντας τα πέντε σηµεία που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
• Καθώς το κάθε µέλος διηγείται την ιστορία του, ο υπεύθυνος γράφει πού συνέβη το 

κάθε περιστατικό στο τέλος κάθε ακτίνας, και γράφει το κίνητρο και τις πηγές 
υποστήριξης κατά µήκος των ακτινών. (Για να διευκολυνθεί στην καταγραφή των 
γεγονότων, ο συντονιστής µπορεί να κάνει µια περίληψη των όσων λέγονται, εφόσον 
τα µέλη της οµάδας συµφωνούν.) 

• Αφού διηγηθούν όλα τα µέλη την ιστορία τους, ο συντονιστής µπορεί να 
χρησιµοποιήσει τις παρακάτω ερωτήσεις για να σκιαγραφήσει τα µαθησιακά σηµεία. 

 
Ερωτήσεις: 
• Ήταν οι εµπειρίες σας όµοιες/ διαφορετικές; Για παράδειγµα, συνέβησαν σε δηµόσιο/ 

ιδιωτικό χώρο, στο σπίτι/ στη δουλειά; 
• Ήταν κάποια µέρη ή πρόσωπα και θετικά και αρνητικά; 
• Ανέφερε κάποιος το νόµο ή τις αρχές ως πηγή στήριξης; Γιατί; Γιατί όχι; 
• Πώς αισθανθήκατε όταν θυµηθήκατε τη στιγµή που υπερασπιστήκατε τα δικαιώµατά 

σας; 
• Ήταν θετική εµπειρία; Γιατί; Γιατί όχι; 
• ∆εχτήκατε τη στήριξη ή την αλληλεγγύη των φίλων σας/ των συµµαθητών σας/ της 

οικογένειάς σας; Γιατί πιστεύετε ότι αυτού του είδους η στήριξη είναι χρήσιµη όταν 
υπερασπιζόµαστε τα ανθρώπινα δικαιώµατα; 

 
Επιλογές 
• Αυτή η δραστηριότητα είναι πολύ ευέλικτη. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

ανάλυση κάθε παρελθούσας εµπειρίας µε οποιαδήποτε ηλικιακή οµάδα. Είναι 
ιδιαίτερα χρήσιµη για να δείξετε ότι όλοι µοιραζόµαστε τις ίδιες εµπειρίες. 

• Οι µαθητές µπορούν να δουν τα έγγραφα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο Πέµπτο 
Μέρος αυτού του εγχειριδίου για να διαπιστώσουν ποια δικαιώµατα είναι ίσως 
σχετικά µε την ιστορία τους. 

• Ως άσκηση, ζητήστε από τους µαθητές να παρακολουθήσουν τα Μ.Μ.Ε. και την 
εµπειρία τους για ένα σαββατοκύριακο. Πόσα παραδείγµατα ανθρώπων που 
υπερασπίζονται τα δικαιώµατά τους µπορούν να βρουν; 

 



 121 

«Mignonette» 
(Προσαρµοσµένο από τη σελ. 11 του Understand the Law, 1994, The Citizenship Foundation) 
 
Σκοπός: Η ηθικά περίπλοκη ιστορία για το δικαίωµα στη ζωή θα βοηθήσει τους µαθητές 
να σκεφτούν πώς τα δικαιώµατα λειτουργούν στην πράξη. Επίσης συνδέεται µε τις 
δραστηριότητες που ξεκινούν στο επόµενο κεφάλαιο. 
 
Μαθησιακά σηµεία: 
− Όλοι έχουν το δικαίωµα στη ζωή. 
− Υπάρχει µια έννοια για τα «φυσικά δικαιώµατα.» 
 
Χρόνος: Περίπου µια ώρα 
 
Τι χρειάζεστε: Την Απλοποιηµένη Έκδοση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• ∆είξτε στους µαθητές το άρθρο 3 της της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (βλέπε Πέµπτο Μέρος), που ορίζει το δικαίωµα στη ζωή: 
• «Άρθρο 3. Κάθε άτοµο έχει δικαίωµα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του 

ασφάλεια.» 
• Χωρίστε τους µαθητές σε µικρές οµάδες των πέντε ή έξι ατόµων. 
• ∆ιαβάστε την παρακάτω ιστορία στους µαθητές: 
 

«Στις 19 Μαΐου του 1884, τέσσερις άντρες σαλπάρισαν από την Αγγλία για 
Αυστραλία µέσα σε ένα γιοτ που λεγόταν Mignonette. Ήταν ο καπετάνιος 
Thomas Dudley, ο υποπλοίαρχος Edwin Stephens και οι ναύτες Ned Brooks και 
Richard Parker, ο 17χρονος καµαρότος. Στις 5 Ιουλίου ένα τεράστιο κύµα έσκασε 
πάνω στα πλάγια του γιοτ. Οι άντρες πρόλαβαν µόνο να αρπάξουν δύο κονσέρβες 
φαγητού και να επιβιβαστούν σε µια ανοιχτή βάρκα προτού βυθιστεί το 
Mignonette. Οι τέσσεροι άτυχοι ναύτες βρέθηκαν στη µέση του Ατλαντικού 
Ωκεανού, 1600 µίλια από την ξηρά, µε λίγα µόνο κονσερβοποιηµένα λαχανικά  
για να τους κρατήσουν ζωντανούς. Μετά από τρεις µέρες, οι πεινασµένοι άνδρες 
κατάφεραν να πιάσουν µια χελώνα. Έτσι είχαν φαγητό και νερό, αλλά µετά από 
εννέα µέρες το φαγητό είχε τελειώσει. Βρίσκονταν ακόµη 1000 µίλια από την 
ξηρά, χωρίς φαγητό και έπιναν µόνο τις σταγόνες της βροχής. Οι ναυτικοί 
απελπίστηκαν. Ο Καπετάνιος έγραψε σε ένα γράµµα στη γυναίκα του ότι αν δεν 
έρθει κάποιο πλοίο, «θα πεθάνουµε…Λυπάµαι που ξεκίνησα τέτοιο ταξίδι…» 
Ωστόσο, υπήρχε µια ελπίδα σωτηρίας, τουλάχιστον για τρία άτοµα από το 
πλήρωµα, για µερικές ακόµη µέρες. Κάποιος έπρεπε να γίνει τροφή για τους 
άλλους. Ο Καπετάνιος πρότεινε να ρίξουν κλήρο για να αποφασίσουν ποιος θα 
σκοτωθεί, αλλά ο Stephens και ο Brooks είχαν αντίρρηση. «Αν είναι να 
πεθάνουµε», είπαν, «τότε να πεθάνουµε όλοι µαζί». Ο νεαρός Richard Parker που 
ήταν ξαπλωµένος σχεδόν αναίσθητος στη βάρκα δεν είπε τίποτα. 
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Μετά από ακόµη δύο µέρες χωρίς φαγητό και νερό, ο Καπετάνιος έπεισε τον 
Stephens ότι ένας από αυτούς έπρεπε να θυσιαστεί για να σωθούν οι υπόλοιποι, 
και ότι ο µόνος υποψήφιος ήταν ο Richard Parker. Ήταν ορφανός, δεν είχε 
γυναίκα ή παιδιά, και ήταν ετοιµοθάνατος. Συνερχόταν από το κώµα µόνο 
περιστασιακά για να πιει θαλασσινό νερό που τον έκανε ακόµα πιο άρρωστο. 
Ήξεραν ότι η µικρή τους βάρκα κατευθυνόταν προς την τακτική θαλάσσια οδό. 
Μπορεί να έβλεπαν κάποιο πλοίο µπορεί και όχι. Συµφώνησαν ότι αν δεν έφτανε 
σε αυτούς καµία βοήθεια µέχρι την επόµενη µέρα, τότε θα σκότωναν το αγόρι. 
Κανείς δεν ήρθε. Ο Brooks δεν ήθελε να συµµετάσχει στο φόνο. Καθώς 
σκεπάστηκε µε ένα µπουφάν στην άκρη της βάρκας, ο Dudley και ο Stephens 
γονάτισαν δίπλα στον αναίσθητο Parker. 
‘Richard αγόρι µου’, ψιθύρισε ο καπετάνιος, ‘ήρθε η ώρα σου’. Ο Stephens ήταν 
έτοιµος να κρατήσει τα πόδια του αγοριού αλλά δε χρειάστηκε. Ήταν τόσο 
αδύναµος για να παλέψει καθώς ο καπετάνιος έβγαλε ένα µαχαίρι τσέπης και το 
έµπηξε στο λαιµό του αγοριού, σκοτώνοντάς το ακαριαία.  Τις επόµενες τρεις 
µέρες, οι τρεις άντρες ήπιαν το αίµα και έφαγαν την καρδιά και το συκώτι του 
Richard. Την τέταρτη µέρα, τους είδε ένα Γερµανικό πλοίο, το Montezuma. Οι 
τρεις άντρες ήταν πολύ αδύναµοι. Χρειάστηκε να τραβήξουν τον υποπλοίαρχο 
και τον καπετάνιο µε σκοινί στο πλοίο. 
Οι άνδρες έφτασαν στην Αγγλία στις 7 Σεπτεµβρίου. Ο Dudley, ο Stephens και ο 
Brooks πήγαν κατευθείαν στις αρχές και εξήγησαν την αιτία θανάτου του 
αγοριού.»  

• Ζητήστε από τους µαθητές να απαντήσουν ανά οµάδες στις παρακάτω ερωτήσεις: 
− Πιστεύετε ότι οι τρεις άνδρες έκαναν κάτι κακό; 
− Έπρεπε να κατηγορηθούν για έγκληµα; 
− Έπρεπε να κατηγορηθούν όλοι για το ίδιο έγκληµα; 

• Τώρα διαβάστε τη συνέχεια της ιστορίας στην τάξη: 
«Παρόµοια περιστατικά είχαν ξανασυµβεί στο παρελθόν, και έτσι οι τρεις άντρες 
έµειναν άναυδοι όταν κατηγορήθηκαν για φόνο - παρόλο που η κατηγορία 
εναντίον του Brooks αποσύρθηκε αργότερα. Η ιστορία προκάλεσε µεγάλο 
ενδιαφέρον στο ευρύ κοινό καθώς αναφέρθηκε λεπτοµερώς στις εφηµερίδες. 
Συγκεντρώθηκαν χρήµατα για να πληρωθούν οι δικηγόροι υπεράσπισης των 
ανδρών στο δικαστήριο. Στη δίκη, όλοι συµφωνούσαν για τα γεγονότα της 
υπόθεσης, αλλά οι ένορκοι αντιµετώπιζαν µεγάλο δίληµµα. Έδειχναν κατανόηση 
για τους τρεις άνδρες και θα ήθελαν να συµφωνήσουν ότι δεν είναι λάθος για 
κάποιον να σκοτώσει κάποιον άλλο για να σώσει τη δική του/της ζωή. Αλλά  
παραδέχονταν ότι το να σκοτώσεις κάποιον σκόπιµα που δεν απειλεί τη ζωή σου 
είναι φόνος. Ο δικαστής έδωσε στους ενόρκους τη λύση του προβλήµατος 
επιτρέποντάς του να ακολουθήσουν την ασυνήθιστη οδό µιας «ειδικής 
ετυµηγορίας». Έτσι, ο δικαστής ανακοίνωσε τα γεγονότα της υπόθεσης, αλλά 
άφησε ένα πάνελ πέντε ενόρκων να αποφασίσουν αν ο Dudley και ο Stephens 
ήταν ένοχοι για φόνο ή όχι.» 

• Ζητήστε από τους µαθητές να απαντήσουν ανά οµάδες στις παρακάτω ερωτήσεις: 
− Αν ήσασταν ένας από τους πέντε ενόρκους, θα κρίνατε ένοχους για φόνο τον 

Dudley και τον Stephens ή όχι; 
− Γιατί; 
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− Αν είναι ένοχοι, πώς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να τιµωρηθούν; 
• Τώρα πείτε στους µαθητές τι συνέβη: 

«Το δικαστήριο έκρινε ένοχους για φόνο τον Dudley και τον Stephens. Η ποινή 
για φόνο ήταν θάνατος, αλλά σε αυτή την περίπτωση άλλαξε σε έξι µήνες 
φυλάκιση. Σύµφωνα µε τα πρότυπα της εποχής και συγκρινόµενη µε τη 
µεταχείριση άλλων ναυτικών σε ανάλογη περίπτωση, η ποινή κρίθηκε από 
πολλούς ως αυστηρή.» 

 
Ερωτήσεις: 
• Το δικαίωµα στη ζωή του Richard Parker παραβιάστηκε. Τι συνέβη όµως µε το 

δικαίωµα στη ζωή των υπολοίπων ανδρών στη βάρκα; 
• Τι θα είχετε κάνει; Θα προτιµούσατε να πεθάνετε από το να σκοτώσετε κάποιον 

άλλο; 
• Αυτή η ιστορία συνέβη 64 χρόνια προτού συνταχθεί η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Σηµαίνει κάτι αυτό για το δικαίωµα στη ζωή του Richard 
Parker;  

• Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι υπάρχουν «φυσικοί» νόµοι και δικαιώµατα που 
υπήρχαν ανέκαθεν, είναι αυτονόητα και δίκαια. Για παράδειγµα, το δικαίωµα της 
ελευθερίας είναι ένα «φυσικό» δικαίωµα. Συµφωνείτε µε αυτή την άποψη; 

• Ποια άλλα πράγµατα, εκτός από την ίδια τη ζωή, πιστεύετε ότι έχουµε «φυσικό» 
δικαίωµα να κάνουµε; Φτιάξτε µια λίστα και συγκρίνετέ τη µε τα δικαιώµατα στην 
Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 

 
Επιλογές: 
• Τι θα γινόταν αν οι άνδρες δεν έλεγαν στις αρχές ότι σκότωσαν το αγόρι; Ζητήστε 

από τους µαθητές να γράψουν ένα θεατρικό έργο, ιστορίες, ποιήµατα ή φανταστικά 
γράµµατα όπου θα φαντάζονται ότι είναι οι τρεις άνδρες 10 χρόνια µετά την ιστορία. 
Πώς θα ένιωθαν γι’ αυτό που έκαναν; Θα ένιωθαν ενοχές; Γιατί/ Γιατί όχι; 

• Πώς θα αντιδρούσε αν ήσουν ένας φίλος του Richard Parker; 
• Ως εργασία, οι µαθητές θα µπορούσαν να κάνουν µια έρευνα ρωτώντας τους φίλους 

και τους συγγενείς τους «Ποια πιστεύεις ότι είναι τα φυσικά σου δικαιώµατα;» Τα 
αποτελέσµατα θα µπορούσαν να προβληθούν και να χρησιµοποιηθούν για συζήτηση 
ή ως βάση για τα µαθηµατικά, για παράδειγµα, µε τη µορφή πίνακα. 

 

Η ιστορία της Ιρίνα 
 
Σκοπός: Αυτή η µελέτη περίπτωσης για κάποιον που παραβιάζονται συνεχώς τα 
δικαιώµατά του στοχεύει στη βελτίωση της γνώσης των µαθητών για την παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στην καλλιέργεια της στάσης ότι οι απλοί άνθρωποι 
µπορούν να εναντιωθούν στις παραβιάσεις. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Τα άτοµα και κυρίως οι οµάδες ατόµων µπορούν να δράσουν για να εναντιωθούν 

επιτυχώς στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
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Τι χρειάζεστε: 
− Την ιστορία της Ιρίνα στις επόµενες σελίδες. 
− Την Απλοποιηµένη Έκδοση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων. 
− Πληροφορίες για τους φυλακισµένους συνειδήσεως. 
 
Χρόνος: Περίπου µια ώρα 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Ζητήστε από τους µαθητές να σκεφτούν γρήγορα όλους τους πιθανούς λόγους για 

τους οποίους η κυβέρνηση µπορεί να φυλακίσει κάποιον. Για παράδειγµα, για φόνο, 
για ληστεία, κ.λ.π. Γράψτε αυτούς τους λόγους στον πίνακα. Μη διαθέσετε 
παραπάνω από πέντε λεπτά γι’ αυτή τη δραστηριότητα. 

• ∆ιαβάστε, ή ζητήστε από τους µαθητές να διαβάσουν τις πληροφορίες για τους 
φυλακισµένους συνειδήσεως στη σελ. …. 

• ∆ιαβάστε ή ζητήστε από τους µαθητές να διαβάσουν την ιστορία της Ιρίνα. 
• Χωρίστε τους µαθητές σε οµάδες των πέντε ή έξι ατόµων. ∆ώστε σε κάθε οµάδα ένα 

αντίγραφο της Απλοποιηµένης Έκδοσης της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων από το Πέµπτο Μέρος. 163. Ζητήστε τους να βρουν ποια 
από τα δικαιώµατα της Ιρίνα στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων παραβιάστηκαν (αν δε µπορείτε να φωτοτυπήσετε τη ∆ιακήρυξη, 
διαβάστε το κάθε ένα δικαίωµα ξεχωριστά και ρωτήστε τους µαθητές αν 
καταπατήθηκε στην ιστορία της Ιρίνα.) 

• Αν κάποιες οµάδες τελειώσουν γρήγορα, ζητήστε από αυτές να εντοπίσουν τις 
µεθόδους που χρησιµοποίησε η οµάδα του Milwaukee της ∆ιεθνούς Αµνηστίας για 
να ελευθερώσει την Ιρίνα. 

• Χρησιµοποιήστε τις παρακάτω ερωτήσεις για να ξεκινήσετε µια συζήτηση για την 
υπόθεση της Ιρίνα. 

 
Ερωτήσεις: 
• Πιστεύετε ότι ήταν σωστό να φυλακιστεί η Ιρίνα; Γιατί; Γιατί όχι; 
• Ποια από τα δικαιώµατα της Ιρίνα καταπατήθηκαν; Τι πιστεύετε ότι προσπαθούσαν 

να κάνουν οι αρχές όταν της φέρθηκαν µε αυτόν τον τρόπο; 
• Οι άνθρωποι της οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα της ∆ιεθνούς Αµνηστίας 

δε γνώριζαν προσωπικά την Ιρίνα και δεν κατάγονταν από τη χώρα της. Γιατί 
νοµόζετε ότι ενδιαφέρθηκαν για ότι της συνέβαινε; 

• Τι επίδραση πιστεύετε ότι είχαν οι ενέργειες αυτών των ανθρώπων στη Σοβιετική 
κυβέρνηση, την Αµερικανική κυβέρνηση και στην Ιρίνα; Γιατί; 

• Οι αρχές που φυλάκισαν την Ιρίνα, και άλλες κυβερνήσεις που έχουν καταχραστεί τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, χρησιµοποιούν το επιχείρηµα ότι οι εχθροί του κράτους  
χάνουν τα ανθρώπινα δικαιώµατά τους όταν δρουν ενάντια στο κράτος. Το προοίµιο 
της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων λέει ότι όλοι έχουµε 
«ίσα και απαράγραπτα δικαιώµατα». Ποιος πιστεύετε ότι έχει δίκιο; Γιατί; Γιατί είναι 
σηµαντικό; 

• Πώς θα θέλατε να αντιδράσει ο κόσµος αν πηγαίνατε φυλακή άδικα; 
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Επιλογές: 
• Για τα µεγαλύτερα παιδιά χρησιµοποιήστε την επίσηµη µη Απλοποιηµένη Έκδοση 

της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων σε αυτή τη 
δραστηριότητα. 

• Ως άσκηση, ζητήστε από τους µεγαλύτερους µαθητές να γράψουν ένα ποίηµα από τη 
οπτική γωνία ενός φυλακισµένου που είναι σε αποµόνωση, ή να παίξουν την ιστορία 
της Ιρίνα σαν θεατρικό έργο για να το παρακολουθήσουν οι υπόλοιποι µαθητές του 
σχολείου. 

• Η Ιρίνα έγραψε ποιήµατα µε σαπούνι. Τα µικρότερα παιδιά θα µπορούσαν να 
πειραµατιστούν γράφοντας ποιήµατα µε τη χρήση του νερού πάνω στη γη, µε ραβδιά, 
κ.λ.π. 

 
Η ιστορία της Ιρίνα 
 

Μια µέρα µετά τα 29ατα γενέθλιά της, στις 5 Μαρτίου του 1983, η Ιρίνα, µια 
ποιήτρια από την Ουκρανία, καταδικάστηκε σε επτά χρόνια καταναγκαστικά έργα και σε 
πέντε χρόνια εξορία για κινητοποίηση και προπαγάνδα ενάντια στη Σοβιετική Ένωση. Η 
καταδίκη της βασίστηκε σε πέντε ποιήµατα, για τα οποία ο άνδρας της είπε ότι είχαν 
σχέση µε την πολιτική τόσο όσο έχει η προσευχή. Είχε επίσης συµµετάσχει σε 
διαδηλώσεις που ζητούσαν µεγαλύτερο σεβασµό από την κυβέρνηση για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. 

Φυλακίστηκε στη Μικρή Ζώνη, µια ειδική µονάδα για τις γυναίκες που ήταν 
πολιτικές κρατούµενοι στο Burashevo στην Ανεξάρτητη ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας, 
στη Ρώσικη Οµοσπονδία. Η Μικρή Ζώνη ήταν το σκληρότερο καθεστώς φυλάκισης για 
τις γυναίκες υπό τον Σοβιετικό νόµο. 

Η Ιρίνα έκανε απεργίες πείνας για να διαµαρτυρηθεί για τα χωρίς θέρµανση κελιά 
και για την έλλειψη σωστής τροφής και ιατρικής περίθαλψης. Υπέφερε από πολλά 
προβλήµατα υγείας. Επιπλέον η οικογένειά της δε µπορούσε ούτε να την επισκεφτεί ούτε 
να της στείλει φάρµακα. Ως απάντηση στις απεργίες πείνας που έκανε, η Ιρίνα 
µεταφέρθηκε στις σωφρονιστικές εγκαταστάσεις στη φυλακή Yavas. Με την άφιξή της, 
την ξυλοκόπησαν µέχρι που έχασε τις αισθήσεις της, έµεινε όλη τη νύχτα µόνο µε τα 
εσώρουχά της πάνω στο πέτρινο πάτωµα και δεν της δόθηκε ούτε ένα κρεβάτι στη 
φυλακή για ανάρρωση. Αφού προσπάθησε να καταγγείλει τους φύλακες που την είχαν 
ξυλοκοπήσει, η Ιρίνα µεταφέρθηκε στο δωµάτιο αποµόνωσης επειδή «προσποιούνταν ότι 
υπέφερε από διάσειση.» 

Σε ένα βιβλίο µε τίτλο «Το γκρι είναι το Χρώµα της Ελπίδας», περιέγραψε τη 
ζωή της στη φυλακή: «Όλοι αυτοί οι κανόνες της ανθρώπινης συµπεριφοράς που 
ενσταλλάζονται στον καθένα από το λίκνο του, υπόκεινται σε σκόπιµη και συστηµατική 
καταστροφή. Είναι φυσιολογικό να θέλει κανείς να είναι καθαρός; Τότε ας πάρει τη 
µερίδα του µε τις αλατισµένες σαρδέλες από το κάτω µέρος της πόρτας του κελιού µε 
γυµνά χέρια! ∆ε σου δίνονται πιάτα ή µαχαίρια, ούτε καν ένα κοµµάτι χαρτί για να 
τοποθετήσεις το γεύµα σου. Και µετά, σκούπισε τα εντόσθια του ψαριού πάνω στα 
ρούχα σου, επειδή δε µπορείς να έχεις νερό! Κολλάς ψώρα και µύκητες στο δέρµα, ζεις 
µέσα στη βρώµα, αναπνέεις τη δυσωδία του αποχωρητηρίου και µετανιώνεις για τις 
κακές σου πράξεις! Οι γυναίκες είναι επιρρεπής στην ταπεινοφροσύνη; Όλο και 
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περισσότεροι λόγοι για να τις ξεγυµνώσεις στις έρευνες, και όταν τις πηγαίνουν στην 
τουαλέτα κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ένα σωρό χλευαστικοί αξιωµατικοί της KGB 
µε λάγνο βλέµµα θα µπουν µέσα «κατά λάθος»… Ένας φυσιολογικός άνθρωπος 
αποκρούεται µε χυδαιότητες και ψέµατα; Θα τα συναντήσεις και τα δύο σε τέτοιο βαθµό 
που θα πρέπει να επιστρατεύσεις όλα τα εσωτερικά σου αποθέµατα για να θυµηθείς ότι 
υπάρχει, υπάρχει και µια άλλη πραγµατικότητα!» 

Το 1983, η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ∆ιεθνής Αµνηστία, ανέλαβε 
την υπόθεση της Ιρίνα και άρχισε µια καµπάνια για την απελευθέρωσή της. Η οµάδα της 
∆ιεθνούς Αµνηστίας στο Milwaukee των Ηνωµένων Πολιτειών, οργάνωσε µια µεγάλη 
εκστρατεία για να δηµοσιοποιήσει στα περιοδικά και τα άρθρα των εφηµερίδων τη 
δύσκολη θέση στην οποία βρισκόταν η Ιρίνα, συµπεριλαµβανοµένης και µιας 
συνέντευξης µε τη Φωνή της Αµερικής η οποία αναµεταδόθηκε πολλές φορές στη 
Σοβιετική Ένωση. Έστειλαν στους Σοβιετικούς αξιωµατικούς γραπτές αιτήσεις και 
ταχυδροµικές κάρτες για την Ιρίνα και προσπάθησαν να βρουν βοήθεια από τους 
Αµερικανούς αξιωµατικούς, συµπεριλαµβανοµένου και του Προέδρου. Επίσης 
επικοινώνησαν µε το σύζυγο και την πεθερά της Ιρίνα. 
 

συνεχίζεται… 
 
Η ιστορία της Ιρίνα ( η συνέχεια…) 
 

Το 1985, η ∆ιεθνής Αµνηστία ανακάλυψε ότι η Ιρίνα είχε µεταφερθεί σε άγνωστη 
τοποθεσία. Η οµάδα του Milwaukee διοργάνωσε µια συναυλία για τα γενέθλια της Ιρίνα 
και την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας, όπου εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια. Στη 
συναυλία, ένας ποιητής απάγγειλε δυνατά τα ποιήµατά της, και δόθηκαν στο κοινό 
περιγραφές της υπόθεσής της καθώς και οδηγίες για να της γράψουν γράµµατα. 
 

Το 1986, η υπόθεση της Ιρίνα είχε γίνει πολύ γνωστή. Ο Γερουσιαστής 
Έντουαρντ Κένεντυ συζήτησε την υπόθεση µε το Γενικό Γραµµατέα Μιχαήλ 
Γκορµπατσόφ σε µια επίσκεψή του στη Σοβιετική Ένωση. Στην Αγγλία, οργανώθηκε µια 
απεργία πείνας για την Ιρίνα ενώ στο Ισραήλ οµάδες της Αµνηστίας µοίραζαν φυλλάδια 
για την Ιρίνα. Οι φοιτητές στο Ντένβερ του Κολοράντο, έκαναν ένα πάρτι γενεθλίων για 
την Ιρίνα και της έγραφαν κάθε µέρα. Τελικά, η Ιρίνα αφέθηκε ελεύθερη νωρίς το πρωί 
της 9ης Οκτωβρίου του 1986. Οι Σοβιετικές αρχές της επέτρεψαν να ταξιδέψει στο 
εξωτερικό για ιατρική περίθαλψη. Στην Ιρίνα είχε απαγορευτεί να γράφει ποίηση στη 
φυλακή και δεν της έδιναν χαρτί ή γραφική ύλη. Ωστόσο, αυτή σκάλιζε ποιήµατα σε µια 
µεγάλη πλάκα από σαπούνι στο κελί της, τα αποµνηµόνευε και τα έσβηνε µε νερό. Έτσι 
έγραψε 300 ποιήµατα µε αυτόν τον τρόπο. Τα ποιήµατά της δηµοσιεύτηκαν αργότερα, µε 
την άφιξή της στη ∆ύση. 
 
Πληροφορίες για τους Φυλακισµένους Συνειδήσεως 
 

Οι φυλακισµένοι συνειδήσεως είναι άνδρες, γυναίκες και παιδιά που κρατούνται 
για τις πεποιθήσεις τους, το χρώµα, το φύλο, την καταγωγή, τη γλώσσα ή τη θρησκεία 
τους και που δεν έχουν ασκήσει ποτέ βία. 
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Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσµο βρίσκονται στη φυλακή, όχι 
επειδή είναι εγκληµατίες αλλά γι’ αυτό που πιστεύουν. Συχνά φυλακίζονται χωρίς να 
περάσουν από δίκη, ή µετά από µυστική δίκη, ή από δίκη που έγινε εν τη απουσία τους.  
Τέτοιες φυλακίσεις είναι ενάντια στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων. Σε πολλούς κρατουµένους συνειδήσεως αφαιρείται η ελευθερία επειδή 
διαφωνούν µε ειρηνικό τρόπο µε το κράτος. 
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Τι είναι δίκαιο; - 
δραστηριότητες για τη 
δικαιοσύνη  
 

Αυτές οι δραστηριότητες για τη δικαιοσύνη χρησιµοποιούν τη διάκριση που 
αντιµετωπίζουν οι γυναίκες και οι µειονότητες ως µέσο για να εξετάσουν την 
καθηµερινή αδικία. Σκοπός είναι να φανεί ότι σε µεγάλες οµάδες ανθρώπων αφαιρούνται 
άδικα τα ανθρώπινα δικαιώµατά τους σε καθηµερινές περιπτώσεις, και ότι κάτι τέτοιο θα 
έπρεπε να εγείρει αντιδράσεις και να καταπολεµηθεί.  

Αυτές οι δραστηριότητες βασίζονται σε εκείνες για τα µικρότερα παιδιά στο 
Τρίτο Μέρος. 
 

Η ιστορία της Βέσνα 
(Προσαρµοσµένο από τη σελ. 16 του Understand the law, 1995, The Citizenship Foundation) 
 
Σκοπός: Αυτή η µελέτη περίπτωσης για τη φυλετική διάκριση στοχεύει στη διερεύνηση 
ζητηµάτων δικαιοσύνης και ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
Μαθησιακά σηµεία: 
− Η διάκριση, συµπεριλαµβανοµένης και της φυλετικής διάκρισης, αποτελεί 

παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
Χρόνος: Περίπου µιάµιση ώρα. 
 
Τι χρειάζεστε: 
Ένα αντίγραφο της Απλοποιηµένης Έκδοσης της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (από το Πέµπτο Μέρος) για κάθε οµάδα. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Χωρίστε τους µαθητές σε οµάδες των πέντε ή έξι ατόµων. 
• Εξηγήστε στους µαθητές ότι πολλές χώρες έχουν νόµους ενάντια στην άδικη 

διάκριση µε βάση τη φυλή ή το φύλο κάποιου. Επίσης η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων περιλαµβάνει άρθρα κατά της διάκρισης. 

• Ζητήστε από τους µαθητές στις οµάδες τους να κοιτάξουν διαφορετικά µέρη της 
απλοποιηµένης Έκδοσης της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων και να βρουν τα σχετικά µε τη διάκριση άρθρα. (Σηµείωση: Σχεδόν όλα 
τα άρθρα είναι σχετικά µε κάποιο τρόπο). 

• Μετά από 10 λεπτά, περάστε από τα θρανία των µαθητών και ζητήστε από κάθε 
οµάδα να µιλήσει στην τάξη για κάποιο άρθρο που νοµίζει ότι είναι σχετικό. Ζητήστε 
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τους να αιτιολογήσουν την επιλογή τους δίνοντας ένα πρακτικό παράδειγµα του πώς 
το άρθρο εναντιώνεται στη διάκριση. 

• ∆ιαβάστε την ιστορία της Βέσνα: 
Η Βέσνα είναι µια γυναίµα Ροµά. Αυτή είναι η ιστορία της. 

«Είδα µια αγγελία για υπαλλήλους πωλήσεων που είχε αναρτηθεί στη βιτρίνα 
ενός καταστήµατος ρούχων. Ήθελαν κάποιον από 18-23 χρονών. Είµαι 19, έτσι 
µπήκα µέσα και ζήτησα τη δουλειά αλλά η υπεύθυνη µου είπε να ξαναπεράσω σε 
δύο µέρες επειδή ακόµη δεν είχαν κάνει πολλοί αίτηση για δουλειά. 
Ξαναπέρασα δύο φορές, και πάντα µου έλεγαν το ίδιο πράγµα. Μετά από µια 
βδοµάδα ξαναπήγα στο κατάστηµα. Η αγγελία υπήρχε ακόµη στη βιτρίνα. Η 
υπεύθυνη ήταν πολύ απασχοληµένη για να µε δει, αλλά µου είπαν ότι η θέση είχε 
καλυφθεί. 
Αφού έφυγα από το µαγαζί, ήµουν τόσο αναστατωµένη που είπα σε µια φίλη µου 
που δεν είναι Ροµά να πάει και να ζητήσει δουλειά στο κατάστηµα. Όταν γύρισε 
µου είπε ότι της είχαν ζητήσει να πάει για συνέντευξη τη ∆ευτέρα» 

• Τώρα διαβάστε την απάντηση της υπεύθυνης: 
«Ένιωσα ότι η Βέσνα θα δυσκολευόταν να εργαστεί εδώ, εξαιτίας της απόστασης 
που θα έπρεπε να διανύει κάθε µέρα για να φτάσει στη δουλειά. Θα έκανε ένα 
ταξίδι οκτώ µιλίων µε δύο λεωφορεία. Είναι δύσκολο να δουλέψει το µαγαζί αν 
το προσωπικό αργεί κάθε µέρα. Θα προτιµούσα να προσλάβω κάποιον από αυτή 
την περιοχή. 
Το πρόσωπο στο οποίο προσέφερα τη δουλειά έδειχνε κατάλληλο.» 

• Ζητήστε από τους µαθητές να αποφασίσουν ανά οµάδες: 
− Πιστεύετε ότι υπήρξε διάκριση εις βάρος της Βέσνα; Γιατί; 
− Αν ναι, τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να κάνει το κατάστηµα; 
− Τι θα µπορούσε να κάνει η Βέσνα γι’ αυτή την κατάσταση; Πιστεύετε ότι οι φίλοι 

της που δεν είναι Ροµά θα έπρεπε να τη βοηθήσουν να βρει δικαιοσύνη; Πώς; 
• Τώρα πείτε στους µαθητές τι συνέβη: 

«Η Βέσνα πήγε την υπόθεσή της σε ένα Ειδικό Ευρωπαϊκό  ∆ικαστήριο που 
επιβάλει το νόµο για τις διακρίσεις. Το δικαστήριο συµφώνησε ότι η Βέσνα είχε 
πέσει θύµα ρατσισµού. Κι άλλοι άνθρωποι που έµεναν µακριά από το κατάστηµα 
είχαν περάσει από συνέντευξη. Η κοπέλα που πήρε τη δουλειά ήταν µόνο 16 
ετών, λευκή, και έµενε εξίσου µακριά µε τη Βέσνα από το κατάστηµα. Το 
κατάστηµα έπρεπε να δώσει στη Βέσνα αποζηµίωση επειδή πληγώθηκαν τα 
αισθήµατά της.» 

 
Ερωτήσεις: 
• Η Βέσνα έπεσε θύµα ρατσισµού εξαιτίας της εθνότητά της. Η υπεύθυνη δεν ήξερε 

τίποτα γι’ αυτήν στην πραγµατικότητα. Ποιες οµάδες ανθρώπων πέφτουν θύµατα 
ρατσισµού στη χώρα σας; Γιατί; Συµφωνείτε µε αυτόν το διαχωρισµό; 

• Γνωρίζετε τίποτα γι΄ αυτές τις οµάδες; Πιστεύετε ότι η γνώση που έχετε είναι 
ακριβής; 

• «Η άγνοια ενθαρρύνει την προκατάληψη και κάνει εφικτή τη διάκριση». Συµφωνείτε 
µε αυτή την άποψη;  

 
Επιλογές: 



 130 

• Ως άσκηση ζητήστε από τους µαθητές να γράψουν ιστορίες, ποιήµατα, ένα θεατρικό 
ή να φτιάξουν κινούµενα σχέδια/ εικόνες για µια περίοδο που ένιωσαν ότι έπεσαν 
θύµατα άδικου ρατσισµού. Για παράδειγµα, εξαιτίας του φύλου τους ή της ηλικίας 
τους. Πώς θα ήταν αν πέφταµε συνεχώς θύµατα ρατσισµού; Αν συµφωνούν οι 
µαθητές, παρουσιάστε τις εργασίες τους στην τάξη. 

• Ως εργασία (βλέπε ενότητα Projects στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας 
στο ∆εύτερο Μέρος) οι µαθητές θα µπορούσαν να µελετήσουν µια οµάδα στη χώρα 
σας που υφίσταται διάκριση, εστιάζοντας στην ερώτηση «Είναι δικαιολογηµένη η 
διάκριση;» 

 

Αυτή δε δουλεύει 
 
Σκοπός: Η δραστηριότητα στοχεύει να τραβήξει την προσοχή των µαθητών στη 
διάκριση εις βάρος των γυναικών και να τους ενθαρρύνει να τον αµφισβητήσουν. 
 
Μαθησιακά σηµεία: 
− Η διάκριση κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
Τι χρειάζεστε: 
− Την Απλοποιηµένη Έκδοση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων. 
− Το κείµενο «Αυτή δε δουλεύει» στην επόµενη σελίδα. 
− Συµβουλές για την εργασία µε project από την ενότητα Projects (Σχέδια Εργασίας) 

(κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας, ∆εύτερο Μέρος). 
− Τον πίνακα ή ένα µεγάλο κοµµάτι χαρτί 
 
Χρόνος: ∆ύο διδακτικές ώρες και εργασία στο σπίτι 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• ∆ιαβάστε ή ζητήστε από τους µαθητές να διαβάσουν το κείµενο «Αυτή δε δουλεύει». 
• Φτιάξτε µαζί µε τους µαθητές µια γρήγορη λίστα µε όλες τις εργασίες που έχει να 

κάνει µια σύζυγος. 
• Τώρα καταγράψτε (µε καταιγισµό ιδεών) όλους τους λόγους για τους οποίους ο 

σύζυγος νοµίζει ότι η γυναίκα του δε δουλεύει. Ενθαρρύνετε τους µαθητές να 
σκεφτούν όσο το δυνατόν περισσότερους λόγους για τους οποίους ο σύζυγος µπορεί 
να νοµίζει κάτι τέτοιο. Για παράδειγµα, επειδή η σύζυγος δεν πληρώνεται, ή επειδή 
νοµίζει ότι αυτός δουλεύει σκληρότερα. (για συµβουλές για τον καταιγισµό ιδεών 
βλέπε στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας, ∆εύτερο Μέρος) ∆ιαθέστε 
περίπου πέντε λεπτά σε αυτό το κοµµάτι της δραστηριότητας. 

• Τώρα, καταγράψτε (µε καταιγισµό ιδεών) όλους τους λόγους για τους οποίους οι 
ευθύνες της συζύγου αποτελούν δουλειά. Για παράδειγµα, το ότι αυτή δουλεύει όλη 
µέρα στο σπίτι. ∆ιαθέστε πέντε λεπτά για αυτό το κοµµάτι της δραστηριότητας. 

• Πείτε στους µαθητές ότι τα Άρθρα 1 και 2 της της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ή η περίληψή τους, κάνουν ειδική αναφορά στην ισότητα 
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των φύλων. ∆ιαβάστε αυτά τα άρθρα- είτε την πλήρη είτε την απλοποιηµένη έκδοση. 
(Βλέπε στο Πέµπτο Μέρος αυτού του Εγχειριδίου). 

• Ζητήστε από τους µαθητές να χωριστούν σε ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι πρέπει να 
φτιάξει µια λίστα της δουλειάς που πρέπει να γίνεται µέσα και γύρω από το σπίτι 
τους. 

• Μετά από πέντε λεπτά, πηγαίνετε στα ζευγάρια και ζητήστε τους να σας πουν από 
µια δουλειά ο καθένας έως ότου δεν υπάρχουν άλλες προτάσεις. Γράψτε όλες τις 
προτάσεις στον πίνακα. 

• Ζητήστε από τους µαθητές να σχηµατίσουν οµάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόµων. 
Ζητήστε από την κάθε οµάδα να γράψει το δικό της ερωτηµατολόγιο για τις δουλειές 
του σπιτιού. Ο σκοπός των ερωτηµατολογίων είναι να µάθουν για τις οικιακές 
εργασίες στην περιοχή τους. Θα πρέπει να διατυπώσουν τις φράσεις τους µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να ανακαλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για το θέµα από 
τα άτοµα από τα οποία θα πάρουν συνέντευξη. Θα µπορούσαν να συµπεριλάβουν 
ερωτήσεις όπως: 
− Ποιος µαγειρεύει στο σπίτι σας; 
− Βοηθούν οι άνδρες και τα παιδιά στις δουλειές του σπιτιού; 
− Πόση ώρα σας παίρνει να κάνετε τις δουλειές του σπιτιού; 
− Έχουν επιπρόσθετες δουλειές να κάνουν οι γυναίκες εκτός από τη φροντίδα του 

σπιτιού; 
Το κάθε ερωτηµατολόγιο πιθανόν να είναι διαφορετικό. Σαν εναλλακτική λύση, οι 
µαθητές θα µπορούσαν να δουλέψουν όλοι µαζί για να φτιάξουν ένα κοινό 
ερωτηµατολόγιο. 

• ∆ιαθέστε µια βδοµάδα στους µαθητές για να διεξάγουν στην κοινότητα την έρευνά 
τους για τις δουλειές του σπιτιού, χρησιµοποιώντας τα ερωτηµατολόγιά τους. 
Υπενθυµίστε τους να ρωτήσουν και γυναίκες και άνδρες! 

• Αφού διεξαχθεί η έρευνα, κάντε ένα µάθηµα όπου τα παιδιά θα αναφέρουν τα όσα 
βρήκαν. Θα µπορούσε να έχει τη µορφή µιας µαθηµατικής ανάλυσης των 
απαντήσεων της έρευνας, ή µιας προφορικής αναφοράς, ή µιας γρήγορης άσκησης 
του τύπου «Το µπαστούνι που µιλάει» (βλέπε ενότητα Το µπαστούνι που µιλάει στο 
κεφάλαιο Ποιος, εγώ; - δραστηριότητες για την υπευθυνότητα στο Τρίτο Μέρος 
για λεπτοµέρειες για αυτή τη µέθοδο), όπου ο κάθε µαθητής µπορεί να πει ένα µόνο 
πράγµα που ανακάλυψε µέσω της έρευνας. 

• Κατά τη διάρκεια ή µετά το µάθηµα-αναφορά, χρησιµοποιήστε τις παρακάτω 
ερωτήσεις για να βοηθήσετε τους µαθητές να αναλύσουν τα αποτελέσµατά τους: 

 
Ερωτήσεις: 
• Ανακαλύψατε κάτι που σας εξέπληξε; 
• Τι συναισθήµατα σας προκάλεσαν τα όσα ανακαλύψατε; 
• Άλλαξαν τα όσα ανακαλύψατε τον τρόπο που σκέφτεστε για τις δουλειές που κάνουν 

οι γυναίκες; Γιατί/ Γιατί όχι; 
• Ανακαλύψατε κάποιες δουλειές που µπορούν να κάνουν µόνο οι άνδρες; 
• Ανακαλύψατε κάποιες δουλειές που µπορούν να κάνουν µόνο οι γυναίκες; 
• Αγόρια, θα θέλατε να κάνατε όλες τις δουλειές που κάνουν οι γυναίκες; Γιατί/ Γιατί 

όχι; 
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• Είναι δίκαιο για τις γυναίκες να κάνουν όλες αυτές τις δουλειές; 
• Τι µπορούµε να κάνουµε στην τάξη µας, ή στα σπίτια µας, για να φερόµαστε ισότιµα 

ο ένας στον άλλο; Ποιες δουλειές µπορούν να γίνουν από τους άνδρες ή από τις 
γυναίκες; Ποιες δουλειές µπορούν να γίνουν και από τους δύο; 

 
Επιλογές: 
• Ως εργασία, ζητήστε από τους µαθητές να υπολογίσουν πόσες ώρες έχει µια βδοµάδα 

και έπειτα να υπολογίσουν πόσες ώρες την εβδοµάδα κοιµάται το κάθε µέλος της 
οικογένειάς τους, πόσες ώρες εργάζεται, ξεκουράζεται, παίζει κ.λ.π. Τα 
αποτελέσµατα µπορούν να ανακοινωθούν σε ένα πίνακα στατιστικής, ή να 
υπολογιστούν σε ποσοστά. Στη συνέχεια κάντε ερωτήσεις όπως αυτές που 
περιγράφτηκαν παραπάνω για να προσελκύσετε την προσοχή των µαθητών στο 
βάρος που κουβαλούν οι γυναίκες µε τις οικιακές εργασίες και στις διαφορές 
ανάµεσα στη ζωή των κοριτσιών και των αγοριών. Είναι πιθανό να µην έχουν τα 
κορίτσια τόσο ελεύθερο χρόνο όσο τα αγόρια. Εστιάστε τη συζήτηση στο αν οι 
µαθητές πιστεύουν ότι η παρούσα κατάσταση είναι δίκαιη. 

 
Αυτή δεν εργάζεται 
 
«Έχετε πολλά παιδιά;» ρώτησε ο Γιατρός. 
«Γεννήθηκαν 16, αλλά έζησαν µόνο τα 9» απάντησε. 
«Εργάζεται η γυναίκα σας;» 
«Όχι, είναι νοικοκυρά.» 
«Καταλαβαίνω. Πώς περνά τη µέρα της;» 
«Σηκώνεται στις τέσσερις το πρωί, φέρνει νερό και ξύλα, ανάβει φωτιά και φτιάχνει 
πρωινό. Έπειτα πηγαίνει στο ποτάµι και πλένει τα ρούχα. Στη συνέχεια πηγαίνει στο 
κέντρο της  πόλης για να πάρει αλεσµένο καλαµπόκι και να αγοράσει ό,τι χρειαζόµαστε 
από την αγορά. Έπειτα µαγειρεύει το µεσηµεριανό φαγητό». 
«Εσείς επιστρέφετε στο σπίτι το µεσηµέρι;» 
«Όχι, όχι. Αυτή µου φέρνει το γεύµα στα χωράφια, περίπου τρία χιλιόµετρα από το 
σπίτι.» 
«Και τι γίνεται µετά από αυτό;» 
«Η γυναίκα µου φροντίζει τις κότες και τα γουρούνια. Και φυσικά φροντίζει τα παιδιά 
όλη µέρα. Μετά ετοιµάζει το βραδινό φαγητό έτσι ώστε να είναι έτοιµο όταν φτάσω στο 
σπίτι.» 
«Πηγαίνει για ύπνο µετά το δείπνο;» 
«Όχι, εγώ πηγαίνω. Αυτή έχει να κάνει δουλειές µέχρι τις 9». 
«Ναι, αλλά είπατε ότι οι γυναίκα σας δε δουλεύει». 
«Όχι, δε δουλεύει. Είναι νοικοκυρά». 
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Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα  
(Προσαρµοσµένο από τοAmnesty International USA HRE Resource Notebook: Women’s Rights) 
 
Σκοπός: Αυτή η δραστηριότητα βοηθά τους µαθητές να εξετάσουν τις στάσεις και τις 
αντιλήψεις τους για το διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζονται οι άνδρες και 
οι γυναίκες στην κοινωνία. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Η διάκριση ενάντια στις γυναίκες αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων. 
 
Τι χρειάζεστε: Την Απλοποιηµένη Έκδοση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Χαρτί και µολύβι. 
 
Χρόνος: Μια ώρα 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Ζητήστε από τους µαθητές να χωριστούν σε µικρές οµάδες αγοριών και κοριτσιών. 

Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει ίσος αριθµός οµάδων αγοριών και κοριτσιών. 
Εξηγήστε ότι θα ζητηθεί από κάθε οµάδα να κάνουν µια λίστα και ότι αυτή η λίστα 
θα χρησιµοποιηθεί για συζήτηση. 

• Ζητήστε από κάθε οµάδα αγοριών να κάνουν µια λίστα µε τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα του να είσαι κορίτσι. Τα κορίτσια κάνουν το ίδιο για τα αγόρια. 
∆ιαθέστε δέκα λεπτά γι’ αυτή τη δραστηριότητα. 

• Οι λίστες πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθµό πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων. 
• Τώρα ενώστε µια οµάδα αγοριών µε µια οµάδα κοριτσιών. Κάθε οµάδα κοριτσιών 

αναφέρει τη λίστα της σε µια οµάδα αγοριών και απαντά στις αντιδράσεις των 
αγοριών. 

• Τώρα αναφέρει η κάθε οµάδα των αγοριών τη λίστα της και απαντά στις αντιδράσεις 
της οµάδας των κοριτσιών. 

• Αν είναι απαραίτητο, χρησιµοποιείστε τις παρακάτω ερωτήσεις για να ξεκινήσετε µια 
συζήτηση. 

 
Ερωτήσεις: 
• Ήταν εύκολο να σκεφτείτε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του να είσαι 

αγόρι ή κορίτσι; Γιατί; Γιατί όχι; 
• Είχατε συµπεριλάβει στη λίστα σας πράγµατα που θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι 

σεξιστικά; 
• Πιστεύετε ότι είναι ρεαλιστικές τέτοιου είδους γενικεύσεις για τους ανθρώπους; 

Ταιριάζουν σε ανθρώπους που ξέρετε; 
• Ήταν χρήσιµη η δραστηριότητα; Γιατί; Μάθατε κάτι που δεν ήξερες πριν; 
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Επιλογές: 
• Αυτή η δραστηριότητα µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για να ερευνήσετε και 

άλλες διαφορές εκτός από το φύλο, όπως είναι η εθνικότητα, η κοινωνική τάξη, η 
θρησκεία… 

 

Τα δικαιώµατά µου / Τα 
δικαιώµατά σου – 
δραστηριότητες σχετικά µε 
καταστάσεις όπου τα 
δικαιώµατα συγκρούονται. 
 

Αυτές οι δραστηριότητες χρησιµοποιούν φανταστικές καταστάσεις για να 
βοηθήσουν τους µαθητές να καταλάβουν ότι εκεί που σταµατούν τα δικαιώµατα του ενός 
και αρχίζουν τα δικαιώµατα του άλλου, µπορεί να υπάρξουν συγκρούσεις. Στο παιχνίδι 
«Τι κάνουµε τώρα» οι µαθητές πρέπει να συνεργαστούν για να βρουν λύσεις στις 
καταστάσεις όπου συγκρούονται τα δικαιώµατα. 

Αυτές οι δραστηριότητες στηρίζονται σε αυτές που έχουν σχεδιαστεί για τα 
µικρότερα παιδιά στο Τρίτο Μέρος. 
 

Τι κάνουµε τώρα; 
(Προσαρµοσµένο από τη σελ. 19 στο Understand the Law, 1994, The Citizenship Foundation) 
 
Σκοπός: Αυτό το συναρπαστικό παιχνίδι διδάσκει δύο σηµαντικά µαθήµατα: 
− Ότι µπορούν να υπάρξουν εντάσεις ανάµεσα στις ανάγκες της κοινότητας και στα 

δικαιώµατα του ανθρώπου. 
− Ότι για να λυθεί αυτή η ένταση (και άλλες εντάσεις στην κοινωνία) είναι σηµαντικό 

να συζητάµε προσεκτικά για να φτάνουµε σε µια συµφωνία όπου όλοι θα είναι 
ευχαριστηµένοι. 

 
Μαθησιακά σηµεία: 
− Μερικές φορές οι άνθρωποι βρίσκονται σε καταστάσεις όπου τα δικαιώµατά τους 

συγκρούονται. 
− Αυτές οι συγκρούσεις λύνονται καλύτερα µε ανοιχτή συζήτηση. 
 
Χρόνος: Περίπου µια ώρα 
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Τι χρειάζεστε: 
− Την ιστορία «Αναγκαστική προσγείωση στον Mobius» από τις επόµενες σελίδες 
− Το παιχνίδι από τις επόµενες σελίδες 
− Οι κάρτες που θέτουν προβληµατισµούς από τις επόµενες σελίδες 
(Θα χρειαστείτε ένα αντίγραφο του παιχνιδιού και µια σειρά προβληµατισµών για κάθε 4 
µαθητές στην τάξη. Ζητήστε από τους µαθητές να τους αντιγράψουν ή φωτοτυπήστε 
τους.  
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Ζητήστε από τους µαθητές να σχηµατίσουν οµάδες των τεσσάρων ατόµων. 
• ∆ώστε σε κάθε οµάδα από ένα αντίγραφο του παιχνιδιού και από µια σειρά 

προβληµατισµών από τις επόµενες σελίδες. Κάθε πρόβληµα πρέπει να βρίσκεται σε 
ξεχωριστή σελίδα. 

• ∆ιαβάστε την ιστορία «Αναγκαστική προσγείωση στον Mobius». 
• ∆ιαβάστε στους µαθητές τους παρακάτω κανόνες του παιχνιδιού: 
 

Κανόνες: 
 

• Ανακατέψτε τις κάρτες και τοποθετήστε τις στο τραπέζι γυρισµένες προς τα 
κάτω. 

• Επιλέξτε µια κάρτα προβληµάτων κάθε φορά. ∆ιαβάστε δυνατά το πρόβληµα. Το 
κάθε πρόβληµα έχει δύο επιλογές: την «Α» και τη «Β». Η οµάδα σας ΠΡΕΠΕΙ 
να επιλέξει µια εκ των δύο αυτών επιλογών. 

• Καθώς παίρνετε την κάθε απόφαση, χρωµατίστε το αντίστοιχο τµήµα στο 
παιχνίδι, ξεκινώντας από το τέλος και ανεβαίνοντας προς τα πάνω προς το φάρο 
σωτηρίας που βρίσκεται στην κορυφή. Αν αποφασίσετε την «Α» επιλογή, 
χρωµατίστε ΕΝΑ τετράγωνο. Αν αποφασίσετε τη «Β» επιλογή χρωµατίστε ∆ΥΟ 
τετράγωνα. 

• Προχωρήστε στο επόµενο πρόβληµα µόνο αφού έχετε τελειώσει µε το 
προηγούµενο. 

• Παρόλο που οι «Β» επιλογές έχουν µεγαλύτερη βαθµολογία από τις «Α» επιλογές 
δεν πρέπει να επιλέξετε τις «Β» απαντήσεις µόνο και µόνο για να προχωρήσετε 
γρηγορότερα. Να κάνετε πάντα αυτό που η οµάδα πιστεύει ότι είναι το σωστό, 
ακόµη και αν αυτό σας καθυστερεί. 

• ∆εν είναι απαραίτητο να τελειώσετε στον ακριβή αριθµό των τετραγώνων. 
• Όταν η οµάδα σας φτάσει στο φάρο σωτηρίας, µετρήστε πόσες κινήσεις έχετε 

κάνει. Γράψτε το συνολικό αριθµό των κινήσεων «Α» και «Β» στο κουτί που 
βρίσκεται στο κάτω µέρος του παιχνιδιού. 

 
• Οι µαθητές παίζουν το παιχνίδι. Παρακολουθήστε για να βεβαιωθείτε ότι 

καταλαβαίνουν τους κανόνες, αλλά µην επεµβαίνετε εκτός και αν είναι απολύτως 
αναγκαίο. 

• Μερικές οµάδες θα τελειώσουν πιο γρήγορα από τις άλλες. Ζητήστε από αυτές τις 
οµάδες να συζητήσουν τις παρακάτω ερωτήσεις µέχρι να τελειώσουν οι υπόλοιποι. 
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• Όταν τελειώσουν όλες οι οµάδες, ζητήστε από τους µαθητές να σας πουν το σκορ 
τους, και στη συνέχεια διαβάστε το παρακάτω κείµενο. 

 
Τι είδους οµάδα ήσασταν; 
 

«9-10 βήµατα: Οι αποφάσεις σας βοήθησαν την οµάδα να φτάσει γρήγορα στο 
φάρο αλλά κάποιοι µπορεί να χάθηκαν στο δρόµο. 

 
11-13 βήµατα: Προσπαθήσατε να προχωρήσετε την οµάδα όσο το δυνατόν πιο 
γρήγορα αλλά δεν αγνοήσατε τις ανάγκες ορισµένων µελών της. 

 
14-16 βήµατα: Βάλατε τις ατοµικές επιθυµίες µπροστά από τις ανάγκες της 
οµάδας. Έτσι αργήσατε περισσότερο». 

 
• Τώρα κοιτάξτε το σκοπό του παιχνιδιού και ρωτήστε τις παρακάτω ερωτήσεις για να 

τονίσετε τα σηµαντικά διδάγµατα του παιχνιδιού.  
 
Ερωτήσεις: 
• Ήταν δύσκολο να πάρετε κάποιες αποφάσεις στην οµάδα; Ποιες; Γιατί; 
• Ήταν κάποιες ερωτήσεις πιο εύκολες από κάποιες άλλες; Γιατί; Υπήρξαν κάποιες 

αποφάσεις µε τις οποίες συµφώνησαν οι περισσότεροι µαθητές; Υπήρξαν κάποιες 
αποφάσεις που η οµάδα σου δε µπορούσε να πάρει; Ήταν κάποιοι στην οµάδα σου 
πιο ισχυρογνώµονες από τους άλλους; Είχαν όλοι την ευκαιρία να εκφράσουν την 
άποψή τους; Καταφύγατε ποτέ στην ψηφοφορία για να πάρετε µια απόφαση; 

• Όλοι οι προβληµατισµοί αφορούσαν τα ατοµικά και τα οµαδικά δικαιώµατα. Ποια 
δικαιώµατα αναφέρθηκαν; (Οι µαθητές µπορούν να αναφερθούν στα σχετικά µέρη 
της Απλοποιηµένης Έκδοσης της της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων). 

• Πολλά από τα προβλήµατα που θέτει το παιχνίδι εµφανίζονται και στην καθηµερινή 
ζωή. Για παράδειγµα, το να µοιραζόµαστε χρήµατα. Η οµάδα των επιζώντων ήταν 
σαν µια µικρή εκδοχή της δικής µας κοινωνίας. Πώς λαµβάνονται τέτοιου είδους 
αποφάσεις στην πραγµατικότητα; Πιστεύετε ότι αυτοί οι τρόποι λήψης αποφάσεων 
είναι δίκαιοι; Καταλήγουν σε «καλές» συµφωνίες; Τι είναι µια «καλή» συµφωνία»; 
Με ποιον άλλο τρόπο µπορούν να ληφθούν αποφάσεις; 

 
Επιλογές: 
• Κάθε ένα από τα προβλήµατα αποτελεί αφετηρία για µια µεγάλη συζήτηση. Μερικά 

σχετίζονται µε θέµατα όπως η έκτρωση, η ανικανότητα, η δύναµη, η παγκόσµια 
κατανοµή του πλούτου… Ως εργασία, οι µαθητές θα µπορούσαν να εξετάσουν µια 
αληθινή κατάσταση αντίστοιχη µε αυτή που δείχνουν οι Κάρτες Περίστασης (βλέπε 
ενότητα Projects στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας στο ∆εύτερο 
Μέρος). 

• Ζητήστε από τους µαθητές να κάνουν ένα θεατρικό έργο, ένα ποίηµα, µια ιστορία ή 
έναν πίνακα µε θέµα µια από τις προβληµατικές καταστάσεις. Για παράδειγµα, θα 
µπορούσαν να προσποιηθούν ότι είναι η µητέρα στο πρόβληµα πέντε. Πώς νιώθει; Τι 
σκέφτεται; 
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• Φανταστείτε ότι η οµάδα σας αποφάσισε να µείνει στον πλανήτη. Με βάση τα 
προβλήµατα, τι είδους κανόνες θα έπρεπε να θεσπίσετε για να προστατεύσετε τα 
δικαιώµατα των φτωχών, των αρρώστων και των ηλικιωµένων; Με ποιο τρόπο θα 
µπορούσατε να συµφωνήσετε σε αυτούς τους κανόνες και να τους θέσετε σε 
εφαρµογή; 

 
Αναγκαστική προσγείωση στον Mobius 

Το ∆ιαστηµόπλοιο Κοσµικών ∆ιακοπών Voyager, στο ταξίδι του από τη Γη στον 
Πλανήτη Φανφαρία έπεσε σε βροχή µετεωριτών. Το σκάφος υπέστη σοβαρή ζηµιά και 
όλα τα συστήµατα επικοινωνίας καταστρέφονται προτού σταλεί σήµα κινδύνου. Ο 
πιλότος καταφέρνει να κάνει αναγκαστική προσγείωση στον Μόµπιους, τον κοντινότερο 
πλανήτη. 

Ο πλανήτης είναι σχεδόν ανεξερεύνητος αλλά οι επιζήσαντες του 
∆ιαστηµόπλοιου γνωρίζουν ότι υπάρχει οξυγόνο στην ατµόσφαιρα  ίδιο µε της Γης και 
ότι άλλοι ταξιδιώτες που είχαν επισκεφτεί τον πλανήτη είχαν εγκαταστήσει ένα φάρο 
σωτηρίας στο Βόρειο πόλο του Μόµπιους. Το ταξίδι µέχρι το φάρο µπορεί να διαρκέσει 
και µήνες. 

Είσαι ένας/µια από τους επιζήσαντες που αρχίζουν το ταξίδι για το φάρο. Έχεις 
καταφέρει να αποθηκεύσεις λίγη τροφή και προµήθειες, αλλά καθώς ταξιδεύετε, 
προκύπτουν ένα σωρό προβλήµατα που πρέπει να λύσετε όλοι µαζί. Αν τα προβλήµατα 
δεν επιλυθούν σύντοµα, ολόκληρη η οµάδα θα υποφέρει και µπορεί να µην καταφέρετε 
ποτέ να φτάσετε στο φάρο. 
 
Προβλήµατα για το «Τι κάνουµε Τώρα»: 
 
Πρώτο Πρόβληµα 
Σε κάποιο µέλος της οµάδας αρέσει να τραγουδάει. ∆υστυχώς, τραγουδά όλη την ώρα. 
Κάποιους δεν τους ενοχλεί αλλά κάποιοι άλλοι λένε ότι τους εκνευρίζει. Εσείς: 
Α. ∆εν κάνετε τίποτα και του/της επιτρέπετε να τραγουδά όποτε θέλει; 
Β. Απαιτείτε να σταµατά το τραγούδι όταν βρίσκονται οι άλλοι κοντά; 
 
∆εύτερο Πρόβληµα 
Κάποιοι που τραυµατίστηκαν στη προσγείωση καθυστερούν την πορεία του ταξιδιού. 
Φοβάστε ότι µπορεί να µην τα καταφέρετε να φτάσετε στο φάρο προτού τελειώσει η 
τροφή. 
Α. Προσαρµόζεστε στο ρυθµό τους και ρισκάρετε τη ζωή όλων; 
Β. Τους αφήνετε, πιθανόν να πεθάνουν; 
 
Πρόβληµα Τρίτο 
Υπάρχουν διαφωνίες για το ποιος πρέπει να είναι ο αρχηγός της οµάδας. Όλοι µιλούν 
µαζί και χάνεται χρόνος. 
Α. ∆ιατηρείτε το σύστηµα όπου όλοι έχουν το δικαίωµα να εκφράζουν την άποψή τους; 
Β. Εκλέγετε έναν αρχηγό που µπορεί να αποφασίζει γρήγορα; 
 
Πρόβληµα Τέταρτο 
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Τα µέλη µιας οικογένειας που έχει µια κόρη µε βαριά αναπηρία ισχυρίζονται ότι δε 
µπορούν να τη φροντίζουν σωστά. Το παιδί υποφέρει. 
Α. Παρέχετε στην οικογένεια ακόµη ένα άτοµο για να τους βοηθά; 
Β. ∆εν κάνετε τίποτα. Αφήνετε την οικογένεια να λύσει το πρόβληµά της. 
 
Πρόβληµα Πέµπτο 
Ένα µωρό γεννιέται στην οµάδα. Είναι άρρωστο και είναι πιθανό να πεθάνει αν 
µετακινηθεί. 
Α. Καθυστερείτε την οµάδα µέχρι να µπορέσει η µητέρα και το παιδί να ταξιδεύσουν; 
Β. Συνεχίζετε και ελπίζετε να επιβιώσει το µωρό; 
 
Πρόβληµα Έκτο 
Μια ηλικιωµένη κυρία πεθαίνει. Ανακαλύπτεται ότι µεταφέρει ένα µεγάλο ποσό 
χρηµάτων που η κόρη της ισχυρίζεται ότι τώρα της ανήκει. 
Α. Επιτρέπετε στην κόρη να κρατήσει τα χρήµατα; 
Β. Της παίρνετε τα χρήµατα ώστε να µη µπορεί να τα χρησιµοποιήσει για να αγοράσει 
µερίδες τροφίµων εις βάρος των άλλων; 
 
Πρόβληµα Έβδοµο 
Η οµάδα ανακαλύπτει µια λίµνη που περιέχει ένα πράσινο υγρό. Το υγρό κάνει τους 
ανθρώπους να αισθάνονται πολύ ευτυχισµένοι, αλλά µερικοί άνθρωποι πίνουν πάρα 
πολύ πράγµα που τους κάνει τεµπέληδες.  
Α. Τους επιτρέπετε να πίνουν; 
Β. Τους απαγορεύετε να πίνουν το νερό της λίµνης; 
 
Πρόβληµα όγδοο 
Ένας 14χρονος συµπεριφέρεται πολύ άσχηµα, διακόπτοντας την πορεία της οµάδας. Οι 
γονείς του δε µπορούν να του επιβληθούν αλλά αρνούνται να αφήσουν κάποιον άλλο να 
προσπαθήσει. 
Α. Σέβεστε την επιθυµία των γονέων; 
Β. Βάζετε το παιδί σε άλλη οικογένεια; 
 
Πρόβληµα Ένατο 
Ένας από τους αρχηγούς της οµάδας έχει αρρωστήσει και χρειάζεται µετάγγιση αίµατος. 
Πολλοί έχουν την ίδια οµάδα αίµατος αλλά κανείς δεν προσφέρεται, επειδή φοβούνται τη 
µόλυνση. 
Α. Επιτρέπετε στους ανθρώπους να αρνηθούν αν θέλουν; 
Β. Αναγκάζετε τους ανθρώπους να δώσουν αίµα; 
 
Πρόβληµα ∆έκατο 
Κάποιος συνέχεια κατακρίνει τον τρόπο που διοικείται η οµάδα. Τα σχόλιά του 
επηρεάζουν τη συµπεριφορά των υπολοίπων. 
Α. Του επιτρέπετε να συνεχίσει; 
Β. Του λέτε να σωπάσει και τον αποµακρύνετε από τους άλλους; 
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Πρόβληµα Ενδέκατο 
Ένα γυναίκα µέλος της οµάδας αρνείται να κάνει τις δουλειές που της αναλογούν. Λέει 
ότι είναι ανώφελο - είναι όλοι καταδικασµένοι. Είναι πολύ θλιµµένη. 
Α. Την αφήνετε µόνη και της λέτε να κάνει ότι θέλει; 
Β. Απειλείτε να την τιµωρήσετε αν δεν εργαστεί; 
 
Πρόβληµα ∆ωδέκατο 
Ένα ηλικιωµένο ζευγάρι που νιώθει  ότι καθυστερεί την οµάδα, προσφέρεται να µείνει 
πίσω. 
Α. Τους βοηθάτε να αντιµετωπίσουν το ταξίδι; 
Β. ∆έχεστε την προσφορά τους; 
 
Πρόβληµα ∆έκατο Τρίτο 
Ανακαλύπτετε ότι ο άνθρωπος τον οποίο έχετε τοποθετήσει υπεύθυνο για την τροφή έχει 
περάσει έξι χρόνια στη φυλακή για κλοπή. Μέχρι στιγµής κάνει πολύ καλή δουλειά. 
Α. Τον εµπιστεύεστε και του λέτε να συνεχίσει τη δουλειά του;  
Β. ∆εν το ρισκάρετε καθόλου και βάζετε κάποιον άλλο να είναι υπεύθυνος για τα 
τρόφιµα; 
 
Πρόβληµα ∆έκατο Τέταρτο 
Υπάρχει µια διαφωνία ανάµεσα σε δύο µέλη της οµάδας. Σκοπεύουν να  τσακωθούν 
απόψε. 
Α. Τους αφήνετε να τσακωθούν; 
Β. Σταµατάτε τον καυγά για να µην αναµειχθούν και άλλοι; 
 
Πρόβληµα ∆έκατο Πέµπτο 
Κάνει πολύ κρύο στον πλανήτη. Κάποιοι από τους επιβάτες έχασαν τα ζεστά τους ρούχα 
όταν προσγειώθηκε το διαστηµόπλοιο. 
Α. Επιτρέπετε στους ανθρώπους να κρατήσουν τα ρούχα τους, αφού αργά ή γρήγορα τα 
πράγµατα θα φθαρούν; 
Β. Ζητάτε από τον καθένα να µοιραστεί τα ρούχα τους µε τους άλλους; 
 
Πρόβληµα ∆έκατο Έκτο 
Κάποιος κλέβει. Μια γυναίκα πιάνεται να παίρνει χρήµατα από µια τσάντα. 
Α. Την τιµωρείτε για ένα αδίκηµα που γνωρίζετε ότι έχει διαπράξει;  
Β. Την τιµωρείτε πολύ αυστηρά για να παραδειγµατιστούν οι υπόλοιποι; 
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Παιχνίδι ρόλων προσφύγων 
 
Σκοπός: Αυτή η δραστηριότητα χρησιµοποιεί το παιχνίδι ρόλων όπου οι πρόσφυγες και 
οι αξιωµατικοί των συνόρων εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για τα δικαιώµατα των 
προσφύγων µε σκοπό να ενηµερωθούν οι µαθητές για τα δικαιώµατα των προσφύγων. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Οι πρόσφυγες είναι µια ευάλωτη οµάδα µε ειδικά δικαιώµατα. 
 
Τι χρειάζεστε: 
− Το «Αξιωµατικοί µετανάστευσης: Επιχειρήµατα και επιλογές» από τις επόµενες 

σελίδες. 
− Το «Πρόσφυγες: Επιχειρήµατα και επιλογές» από τις επόµενες σελίδες. 
− Πληροφορίες για τους πρόσφυγες από τις επόµενες σελίδες. 
 
Χρόνος: Μια ώρα 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Ξεκινήστε µε ένα καταιγισµό ιδεών για να µάθετε τι σκέφτονται οι µαθητές για τους 

πρόσφυγες. Γράψτε τη λέξη «πρόσφυγας» στον πίνακα και ζητήστε από τους µαθητές 
να πουν τα πρώτα πέντε πράγµατα που τους έρχονται στο µυαλό όταν ακούνε αυτή 
τη λέξη. (Σε αυτό το σηµείο οι συµβουλές για τον καταιγισµό ιδεών από το κεφάλαιο 
Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας στο ∆εύτερο Μέρος είναι χρήσιµες). 

• ∆ιαβάστε τις Πληροφορίες για τους πρόσφυγες στις επόµενες σελίδες για να εισάγετε 
τους µαθητές στο θέµα. 

• Αφού διαβάσετε τις συµβουλές για τη χρήση του παιχνιδιού ρόλων (Χρήσιµες 
µέθοδοι διδασκαλίας στο ∆εύτερο Μέρος), βοηθήστε τους µαθητές να παίξουν το 
παρακάτω παιχνίδι. 

• ∆ιαβάστε δυνατά το παρακάτω σενάριο (αν θέλετε µπορείτε να επινοήσετε ονόµατα 
για τις χώρες Χ και Ψ).: 

«Είναι µια σκοτεινή, παγωµένη και υγρή νύχτα στα σύνορα µεταξύ της Χ χώρας 
και της Ψ. Εκεί έχει φτάσει µια στρατιά προσφύγων, οι οποίοι έφυγαν από τη 
χώρα Χ εξαιτίας του πολέµου που διεξάγετε εκεί. Θέλουν να διασχίσουν την Ψ. 
Είναι πεινασµένοι, κουρασµένοι και κρυώνουν. ∆εν έχουν καθόλου χρήµατα ούτε 
χαρτιά εκτός από τα διαβατήριά τους. Οι αξιωµατικοί µετανάστευσης της χώρας 
Ψ έχουν διαφορετική άποψη - µερικοί θέλουν να επιτρέψουν στους πρόσφυγες να 
µπουν στη χώρα, αλλά κάποιοι άλλοι διαφωνούν. Οι πρόσφυγες βρίσκονται σε 
απόγνωση και χρησιµοποιούν αρκετά επιχειρήµατα για να προσπαθήσουν να 
πείσουν τους αξιωµατικούς µετανάστευσης.» 

• Ζητήστε από το ένα τρίτο των µαθητών να φανταστούν ότι είναι οι αξιωµατικοί 
µετανάστευσης της χώρας Ψ. ∆ώστε σε αυτούς τους µαθητές τα επιχειρήµατα και τις 
επιλογές των «Αξιωµατικών Μετανάστευσης» από τις επόµενες σελίδες. 

• Ζητήστε από άλλο ένα τρίτο των µαθητών να φανταστούν ότι είναι οι πρόσφυγες. 
∆ώστε σε αυτή την οµάδα µαθητών τα επιχειρήµατα και τις επιλογές των 
«Προσφύγων» από τις επόµενες σελίδες. 
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• Πείτε στους παίκτες ότι µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα επιχειρήµατα που 
βρίσκονται στις κάρτες τους και οποιοδήποτε άλλο σχετικό επιχείρηµα µπορούν να 
σκεφτούν. Για βοήθεια, σχεδιάστε µια γραµµή κατά µήκος στο πάτωµα για να 
συµβολίσετε τα σύνορα. Πείτε τους ότι όταν ξεκινήσει το παιχνίδι ρόλων, έχουν δέκα 
λεπτά για να φτάσουν σε κάποιο συµπέρασµα, που µπορεί να είναι µια από τις 
επιλογές ή κάποια άλλη κατάσταση. 

• Από εσάς και τους µαθητές εξαρτάται να αποφασίσετε αν οι «πρόσφυγες» και οι 
«αξιωµατικοί µετανάστευσης» θα θέσουν τα επιχειρήµατά τους ως οµάδα, ή αν θα 
αναλάβουν την ευθύνη για να θέσουν ατοµικά επιχειρήµατα. 

• Ζητήστε από το ένα τρίτο των µαθητών που αποµένει να είναι παρατηρητές. (Οι 
µισοί µπορούν να ελέγχουν τους «αξιωµατικούς µετανάστευσης» και οι άλλοι µισοί 
τους «πρόσφυγες».) 

• ∆ώστε στους «πρόσφυγες» και στους «αξιωµατικούς µετανάστευσης» λίγα λεπτά 
πριν από το παιχνίδι των ρόλων για να διαβάσουν τα επιχειρήµατα και τις επιλογές 
και να αποφασίσουν ποια στρατηγική θα ακολουθήσουν. 

• Ξεκινήστε το παιχνίδι ρόλων και συζητήστε χρησιµοποιώντας τις παρακάτω 
ερωτήσεις. Είναι σηµαντικό να επισηµάνετε τα σηµεία που µαθαίνουν οι µαθητές. 

 
Ερωτήσεις: 
• Πώς λειτούργησε η κατάσταση; Τι συνέβη; 
• Πώς νιώσατε ως πρόσφυγας; 
• Πώς νιώσατε ως αξιωµατικός µετανάστευσης; 
• Οι πρόσφυγες έχουν δικαίωµα προστασίας σύµφωνα µε τη Συνθήκη του 1951 

σχετικά µε την κοινωνική θέση των προσφύγων. ∆όθηκε σε αυτούς τους πρόσφυγες 
το δικαίωµα της προστασίας; Γιατί/ γιατί όχι; 

• Πιστεύετε ότι µια χώρα πρέπει να έχει το δικαίωµα να διώχνει τους πρόσφυγες; 
• Θα κάνατε εσείς κάτι τέτοιο; Τι θα κάνατε αν γνωρίζατε ότι θα θανατώνονταν στη 

χώρα τους; 
 
Επιλογές: 
• Αν υπάρχει χρόνος, παίξτε ξανά το παιχνίδι ρόλων, αλλά αντιστρέψτε τους ρόλους. 
• Ο Ο.Η.Ε. διαθέτει ειδικό Γραφείο για την προστασία των προσφύγων. Ζητήστε από 

τους µαθητές να παραστήσουν σε οµάδες ότι είναι µια οµάδα αστυνοµικών που 
στάλθηκε από την UNHCR για να βοηθήσει τους πρόσφυγες της χώρας Χ. Ζητήστε 
από τους µαθητές να γράψουν µια επίσηµη αναφορά συµπεριλαµβάνοντας τα 
ακόλουθα ζητήµατα: 
− Ποια επιχειρήµατα θα µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε για να πείσετε τους 

αξιωµατικούς µετανάστευσης να αφήσουν τους πρόσφυγες να περάσουν; 
− Κάνουν κάποιο λάθος οι αξιωµατικοί µετανάστευσης; 
− Σχετίζονται κάποια άρθρα των Κειµένων για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στο 

Πέµπτο Μέρος αυτού του εγχειριδίου; 
− Τι θα µπορούσε να γίνει µε αυτή την αναφορά για να προστατεύσει η Ψ χώρα τα 

δικαιώµατα των προσφύγων; 
• Ως εργασία, οι πρόσφυγες στη χώρα σας θα µπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιµη 

πηγή πληροφοριών για να βρουν οι µαθητές σας περισσότερα στοιχεία για τα 
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προβλήµατα διασφάλισης των δικαιωµάτων ενός πρόσφυγα. (Βλέπε κεφάλαιο 
Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας στο ∆εύτερο Μέρος για οδηγίες σχετικά µε το πώς 
να πάρετε συνέντευξη από κάποιον στην τάξη). 

• Ζητήστε από τους µαθητές να γράψουν µια φανταστική αναφορά του επεισοδίου στα 
σύνορα. Η αναφορά θα µπορούσε να γίνει από την οπτική ενός µικρού 
προσφυγόπουλου.  

• Ως άσκηση, οι µαθητές µπορούν να συγκεντρώσουν ρούχα, τρόφιµα κ.λ.π. και να τα 
δώσουν στους πρόσφυγες που βρίσκονται στη χώρα τους. 

 
Αξιωµατικών µετανάστευσης: Επιχειρήµατα και επιλογές 

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτά τα επιχειρήµατα και όποια άλλα µπορείτε να 
σκεφτείτε: 
• Είναι απεγνωσµένοι, δε µπορούµε να τους στείλουµε πίσω. 
• Αν τους στείλουµε πίσω θα είµαστε υπεύθυνοι αν συλληφθούν, βασανιστούν ή 

θανατωθούν. 
• Έχουµε νόµιµη υποχρέωση να δεχόµαστε τους πρόσφυγες. 
• ∆εν έχουν καθόλου χρήµατα και χρειάζονται στήριξη από το κράτος. Η χώρα µας δε 

µπορεί να εξοικονοµήσει χρήµατα. 
• Μπορούν να αποδείξουν ότι είναι γνήσιοι πρόσφυγες; Μήπως βρίσκονται εδώ για να 

βρουν καλύτερες συνθήκες ζωής; 
• Η χώρα µας είναι στρατιωτικός και επιχειρηµατικός σύµµαχος της Χ. ∆ε µπορούµε 

να δείξουµε ότι τους προστατεύουµε. 
• Μήπως έχουν δεξιότητες που χρειαζόµαστε; 
• Υπάρχουν αρκετοί πρόσφυγες στη χώρα µας. Πρέπει να φροντίσουµε τους δικούς 

µας ανθρώπους. Θα έπρεπε να πάνε σε πλουσιότερες χώρες. 
• Αν τους αφήσουµε να περάσουν, θα ζητήσουν και άλλοι να µπουν. 
• ∆ε µιλάνε τη γλώσσα µας, έχουν άλλη θρησκεία και τρώνε άλλο φαγητό. ∆ε θα 

µπορέσουν να αφοµοιωθούν. 
• Θα προκαλέσουν πολιτικές διαµάχες. 
 
Προτού ξεκινήσετε το παιχνίδι ρόλων, σκεφτείτε τις ακόλουθες επιλογές: 
• Θα επιτρέψετε σε όλους τους πρόσφυγες να µπουν στη χώρα σου; 
• Θα αφήσετε µερικούς; 
• Θα τους χωρίσετε µε βάση την ηλικία, το επάγγελµα, την οικονοµική κατάσταση…; 
• Θα κάνετε κάτι άλλο αντί για τα παραπάνω; 
 
Πρόσφυγες: Επιχειρήµατα και επιλογές 
 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτά τα επιχειρήµατα και όποια άλλα έχετε σκεφτεί: 
• Είναι δικαίωµά µας να βρούµε άσυλο. 
• Τα παιδιά µας πεινάνε, έχετε ηθική υποχρέωση να µας βοηθήσετε. 
• Θα µας σκοτώσουν αν γυρίσουµε πίσω. 
• ∆εν έχουµε καθόλου χρήµατα. 
• ∆ε µπορούµε να πάµε πουθενά αλλού. 
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• Ήµουν γιατρός στην πατρίδα µου. 
• Θέλουµε άσυλο µόνο µέχρι να είναι ασφαλές να επιστρέψουµε. 
• Έχετε αφήσει πρόσφυγές µας να µπουν στη χώρα σας. 
 
Πριν από το παιχνίδι ρόλων, σκεφτείτε τις εξής επιλογές: 
• Θα χωριστείτε αν σας το ζητήσουν οι µεταναστευτικές αρχές; 
• Θα επιστρέψετε στην πατρίδα σας αν σας στείλουν πίσω; 
 
Πληροφορίες για τους πρόσφυγες 
 

Κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 
και συχνά και τις πατρίδες τους λόγω διωγµών πολέµου. Αυτοί οι άνθρωποι γίνονται 
πρόσφυγες. Συνήθως, πρέπει να µετακοµίσουν ξαφνικά, αφήνοντας πίσω τις περιουσίες 
τους, χωρίζοντας από τις οικογένειές τους. Πολλοί δεν καταφέρνουν ποτέ να 
επιστρέψουν στα σπίτια τους. Το 1992 υπήρχαν σχεδόν 19 εκατοµµύρια πρόσφυγες στον 
κόσµο. 

Οι περισσότεροι πρόσφυγες ζητούν προστασία σε µια γειτονική χώρα. Άλλοι 
πρέπει να διανύσουν µεγάλες αποστάσεις για να βρουν προστασία. Οι πρόσφυγες συχνά 
φτάνουν σε αεροδρόµια και σε λιµάνια που βρίσκονται µακριά από τη χώρα τους, 
ζητώντας να περάσουν. 

Το 1951, τα Ηνωµένα Έθνη υιοθέτησαν τη Συνθήκη σχετικά µε την Κοινωνική 
Θέση των Προσφύγων. Περισσότερες από τις µισές χώρες του κόσµου συµφώνησαν µε 
τη Συνθήκη. Προσφέρουν προστασία στους πρόσφυγες και συµφωνούν να µην τους 
αναγκάσουν να επιστρέψουν στη χώρα τους και να ρισκάρουν µε διωγµό ή θάνατο. Το 
Άρθρο 33 της Συνθήκης λέει: «Καµία χώρα που έχει υπογράψει δεν θα διώξει ή θα 
απελάσει πρόσφυγα µε κανένα τρόπο στα σύνορα ή στα εδάφη όπου απειλείται η ζωή ή 
ελευθερία του εξαιτίας της φυλής του, της θρησκείας, της εθνικότητας, της συµµετοχής 
του σε κάποια συγκεκριµένη οµάδα ή εξαιτίας της πολιτικής του πεποίθησης» 
 

συνεχίζεται… 
 
Πληροφορίες για τους πρόσφυγες (η συνέχεια) 
 

Αυτό ισχύει και όταν µια κυβέρνηση θέλει να στείλει έναν πρόσφυγα σε άλλη 
χώρα από όπου ο πρόσφυγας µπορεί να σταλεί στην πατρίδα του. Επίσης, οι κυβερνήσεις 
πρέπει να εισακούσουν το αίτηµα ενός πρόσφυγα να βρει προστασία (άσυλο) στη χώρα 
τους. Αυτή η αρχή ισχύει για όλες τις χώρες, είτε ανήκουν είτε όχι στην οµάδα της 
Συνθήκης του 1951. 

Σύµφωνα µε τη Συνθήκη, πρόσφυγας θεωρείται κάποιος που έχει φύγει από τη 
χώρα του και δε µπορεί να επιστρέψει είτε επειδή φοβάται ότι θα διωχτεί εξαιτίας της 
φυλής τους, της θρησκείας, της εθνικότητας, της συµµετοχής του σε κάποια 
συγκεκριµένη οµάδα ή εξαιτίας της πολιτικής του πεποίθησης. 

Επιπλέον η Συνθήκη του 1951 τονίζει ότι οι πρόσφυγες δεν πρέπει να υφίστανται 
διακρίσεις και πρέπει να έχουν όλα τα δικαιώµατά τους στη χώρα που πηγαίνουν για να 
είναι ασφαλείς. Επίσης, πολλά άρθρα της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων 
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∆ικαιωµάτων προστατεύουν τους πρόσφυγες. Ωστόσο, οι χώρες διαφωνούν για το ποιος 
είναι «γνήσιος» πρόσφυγας. Τα Μ.Μ.Ε. και οι πολιτικοί συχνά απαιτούν να τεθούν όρια 
στον αριθµό των προσφύγων, ισχυριζόµενοι ότι προκαλούν φυλετική ένταση και 
έλλειµµα εργασίας και στέγης. 

Τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις πολλών από τις πλουσιότερες χώρες του 
πλανήτη έχουν µειώσει τον αριθµό των προσφύγων που επιτρέπουν να µπαίνει στη χώρα 
τους, για δύο λόγους. Πρώτον, η αεροµεταφορά είναι φθηνότερη, πράγµα που σηµαίνει 
ότι πολλοί πρόσφυγες από τις αναπτυσσόµενες χώρες θέλουν να πάνε σε ανεπτυγµένες 
χώρες. ∆εύτερον, η παγκόσµια οικονοµική κρίση έχει µειώσει την ανάγκη εργατικού 
δυναµικού. Αυτό σηµαίνει ότι οι πρόσφυγες που έρχονταν ως µετανάστες εργάτες τώρα 
κάνουν αίτηση ως πρόσφυγες. 

Για να δικαιολογήσουν τους περιορισµούς στους πρόσφυγες, οι πλούσιες χώρες 
ισχυρίζονται συχνά ότι οι πρόσφυγες δεν είναι θύµατα καταπίεσης, αλλά θέλουν µόνο 
ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Τους αποκαλούν «οικονοµικούς µετανάστες». Για να 
προστατευτούν τα δικαιώµατα των προσφύγων, ιδρύθηκε το Γραφείο του Οργανισµού 
Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) µε έδρα τη Γενεύη από τη Γενική 
Σύνοδο του Ο.Η.Ε. στις 14 ∆εκεµβρίου του 1950. 

Οι κυβερνήσεις συχνά ισχυρίζονται ότι οι φόβοι των προσφύγων είναι 
υπερβολικοί ή αναληθείς. Οι πρόσφυγες προστατεύονται από τέτοια επιχειρήµατα από 
τις οργανώσεις που έχουν αποδείξεις για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
στη χώρα τους για να πείσουν την κυβέρνηση να τους αφήσει να ζητήσουν άσυλο. 
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∆ράση! – µεταφέροντας τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα 
πέρα από τα όρια της 
σχολικής τάξης 
 

Αυτές οι δραστηριότητες βοηθούν τους µαθητές να σκεφθούν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα σαν κάτι το οποίο µπορούν να υπερασπιστούν και να παλέψουν γι’ αυτό, 
όπου κι αν ζουν. Υπάρχουν επίσης προτάσεις για δράση στις «Επιλογές» σε πολλές από 
τις δραστηριότητες των προηγούµενων σελίδων. 

Αυτές οι δραστηριότητες στηρίζονται σε εκείνες για τα µικρότερα παιδιά στο 
Τρίτο Μέρος. 
 

Η ∆ύναµη της ∆ράσης 
 
Σκοπός: Αυτή η µελέτη περίπτωσης για ένα διάσηµο διοργανωτή καµπάνιας για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα στοχεύει να δείξει τη δύναµη της δράσης δίνοντας ως παράδειγµα 
κάποιον που έδρασε επιτυχώς για να αποκτήσει τα δικαιώµατά του.   
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Τα άτοµα και ιδιαίτερα οι οµάδες µπορούν να αναλάβουν δράση για να εναντιωθούν 

µε επιτυχία στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
Τι χρειάζεστε: Την ιστορία του Μαχάτµα Γκάντι από τις επόµενες σελίδες. 
 
Χρόνος: Περίπου µισή ώρα 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• ∆ιαβάστε ή ζητήστε από τους µαθητές να διαβάσουν την ιστορία του Γκάντι. 
• Χρησιµοποιείστε τις παρακάτω ερωτήσεις  για να ξεκινήσετε µια συζήτηση. (Σε αυτό 

οι συµβουλές από το κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας στο ∆εύτερο Μέρος 
µπορεί να είναι χρήσιµες για τη συζήτηση). 

 
Ερωτήσεις: 
• Οι Ινδοί διαµαρτυρήθηκαν χωρίς βία. Γιατί πιστεύετε ότι συνέβη αυτό;  
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• Αν είχαν διαµαρτυρηθεί µε άγριο τρόπο, για παράδειγµα, σκοτώνοντας τους 
Βρετανούς στρατιώτες, τι πιστεύετε ότι θα έκαναν οι Βρετανοί στρατιώτες; 
Πιστεύετε ότι θα είχαν πεθάνει πολλοί Ινδοί; 

• Ο Γκάντι ζήτησε «παγκόσµια συµπαράσταση σε αυτή τη µάχη κατά της Εξουσίας». 
Πιστεύετε ότι λαοί του κόσµου θα έδειχναν οίκτο αν οι Ινδοί είχαν επιτεθεί στους 
Βρετανούς; Γιατί; 

• Πιστεύετε ότι η ειρηνική διαµαρτυρία ήταν η σωστή επιλογή σε αυτή την περίπτωση; 
Τι συµβαίνει σε άλλες περιπτώσεις; Για, παράδειγµα, τι συµβαίνει στη χώρα σας; 

 
Επιλογές: 
• ∆ώστε στους µαθητές ένα παράδειγµα ενός ανθρώπου ή µιας οµάδας από τη χώρα 

σας που ανέλαβε δράση για να αποκτήσει τα δικαιώµατά του. Ως εργασία, οι µαθητές 
θα µπορούσαν να κάνουν έρευνα γι’ αυτόν τον άνθρωπο ή την οµάδα και να 
φτιάξουν µια αφίσα, µια ιστορία ή ένα θεατρικό έργο για να δείξουν τι ανακάλυψαν. 

 
Η ιστορία του Μαχάτµα Γκάντι 
 

Ο Μαχάτµα (Μεγάλη Ψυχή) έδωσε νέο νόηµα στη µη-βία. Ο ίδιος ισχυριζόταν 
ότι ό,τι κατακτάται µε τη βία δεν αξίζει να το έχει κανείς. 

Γεννηµένος στη Τζουχάρατ της Ινδίας το 1859, σπούδασε δικηγόρος στην Αγγλία 
προτού κάνει την πρακτική του στη Νότια Αφρική. Εκεί βίωσε για πρώτη φορά τη 
φυλετική διάκριση. Υπήρχαν νόµοι που εµπόδιζαν τους ανθρώπους που δεν είχαν λευκή 
επιδερµίδα να κάνουν πολλά πράγµατα, όπως να γίνουν δικηγόροι ή να ταξιδεύουν στην 
πρώτη θέση στα τραίνα. Ο Γκάντι είδε ότι πολλοί µαύροι στη Νότια Αφρική ήταν άποροι 
και οι λευκοί τους κακοµεταχειρίζονταν. ∆ιοργάνωσε διαµαρτυρίες και πήγε φυλακή 
επειδή πολέµησε ενάντια στην αδικία. 

Από την αρχή της ζωής του ως διαδηλωτής, ο Γκάντι καθοδηγούνταν από τις 
βαθιές θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Πίστευε ότι η βία ήταν πάντα κακή. 

Ο Γκάντι επέστρεψε στην Ινδία το 1915. Υπήρχε µεγάλη φτώχεια και στην Ινδία 
επίσης. Οι Βρετανοί κυβερνούσαν αυστηρά την Ινδία, ζητώντας φόρους που οι άνθρωποι 
δε µπορούσαν να εξοικονοµήσουν και εµποδίζοντας τους Ινδούς να κυβερνήσουν τη 
χώρα τους, αποθάρρυναν τη βιοµηχανία τους και χρησιµοποιούσαν τη δύναµη για να 
ελέγξουν τους ανθρώπους. 

Το 1930 ο Γκάντι επέλεξε ένα ζήτηµα για να διαµαρτυρηθεί που στην αρχή δεν 
ανησύχησε τους Βρετανούς επειδή φάνηκε πολύ ασήµαντο - τον φόρος στο αλάτι. Το 
αλάτι το παίρνουµε από το θαλασσινό νερό αλλά στην Ινδία όλο το αλάτι το 
παρασκεύαζε και το πουλούσε η Βρετανική κυβέρνηση που έβγαζε λεφτά από αυτό. Ο 
Γκάντι είπε ότι το αλάτι ανήκε στην Ινδία και ότι αυτός θα παραβίαζε αυτόν το νόµο. 

Πρώτον, ζήτησε να συζητήσει το θέµα µε την αντιπροσωπεία της Βρετανικής 
Κυβέρνησης στην Ινδία, τη Βισερόυ. Η Βισερόυ αρνήθηκε, θεωρώντας ότι δεν ήταν 
σηµαντικό. Τότε, στις 12 Μαρτίου του 1930, όταν ο Γκάντι ήταν 60 ετών, ξεκίνησε µε 
τους ακόλουθούς του και διέσχισε 322 χιλιόµετρα από το σπίτι του µέχρι τη θάλασσα για 
να φτιάξει αλάτι. Για 24 µέρες ο λαός της Ινδίας και όλος ο κόσµος παρακολουθούσε το 
έργο του. Η ανυποµονησία ήταν µεγάλη. Στις 6 Απριλίου, µε χιλιάδες οπαδούς, ο Γκάντι 
περπάτησε µέσα στη θάλασσα και µάζεψε µια χούφτα αλάτι. Αυτή η πράξη 
περιφρόνησης ήταν σηµάδι για το λαό. Κατά µήκος όλης της ακτής της Ινδίας οι 
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άνθρωποι παρήγαγαν αλάτι παράνοµα. Έγραψε, «Θέλω τη συµπαράσταση του κόσµου 
σε αυτή τη µάχη του ∆ικαίου ενάντια στην Εξουσία.» Ένα µήνα αργότερα ο Γκάντι 
συνελήφθη και δεκάδες χιλιάδες άλλοι είχαν µπει στη φυλακή. 

Ο Γκάντι και ο λαός της Ινδίας πέρασαν πολλά χρόνια διαδηλώνοντας προτού 
φύγουν τελικά οι Βρετανοί. Συνέχισαν να κάνουν πορείες, να αρνούνται να 
συνεργαστούν και να παραβιάζουν τους πόρους των Βρετανών αφήνοντας τους εαυτούς 
τους να πηγαίνουν φυλακή. 

Τελικά η Ινδία πέτυχε το σκοπό της το 1947 όταν οι Βρετανοί παράτησαν την 
κυριαρχία τους και η Ινδία έγινε ανεξάρτητο κράτος. 
 

Παιχνίδια ρόλων ∆ράσης 
 
Σκοπός: Αυτή η άσκηση παιχνιδιού ρόλων στοχεύει να ενθαρρύνει τα παιδιά να 
εφαρµόσουν τα δικαιώµατά τους σε πραγµατικές καταστάσεις. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων συµβαίνει σε καθηµερινές καταστάσεις 

και µπορεί να εµποδιστεί από τους απλούς πολίτες. 
 
Τι χρειάζεστε: 
− Την Απλοποιηµένη Έκδοση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων στο Πέµπτο Μέρος (ένα αντίγραφο για κάθε τέσσερις ή πέντε 
µαθητές). 

− Συµβουλές για τη χρήση του παιχνιδιού ρόλων από το κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι 
διδασκαλίας στο ∆εύτερο Μέρος. 

− Καταστάσεις παιχνιδιού ρόλων από τις επίµενες σελίδες. 
 
Χρόνος: Μιάµιση ώρα 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Ζητήστε από τους µαθητές να χωριστούν σε µικρές οµάδες των τριών ή τεσσάρων 

ατόµων. ∆ιαβάστε το παιχνίδι ρόλων Ένα και ζητήστε από τους µαθητές να βρουν τα 
άρθρα της Απλοποιηµένης Έκδοσης της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων που σχετίζονται µε το παιχνίδι. Παρακάτω δίνονται µερικές πιθανές 
απαντήσεις, αλλά αυτή η λίστα δεν είναι εξαντλητική. ∆ιαθέστε πέντε µε δέκα λεπτά 
γι’ αυτή τη δραστηριότητα. 

• Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για τα παιχνίδια ρόλων ∆ύο και Τρία. 
Για το παιχνίδι ρόλων Ένα τα σχετικά άρθρα είναι τα εξής: 
Το Άρθρο 2, το Άρθρο 6, το Άρθρο 7 και το Άρθρο 13.  
Για το παιχνίδι ρόλων 2, τα σχετικά άρθρα είναι τα εξής: 
Το Άρθρο 20 και το Άρθρο 23. 
Για το παιχνίδι ρόλων τρία τα σχετικά άρθρα είναι: 
Το Άρθρο 19, το Άρθρο 20, το Άρθρο 24. 

• Τώρα ξανά χωρίστε τους µαθητές σε τρεις οµάδες, και δώστε στην κάθε οµάδα ένα 
παιχνίδι ρόλων. Ζητήστε από την κάθε οµάδα να δραµατοποιήσει την κατάσταση 
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δίνοντας το δικό της τέλος. Θα πρέπει να αποφασίσουν ποιος θα παίξει τον κάθε 
ρόλο και πώς θα παίξουν το τέλος της κάθε κατάστασης. (Για συµβουλές βήµα-βήµα 
για τα παιχνίδια ρόλων, βλέπε στην ενότητα Παιχνίδι ρόλων, κεφάλαιο Χρήσιµες 
µέθοδοι διδασκαλίας, ∆εύτερο Μέρος). 

• Ζητήστε από κάθε οµάδα να παίξει το δικό της παιχνίδι ρόλων στην τάξη. Μετά από 
κάθε παράσταση, ρωτήστε τους παίκτες πώς ένιωσαν και έπειτα ζητήστε από τους 
υπόλοιπους µαθητές να σκεφτούν κάποιο άλλο τέλος. Ενθαρρύνετέ τους να σκεφτούν 
τρόπους µε τους οποίους οι άνθρωποι στις καταστάσεις θα µπορούσαν να εµποδίσουν 
την παραβίαση των δικαιωµάτων τους. 

 
Επιλογή: 
• Αν η τάξη είναι µικρή, ή αν υπάρχει έλλειψη χρόνου, οι µαθητές θα µπορούσαν να 

δραµατοποιήσουν µόνο ένα παιχνίδι ρόλων.   
 
Παιχνίδια ρόλων: 
 
Ένα: Η Ίντα θέλει να διασχίσει τα σύνορα για τη γειτονική χώρα για να επισκεφτεί την 
κόρη της, που έχει παντρευτεί κάποιον από αυτή τη χώρα. Οι αξιωµατικοί των συνόρων 
δεν την αφήνουν να περάσει. Της λένε ότι είναι πολύ φτωχή για να πληρώσει να µείνει 
σε ένα ξενοδοχείο της χώρας τους. 
 
∆ύο: Ο Ιβάν είναι καθαριστής σε µια εταιρία πλύσης αυτοκινήτων. Το χειµώνα τα χέρια 
του είναι πληγωµένα από το χιόνι. Το αφεντικό του είπε ότι δε θα του αγοράσει γάντια 
επειδή είναι πολύ ακριβά. Ο Ιβάν δεν έχει τα χρήµατα να τα αγοράσει µόνος του. Ζητάει 
από το Σωµατείο του να τον βοηθήσει. Όταν το µαθαίνει το αφεντικό του, τον απολύει. 
 
Τρία: Το τελευταίο πάρκο της πόλης θα γίνει χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων. ∆έκα 
άνθρωποι από τη γειτονιά διαδηλώνουν ειρηνικά στο πάρκο, λέγοντας ότι χρειάζονται 
ένα µέρος  για να χαλαρώνουν και για να παίζουν τα παιδιά τους. Έρχεται η αστυνοµία 
και λέει ότι δεν επιτρέπεται να διαδηλώνουν και ότι θα ήταν καλύτερα να πάνε στα 
σπίτια τους. Οι διαδηλωτές κάθονται στο έδαφος και αρνούνται να φύγουν. Οι αστυνοµία 
τους διώχνει µε τη βία και τραυµατίζει µερικούς. 
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ΠΕΜΠΤΟ     
ΜΕΡΟΣ:  
ΚΕΙΜΕΝΑ  
ΤΩΝ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ  
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 
 
 
 
 

Αυτό το µέρος περιλαµβάνει: 
• Την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων  

• Την Απλοποιηµένη Έκδοση της Οικουµενικής 
∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων  

• Την Απλοποιηµένη Έκδοση της Σύµβασης για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού  

• Την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση 
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού  

 
 
«Γράψαµε τα συνοψισµένα κείµενα σε χαρτιά στους τοίχους της τάξης - ήταν, 
κυριολεκτικά, το υπόβαθρο σε κάθε δραστηριότητα!»  

Κροάτης  σχολικός επισκέπτης 
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Οικουµενική ∆ιακήρυξη 
των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων  
 
Υιοθετηµένη και πιστοποιηµένη από το Ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης 217 Α (ΙΙΙ) 
της 10ης ∆εκεµβρίου 1948  
Στις 10 ∆εκεµβρίου 1948, η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών υιοθέτησε και 
πιστοποίησε την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, το πλήρες 
κείµενο της οποίας εµφανίζεται παρακάτω. Μετά από αυτήν την ιστορική πράξη η 
Συνέλευση ζήτησε από όλες τις χώρες Μέλη να κοινοποιήσουν το κείµενο της 
∆ιακήρυξης και «να προκαλέσουν το να διαδοθεί, να επιδειχθεί, να διαβαστεί και να 
αναπτυχθεί κυρίως στα σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, χωρίς διάκριση που 
βασίζεται στο πολιτικό καθεστώς των χωρών των εδαφών.» 
   
Προοίµιο 
 
Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύµφυτη σε όλα τα µέλη της 
ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωµάτων τους 
αποτελεί το θεµέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσµο. 
 
Επειδή η παραγνώριση και η περιφρόνηση των δικαιωµάτων του ανθρώπου οδήγησαν 
σε πράξεις βαρβαρότητας, που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση, και η προοπτική 
ενός κόσµου όπου οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να µιλούν και να πιστεύουν, 
λυτρωµένοι από τον τρόµο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδίωξη 
του ανθρώπου. 
 
Επειδή έχει ουσιαστική σηµασία να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα από ένα 
καθεστώς δικαίου, ώστε ο άνθρωπος να µην αναγκάζεται να προσφεύγει, ως έσχατο 
καταφύγιο, στην εξέγερση κατά της τυραννίας και της καταπίεσης. 
 
Επειδή έχει ουσιαστική σηµασία να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων 
ανάµεσα στα έθνη. 
 
Επειδή, µε τον καταστατικό Χάρτη, οι λαοί των Ηνωµένων Εθνών διακήρυξαν και πάλι 
την πίστη τους στα θεµελιακά δικαιώµατα του ανθρώπου, στην αξιοπρέπεια και την αξία 
της ανθρώπινης προσωπικότητας, στην ισότητα δικαιωµάτων ανδρών και γυναικών, και 
διακήρυξαν πως είναι αποφασισµένοι να συντελέσουν στην κοινωνική πρόοδο και να 
δηµιουργήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής στα πλαίσια µιας ευρύτερης ελευθερίας. 
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Επειδή τα κράτη µέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν, σε συνεργασία µε 
τον Οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών, τον αποτελεσµατικό σεβασµό των δικαιωµάτων 
του ανθρώπου και των θεµελιακών ελευθεριών σε όλο τον κόσµο. 
 
Επειδή η ταυτότητα αντιλήψεων ως προς τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες αυτές έχει 
εξαιρετική σηµασία για να εκπληρωθεί πέρα ως πέρα αυτή η υποχρέωση. 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
∆ιακηρύσσει ότι η παρούσα ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι 
λαοί και όλα τα έθνη, έτσι ώστε κάθε άτοµο και κάθε όργανο της κοινωνίας, µε τη 
∆ιακήρυξη αυτή διαρκώς στη σκέψη, να καταβάλλει, µε τη διδασκαλία και την παιδεία, 
κάθε προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο σεβασµός των δικαιωµάτων και των ελευθεριών 
αυτών, και να εξασφαλιστεί προοδευτικά, µε εσωτερικά και διεθνή µέσα, η παγκόσµια 
και αποτελεσµατική εφαρµογή τους, τόσο ανάµεσα στους λαούς των ίδιων των κρατών 
µελών όσο και ανάµεσα στους πληθυσµούς χωρών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους. 
 
Άρθρο 1. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα 
δικαιώµατα. Είναι προικισµένοι µε λογική και συνείδηση, και οφείλουν να 
συµπεριφέρονται µεταξύ τους µε πνεύµα αδελφοσύνης. 
 
Άρθρο 2. Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώµατα και όλες τις 
ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα ∆ιακήρυξη, χωρίς καµία απολύτως διάκριση, 
ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώµα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές 
ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη 
γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. 
∆εν θα µπορεί ακόµα να γίνεται καµία διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, νοµικού ή 
διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για 
χώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, υπό κηδεµονία ή υπεξουσία, ή που βρίσκεται υπό 
οποιονδήποτε άλλον περιορισµό κυριαρχίας. 
 
Άρθρο 3. Κάθε άτοµο έχει δικαίωµα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του 
ασφάλεια. 
 
Άρθρο 4. Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας, ολικής ή µερικής. Η 
δουλεία και το δουλεµπόριο υπό οποιαδήποτε µορφή απαγορεύονται. 
 
Άρθρο 5. Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή 
µεταχείριση σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική. 
 
Άρθρο 6. Καθένας, όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωµα στην αναγνώριση της νοµικής 
του προσωπικότητας. 
 
Άρθρο 7. Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόµο και έχουν δικαίωµα σε ίση προστασία του 
νόµου, χωρίς καµία απολύτως διάκριση. Όλοι έχουν δικαίωµα σε ίση προστασία από 
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κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα ∆ιακήρυξη και από κάθε πρόκληση για 
µια τέτοια δυσµενή διάκριση. 
 
Άρθρο 8. Καθένας έχει δικαίωµα να ασκεί αποτελεσµατικά ένδικα µέσα στα αρµόδια 
εθνικά δικαστήρια κατά των πράξεων που παραβιάζουν τα θεµελιακά δικαιώµατα τα 
οποία του αναγνωρίζουν το Σύνταγµα και ο νόµος. 
 
Άρθρο 9. Κανείς δεν µπορεί να συλλαµβάνεται, να κρατείται ή να εξορίζεται αυθαίρετα. 
 
Άρθρο 10. Καθένας έχει δικαίωµα, µε πλήρη ισότητα, να εκδικάζεται η υπόθεσή του 
δίκαια και δηµόσια, από δικαστήριο ανεξάρτητο και αµερόληπτο, που θα αποφασίσει 
είτε για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του είτε, σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας, 
για το βάσιµο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον του. 
 
Άρθρο 11. 
(1) Κάθε κατηγορούµενος για ποινικό αδίκηµα πρέπει να θεωρείται αθώος, ωσότου 
διαπιστωθεί η ενοχή του σύµφωνα µε τον νόµο, σε ποινική δίκη, κατά την οποία θα του 
έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες για την υπεράσπισή του εγγυήσεις. 
(2) Κανείς δεν θα καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις που, κατά τον χρόνο που 
τελέστηκαν, δεν συνιστούσαν αξιόποινο αδίκηµα κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο. 
Επίσης, δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που ίσχυε κατά τον χρόνο που 
τελέστηκε η αξιόποινη πράξη. 
 
Άρθρο 12. Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεµβάσεις στην ιδιωτική του 
ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιµής 
και της υπόληψης του. Καθένας έχει το δικαίωµα να τον προστατεύουν οι νόµοι από 
επεµβάσεις και προσβολές αυτού του είδους. 
 
Άρθρο 13. 
(1) Καθένας έχει το δικαίωµα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο της 
διαµονής του στο εσωτερικό ενός κράτους. 
(2) Καθένας έχει το δικαίωµα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόµα και τη δική 
του, και να επιστρέφει σε αυτήν. 
 
Άρθρο 14. 
(1) Κάθε άτοµο που καταδιώκεται έχει το δικαίωµα να ζητά άσυλο και του παρέχεται 
άσυλο σε άλλες χώρες. 
(2) Το δικαίωµα αυτό δεν µπορεί κανείς να το επικαλεστεί, σε περίπτωση δίωξης για 
πραγµατικό αδίκηµα του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τους 
σκοπούς και τις αρχές του Ο.Η.Ε. 
 
Άρθρο 15. 
(1) Καθένας έχει το δικαίωµα µιας ιθαγένειας. 
(2) Κανείς δεν µπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του ούτε το δικαίωµα να 
αλλάξει ιθαγένεια. 
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Άρθρο 16. 
(1) Από τη στιγµή που θα φθάσουν σε ηλικία γάµου, ο άνδρας και η γυναίκα, χωρίς 
κανένα περιορισµό εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας, έχουν το 
δικαίωµα να παντρεύονται και να ιδρύουν οικογένεια. Και οι δύο έχουν ίσα δικαιώµατα 
ως προς τον γάµο, κατά τη διάρκεια του γάµου και κατά τη διάλυσή του. 
(2) Γάµος δεν µπορεί να συναφθεί παρά µόνο µε ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των 
µελλονύµφων. 
(3) Η οικογένεια είναι το φυσικό και το βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το 
δικαίωµα προστασίας από την κοινωνία και το κράτος. 
 
Άρθρο 17. 
(1) Κάθε άτοµο, µόνο του ή µε άλλους µαζί, έχει το δικαίωµα της ιδιοκτησίας. 
(2) Κανείς δεν µπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του. 
 
Άρθρο 18. Κάθε άτοµο έχει το δικαίωµα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και 
της θρησκείας. Στο δικαίωµα αυτό περιλαµβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή 
τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, µόνος ή µαζί µε άλλους, δηµόσια ή ιδιωτικά, µε τη 
διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και µε την τέλεση θρησκευτικών τελετών. 
 
Άρθρο 19. Καθένας έχει το δικαίωµα της ελευθερίας της γνώµης και της έκφρασης, που 
σηµαίνει το δικαίωµα να µην υφίσταται δυσµενείς συνέπειες για τις γνώµες του, και το 
δικαίωµα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, µε οποιοδήποτε 
µέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσµο. 
 
Άρθρο 20. 
(1) Καθένας έχει το δικαίωµα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα και για 
ειρηνικούς σκοπούς. 
(2) Κανείς δεν µπορεί να υποχρεωθεί να συµµετέχει σε ορισµένο σωµατείο. 
 
Άρθρο 21. 
(1) Καθένας έχει το δικαίωµα να συµµετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, άµεσα ή 
έµµεσα, µε αντιπροσώπους ελεύθερα εκλεγµένους. 
(2) Καθένας έχει το δικαίωµα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δηµόσιες 
υπηρεσίες της χώρας του. 
(3) Η λαϊκή θέληση είναι το θεµέλιο της κρατικής εξουσίας. Η θέληση αυτή πρέπει να 
εκφράζεται µε τίµιες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται περιοδικά, µε καθολική, 
ίση και µυστική ψηφοφορία, ή µε αντίστοιχη διαδικασία που να εξασφαλίζει την 
ελευθερία της εκλογής. 
 
Άρθρο 22. Κάθε άτοµο, ως µέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωµα κοινωνικής 
προστασίας. Η κοινωνία, µε την εθνική πρωτοβουλία και τη διεθνή συνεργασία, ανάλογα 
πάντα µε την οργάνωση και τις οικονοµικές δυνατότητες κάθε κράτους, έχει χρέος να 
του εξασφαλίσει την ικανοποίηση των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
δικαιωµάτων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς του. 
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Άρθρο 23. 
(1) Καθένας έχει το δικαίωµα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελµά του, 
να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την 
ανεργία. 
(2) Όλοι, χωρίς καµία διάκριση, έχουν το δικαίωµα ίσης αµοιβής για ίση εργασία. 
(3) Κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα δίκαιης και ικανοποιητικής αµοιβής, που να 
εξασφαλίζει σε αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής άξιες στην ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια. Η αµοιβή της εργασίας, αν υπάρχει, πρέπει να συµπληρώνεται µε άλλα 
µέσα κοινωνικής προστασίας. 
(4) Καθένας έχει το δικαίωµα να ιδρύει µαζί µε άλλους συνδικάτα και να συµµετέχει σε 
συνδικάτα για την προάσπιση των συµφερόντων του. 
 
Άρθρο 24. Καθένας έχει το δικαίωµα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαίτερα, 
σε λογικό περιορισµό του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες µε πλήρεις 
αποδοχές. 
 
Άρθρο 25. 
(1) Καθένας έχει δικαίωµα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και 
στην οικογένεια του υγεία και ευηµερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισµό, κατοικία, 
ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. Έχει ακόµα 
δικαίωµα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη 
γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα µέσα της 
συντήρησής του, εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησης του. 
(2) Η µητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωµα ειδικής µέριµνας και περίθαλψης. 
Όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είναι νόµιµα ή εξώγαµα, απολαµβάνουν την ίδια 
κοινωνική προστασία. 
 
Άρθρο 26. 
(1) Καθένας έχει δικαίωµα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν, 
τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική βαθµίδα της. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι 
υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για 
όλους. Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό ίσους 
όρους, ανάλογα µε τις ικανότητες τους. 
(2) Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης 
προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
των θεµελιακών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη 
φιλία ανάµεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές οµάδες, και να 
ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωµένων Εθνών για τη διατήρηση της 
ειρήνης. 
(3) Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωµα να επιλέγουν το είδος της παιδείας 
που θα δοθεί στα παιδιά τους. 
 
Άρθρο 27. 
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(1) Καθένας έχει το δικαίωµα να συµµετέχει ελεύθερα στην πνευµατική ζωή της 
κοινότητας, να χαίρεται τις καλές τέχνες και να µετέχει στην επιστηµονική πρόοδο και 
στα αγαθά της. 
(2) Καθένας έχει το δικαίωµα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συµφέροντά του 
που απορρέουν από κάθε είδους επιστηµονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή 
του. 
 
Άρθρο 28. Καθένας έχει το δικαίωµα να επικρατεί µια κοινωνική και διεθνής τάξη, µέσα 
στην οποία τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα ∆ιακήρυξη να 
µπορούν να πραγµατώνονται σε όλη τους την έκταση. 
 
Άρθρο 29. 
(1) Το άτοµο έχει καθήκοντα απέναντι στην κοινότητα, µέσα στα πλαίσια της οποίας και 
µόνο είναι δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 
(2) Στην άσκηση των δικαιωµάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του κανείς 
δεν υπόκειται παρά µόνο στους περιορισµούς που ορίζονται από τους νόµους, µε 
αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σεβασµός των δικαιωµάτων 
και των ελευθεριών των άλλων, και να ικανοποιούνται οι δίκαιες απαιτήσεις της ηθικής, 
της δηµόσιας τάξης και του γενικού καλού, σε µια δηµοκρατική κοινωνία. 
(3) Τα δικαιώµατα αυτά και οι ελευθερίες δεν µπορούν, σε καµία περίπτωση, να 
ασκούνται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωµένων Εθνών. 
 
Άρθρο 30. Καµία διάταξη της παρούσας ∆ιακήρυξης δεν µπορεί να ερµηνευθεί ότι 
παρέχει σε ένα κράτος, σε µια οµάδα ή σε ένα άτοµο οποιοδήποτε δικαίωµα να 
επιδίδεται σε ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση των 
δικαιωµάτων και των ελευθεριών που εξαγγέλλονται σε αυτήν. 
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Απλοποιηµένη Έκδοση της 
Οικουµενικής ∆ιακήρυξης 
των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων  
 
Περίληψη του προοιµίου 
  
Η Γενική Συνέλευση αναγνωρίζει ότι η έµφυτη αξιοπρέπεια και τα ίσα και 
αναπαλλοτρίωτα δικαιώµατα όλων των µελών της οικογένειας των ανθρώπων είναι το 
θεµέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσµο, ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα θα πρέπει να προστατεύονται από το κράτος δικαίου, ότι φιλικές σχέσεις 
µεταξύ των εθνών θα πρέπει να καλλιεργηθούν, οι άνθρωποι των Η.Ε. έχουν 
επιβεβαιώσει την πίστη τους στα ανθρώπινα δικαιώµατα, στην αξιοπρέπεια και την αξία 
της ανθρώπινης ύπαρξης, στα ίσα δικαιώµατα ανδρών και γυναικών και είναι 
αποφασισµένοι να προάγουν την κοινωνική πρόοδο, καλύτερα πρότυπα ζωής και 
µεγαλύτερη ελευθερία και έχουν υποσχεθεί να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
και την κατανόηση αυτών των δικαιωµάτων από όλους. 
 
Μια Περίληψη της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 

 
1. Καθένας είναι ελεύθερος και όλοι πρέπει να αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο. 
 
2. Καθένας είναι ίσος παρά τις διαφορές του χρώµατος , φύλου, θρησκείας, γλώσσας. 
 
3.  Καθένας έχει το δικαίωµα στη ζωή, και να ζει µε ελευθερία και ασφάλεια. 
 
4. Κανένας δεν έχει το δικαίωµα να σας µεταχειρίζεται ως σκλάβο ούτε και πρέπει να 

κάνετε οιονδήποτε σκλάβο σας. 
 
5. Κανένας δεν έχει το δικαίωµα να σας βλάψει ή να σας βασανίσει. 
 
6. Καθένας έχει το δικαίωµα να αντιµετωπίζεται ως ίσος από το νόµο. 
 
7. Ο νόµος είναι ο ίδιος για  όλους, πρέπει να εφαρµόζεται µε τον ίδιο τρόπο σε όλους. 
 
8. Καθένας έχει το δικαίωµα να ζητήσει νοµική βοήθεια όταν τα δικαιώµατα τους δεν 

είναι  σεβαστά. 
 



 158 

9. Κανένας δεν έχει το δικαίωµα να σας φυλακίσει άδικα ή να σας απελάσει από τη 
χώρα σας. 

 
10. Καθένας  έχει το δικαίωµα σε µια δίκαιη και δηµόσια δίκη. 
 
11. Όλοι θεωρούνται αθώοι µέχρι αποδείξεως της ενοχής τους. 
 
12. Καθένας έχει το δικαίωµα να ζητήσει βοήθεια εάν κάποιος προσπαθεί να τον βλάψει, 

αλλά κανένας δεν µπορεί να εισέλθει στο σπίτι σας, να ανοίξει την  αλληλογραφία 
σας ή να ενοχλήσει εσάς ή την οικογένεια σας χωρίς να έχει µια καλή αιτιολογία. 

 
13. Καθένας έχει το δικαίωµα να ταξιδεύει όπως επιθυµεί. 
 
14. Καθένας έχει το δικαίωµα να πάει σε µια άλλη χώρα και να ζητήσει προστασία εάν 

διώκεται ή κινδυνεύει να διωχθεί. 
 
15. Καθένας έχει το δικαίωµα να ανήκει σε µια χώρα. Καθένας δεν έχει το δικαίωµα να 

σας αποτρέψει να ανήκετε  σε µια χώρα αν το επιθυµείτε. 
 
16. Καθένας έχει το δικαίωµα να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια. 
 
17. Καθένας έχει το δικαίωµα να έχει ιδιοκτησία και περιουσιακά στοιχεία. 
 
18. Καθένας έχει το δικαίωµα να ασκεί και να τηρεί  κατά γράµµα τη θρησκεία του  και 

να αλλάζει τη θρησκεία του εάν το επιθυµεί. 
 
19. Καθένας έχει το δικαίωµα να λέει ό,τι θέλει και να δίνει και να λαµβάνει 

πληροφορίες. 
 
20. Καθένας έχει το δικαίωµα να συµµετέχει σε συγκεντρώσεις και να προσχωρεί σε 

οργανώσεις µε ειρηνικό τρόπο. 
 

21. Καθένας έχει το δικαίωµα να επιλέγει την κυβέρνηση της χώρας του και να 
συµµετέχει σ’αυτή. 

 
22. Καθένας έχει το δικαίωµα στην κοινωνική ασφάλιση και σε ευκαιρίες ανάπτυξης των 

δεξιοτήτων του. 
 

23. Καθένας έχει το δικαίωµα να εργάζεται για µια δίκαιη αµοιβή σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον και να προσχωρεί σε σωµατεία. 

 
24. Καθένας έχει το δικαίωµα στην ανάπαυση και τον ελεύθερο χρόνο. 

 
25. Καθένας έχει το δικαίωµα σε ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο και σε ιατρική βοήθεια 

εάν είναι άρρωστος. 
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26. Καθένας έχει το δικαίωµα να πηγαίνει σχολείο. 
 

27. Καθένας έχει το δικαίωµα να συµµετέχει στην πολιτισµική ζωή της κοινότητας του, 
 

28. Καθένας πρέπει να σέβεται την “κοινωνική τάξη ” που είναι απαραίτητη προκειµένου 
να υπάρξουν όλα αυτά τα δικαιώµατα. 

 
29. Καθένας πρέπει να σέβεται τα δικαιώµατα των άλλων, την κοινότητα και τη  δηµόσια 

περιουσία. 
 

30. Κανένας δεν έχει το δικαίωµα να αφαιρέσει οποιοδήποτε από τα δικαιώµατα που 
περιλαµβάνει αυτή η διακήρυξη. 
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Απλοποιηµένη Έκδοση της 
Σύµβασης για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού  

 
Ο σκοπός της Σύµβασης είναι να θέσει τα πρότυπα για την υπεράσπιση των παιδιών 
ενάντια στην παραµέληση και την κακοµεταχείριση που αντιµετωπίζουν σε διαφορετικό 
βαθµό σε όλες τις χώρες καθηµερινά. Προσέχει να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές 
πολιτισµικές, πολιτικές και υλικές συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες χώρες. Το 
δικαιώµατα που παρατίθενται στη Σύµβαση µπορούν να οµαδοποιηθούν ευρέως σε τρεις 
κατηγορίες: 

 
Πρόνοια: το δικαίωµα κατοχής, λήψης ή πρόσβασης σε συγκεκριµένα πράγµατα ή 
υπηρεσίες (π.χ. όνοµα και υπηκοότητα, υγειονοµική περίθαλψη, εκπαίδευση, ξεκούραση 
και παιχνίδι και φροντίδα για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τα ορφανά). 

 
Προστασία: το δικαίωµα προστασίας από επιβλαβείς ενέργειες και πρακτικές (π.χ. 
στέρηση γονέων, συµµετοχή σε εχθροπραξίες, εµπορική ή σεξουαλική εκµετάλλευση και 
σωµατική και πνευµατική κακοποίηση). 

 
Συµµετοχή: το δικαίωµα του παιδιού να εισακούεται στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη 
ζωή του. Καθώς υπάρχει εξέλιξη στις δυνατότητες που έχει, το παιδί πρέπει να έχει 
µεγαλύτερες ευκαιρίες έτσι ώστε να συµµετέχει σε δραστηριότητες της κοινωνίας, όπως  
προετοιµασία για την ενήλικη ζωή (π.χ. ελευθερία λόγου και γνώµης, καλλιέργεια, 
θρησκεία και γλώσσα). 

 
Προοίµιο  

 
Το Προοίµιο καθορίζει τον τρόπο ερµηνείας των 54 άρθρων της Σύµβασης. Αναφέρονται 
και τα σηµαντικότερα κείµενα των Η.Ε. τα οποία  προηγούνται αυτού και τα οποία έχουν 
άµεση σχέση µε τα παιδιά όπως είναι η σηµασία της οικογένειας για την αρµονική 
ανάπτυξη του παιδιού, η σηµασία των ειδικών µέτρων προστασίας και φροντίδας, 
συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης νοµικής προστασίας πριν και µετά από τη 
γέννηση και η σηµασία των παραδόσεων και των πολιτισµικών αξιών κάθε λαού για των 
ανάπτυξη του παιδιού. 

 
Άρθρο 1. Ορισµός του παιδιού  
Κάθε ανθρώπινη ύπαρξη κάτω των 18 ετών εκτός αν η ενηλικίωση αποκτάται νωρίτερα 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που αφορά στο παιδί. 

 
Άρθρο 2. Απουσία διακρίσεων  
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Όλα τα δικαιώµατα πρέπει να χορηγούνται σε κάθε παιδί χωρίς  εξαίρεση. Το κράτος 
πρέπει να προστατεύει το παιδί χωρίς εξαίρεση. Το κράτος πρέπει να προστατεύει το 
παιδί από κάθε µορφή διάκρισης. 
 
Άρθρο 3. Συµφέροντα του παιδιού  
Σε όλες τις ενέργειες που αφορούν παιδιά το συµφέρον του παιδιού θα είναι το κυριότερο 
µέληµα. 

 
Άρθρο 4. Εφαρµογή δικαιωµάτων  
Η υποχρέωση του  κράτους  να διασφαλίζει την εφαρµογή των δικαιωµάτων που 
περιλαµβάνονται στη Σύµβαση. 
 
Άρθρο 5. Γονείς, οικογένεια, δικαιώµατα και ευθύνες κοινότητας 
Τα κράτη πρέπει να σέβονται τους γονείς και την οικογένεια κατά την ανατροφή των 
παιδιών τους. 
 
Άρθρο 6. Ζωή, επιβίωση και ανάπτυξη 
Το δικαίωµα του παιδιού στη ζωή και η υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει την 
επιβίωση και ανάπτυξη του παιδιού. 

 
Άρθρο 7. Όνοµα και υπηκοότητα 
Το δικαίωµα από τη γέννησή του να έχει το παιδί ένα όνοµα, να αποκτήσει µια 
υπηκοότητα, να γνωρίσει και να χαίρει φροντίδας από τους γονείς του/της. 

 
Άρθρο 8. ∆ιατήρηση της ταυτότητας 
Η υποχρέωση του κράτους να βοηθήσει το παιδί στην επανάκτησητης ταυτότητας εάν 
αυτή του έχει αφαιρεθεί παράνοµα. 

 
Άρθρο 9. Μη αποχωρισµός από τους γονείς 
Το δικαίωµα του παιδιού να διατηρεί την επαφή µε τους γονείς του σε περιπτώσεις 
χωρισµού. Εάν ο χωρισµός είναι αποτέλεσµα κράτησης, φυλάκισης ή θανάτου το Κράτος 
θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες στο παιδί ή στους γονείς για το που βρίσκεται το 
µέλος της οικογένειας που απουσιάζει. 

 
Άρθρο10. Επανένωση της οικογένειας 
Τα αιτήµατα εξόδου ή εισόδου από την χώρα µε σκοπό  την οικογενειακή επανένωση θα 
αντιµετωπίζονται µε ανθρώπινο τρόπο. Ένα παιδί έχει το δικαίωµα να διατηρεί τακτικές 
επαφές και µε τους δύο γονείς όταν αυτοί ζουν σε διαφορετικά κράτη. 

 
Άρθρο 11. Παράνοµη µεταφορά και µη επιστροφή παιδιών 
Το κράτος θα καταπολεµά την απαγωγή παιδιών από ένα γονέα ή ένα τρίτο πρόσωπο. 

 
Άρθρο 12. Έκφραση της γνώµης 
Το δικαίωµα του παιδιού να εκφράζει τη γνώµη του και αυτή να λαµβάνεται υπόψη. 

 
Άρθρο 13. Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης 
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Το δικαίωµα έρευνας, λήψης και ανταλλαγής πληροφοριών µε διάφορες µορφές, 
συµπεριλαµβανόµενων της τέχνης, έντυπου λόγου και γραφής. 

 
Άρθρο 14. Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας 
Τα κράτη πρέπει να σέβονται τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις γονέων να 
κατευθύνουν το παιδί στην άσκηση αυτού του δικαιώµατος σύµφωνα µε τις 
εξελισσόµενες ικανότητες του παιδιού. 

 
Άρθρο 15. Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι 
Το δικαίωµα του παιδιού στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής 
συνάθροισης. 
 
Άρθρο 16. Ιδιωτική ζωή, τιµή, υπόληψη 
Κανένα παιδί δεν θα πρέπει να υφίσταται επέµβαση στην ιδιωτική του ζωή, την 
οικογένεια, το σπίτι ή την αλληλογραφία του. 

 
Άρθρό 17. Πρόσβαση στην πληροφόρηση και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 
Το παιδί θα έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση από διάφορες πηγές. Οφειλόµενη 
προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις µειονότητες και θα πρέπει να ενθαρρύνεται η ύπαρξη 
κατευθυντήριων γραµµών για την προστασία των παιδιών από επιβλαβείς πηγές 
πληροφόρησης. 

 
Άρθρο 18. Γονική ευθύνη 
Και οι δύο γονείς έχουν κοινές ευθύνες για το µεγάλωµα του παιδιού και θα τους 
παρέχεται βοήθεια κατά την εκπλήρωση των γονικών ευθυνών. 

 
Άρθρο 19. Κακοµεταχείριση ή παραµέληση (από την οικογένεια ή από άλλο 
πρόσωπο που έχει αναλάβει τη φροντίδα/επιµέλειά του) 
Τα κράτη έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν τα παιδιά από όλες τις µορφές 
κακοµεταχείρισης. Θα υπάρχουν διαθέσιµα κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες 
υποστήριξης. 

 
Άρθρο 20. Εναλλακτική φροντίδα παιδιών κατά την απουσία των γονέων 
Το δικαίωµα του παιδιού για εναλλακτική επιµέλεια, φροντίδα µε εθνική νοµοθεσία και 
η υποχρέωση του κράτους να δίνει την απαραίτητη προσοχή στο σεβασµό και εξέλιξη 
του θρησκευτικού, πολιτισµικού, γλωσσικού ή εθνικού υποβάθρου κατά την παροχή της 
εναλλακτικής επιµέλειας. 

 
Άρθρο 21. Υιοθεσία 
Τα κράτη πρέπει να διασφαλίζουν ότι µόνο οι εξουσιοδοτηµένοι οργανισµοί  
πραγµατοποιούν υιοθεσία. ∆ιακρατική υιοθεσία µπορεί να εξεταστεί εάν οι λύσεις σε 
κρατικό επίπεδο έχουν εξαντληθεί. 

 
Άρθρο 22. Παιδιά προσφύγων 
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Ειδική προστασία πρέπει να δίνεται σε παιδιά προσφύγων. Τα κράτη θα πρέπει να 
συνεργάζονται µε τους διεθνείς οργανισµούς γι’ αυτό το σκοπό και επίσης για την 
επανασύνδεση παιδιών µε τις οικογένειές τους. 

 
Άρθρο 23. Παιδιά µε ειδικές ανάγκες 
Το δικαίωµα των παιδιών να ωφελούνται από την ειδική φροντίδα και εκπαίδευση για 
µια πληρέστερη ζωή στην κοινωνία. 

 
Άρθρο 24 . Υγειονοµική περίθαλψη 
Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης για την πρόληψη και  θεραπεία 
καθώς επίσης και βαθµιαία κατάργηση των παραδοσιακών πρακτικών που βλάπτουν τα 
παιδιά. 
 
Άρθρο 25. Περιοδική αναθεώρηση 
Πρέπει να επιθεωρείται σε τακτά διαστήµατα η κατάσταση παιδιού που βρίσκεται κάπου 
για φροντίδα, προστασία και θεραπεία. 

 
Άρθρο 26. Κοινωνική ασφάλιση 
Το δικαίωµα του παιδιού στην κοινωνική ασφάλιση. 

 
Άρθρο 27. Βιοτικό επίπεδο 
Γονική ευθύνη έτσι ώστε να παρέχονται επαρκείς συνθήκες διαβίωσης για την ανάπτυξη 
του παιδιού ακόµα και όταν  ο ένας  από τους γονείς ζει σε χώρα διαφορετική του τόπου 
διαµονής του παιδιού. 

 
Άρθρο 28. Εκπαίδευση. 
Το δικαίωµα στη δωρεάν πρωτοβάθµια εκπαίδευση, η διαθεσιµότητα   επαγγελµατικής 
κατάρτισης, και η ανάγκη λήψης µέτρων για τη µείωση του ποσοστού εγκατάλειψης της 
φοίτησης. 

 
Άρθρο 29. Σκοποί της Εκπαίδευσης 
Η εκπαίδευση θα πρέπει να καλλιεργεί την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των 
ταλέντων του παιδιού, την προετοιµασία για µια υπεύθυνη ενήλικη ζωή, το σεβασµό για 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα καθώς επίσης και για τις πολιτισµικές και εθνικές αξίες της 
χώρας του παιδιού και των άλλων χωρών. 

 
Άρθρο 30. Παιδιά µειονοτήτων και παιδιά αυτόχθονου πληθυσµού. 
Το δικαίωµα του να ανήκει το παιδί σε µία µειονότητα ή σε µια αυτόχθονη οµάδα, να 
απολαµβάνει τον πολιτισµό του, να µιλά τη γλώσσα του. 

 
Άρθρο 31. Παιχνίδι και αναψυχή. 
Το δικαίωµα του παιδιού να παίζει, να συµµετέχει σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες και 
στην πολιτισµική και καλλιτεχνική ζωή. 

 
Άρθρο 32. Οικονοµική εκµετάλλευση. 



 164 

Το δικαίωµα του παιδιού στην προστασία από επιβλαβείς  µορφές  εργασίας και από την 
εκµετάλλευση. 

 
Άρθρο 33. Ναρκωτικές και ψυχότροπες ουσίες. 
Προστασία του παιδιού από την παράνοµη χρήση τους και τη χρησιµοποίηση του 
παιδιού στην παραγωγή και διανοµή τους. 

 
Άρθρο 34. Σεξουαλική εκµετάλλευση. 
Προστασία του παιδιού από τη σεξουαλική εκµετάλλευση συµπεριλαµβανοµένης της 
πορνείας και της χρήσης παιδιών σε πορνογραφικά υλικά. 

 
Άρθρο 35. Απαγωγή, πώληση και εµπόριο 
Υποχρέωση του κράτους για την αποτροπή της απαγωγής, της πώλησης και του 
εµπορίου παιδιών 

 
Άρθρο 36. Άλλες µορφές εκµετάλλευσης 

 
Άρθρο 37. Βασανιστήρια, θανατική ποινή, στέρηση της ελευθερίας 
Υποχρέωση του κράτους έναντι παιδιών που βρίσκονται υπό κράτηση 

 
Άρθρο 38. Ένοπλες συγκρούσεις 
Παιδιά κάτω των 15 ετών δεν πρέπει να λαµβάνουν ενεργό µέρος σε εχθροπραξίες. ∆εν 
πρέπει να στρατολογούνται παιδιά κάτω των 15 ετών. 

 
Άρθρο 39. Αποκατάσταση και επανένταξη 
Υποχρέωση των κρατών για την επανεκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των 
παιδιών που υπήρξαν θύµατα εκµετάλλευσης, βασανιστηρίων ή ένοπλων συγκρούσεων.  

 
Άρθρο 40. ∆ικαστήρια ανηλίκων 
Η µεταχείριση παιδιών που κατηγορούνται για παραβίαση της ποινικής νοµοθεσίας θα 
πρέπει να προάγει την αίσθηση αξιοπρέπειας του παιδιού. 

 
Άρθρο 41. ∆ικαιώµατα του παιδιού σε άλλα όργανα 

 
Άρθρο 42. ∆ιάδοση της Σύµβασης 
Το καθήκον του κράτους να γνωστοποιήσει τη Σύµβαση σε ενήλικους και παιδιά. 

 
Άρθρα 43-54. Εφαρµογή 
Αυτές οι παράγραφοι εξασφαλίζουν ότι µια Επιτροπή των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού θα 
επιτηρεί την εφαρµογή της Σύµβασης.  
 

Οι τίτλοι των άρθρων βοηθούν στην εύκολη αναφορά µόνο. ∆εν  αποτελούν 
µέρος του κειµένουν που έχει υιοθετηθεί. (UNICEF - U.K.) 
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Περίληψη των 
∆ικαιωµάτων από τη 
Σύµβαση για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού 

 
• Τα παιδιά έχουν δικαίωµα να είναι µε την οικογένειά τους ή µε τα άτοµα εκείνα που 

θα φροντίζουν  γι’ αυτά καλύτερα.  
 
• Τα παιδιά έχουν δικαίωµα σε ικανοποιητική τροφή και καθαρό νερό. 
 
• Τα παιδιά έχουν δικαίωµα σε ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο. 
 
• Τα παιδιά έχουν δικαίωµα στην υγειονοµική περίθαλψη.  
 
• Τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωµα στην ειδική φροντίδα και εκπαίδευσή 

τους. 
 
• Τα παιδιά έχουν δικαίωµα στο παιχνίδι. 
 
• Τα παιδιά έχουν  δικαίωµα στη δωρεάν εκπαίδευση. 
 
• Τα παιδιά έχουν δικαίωµα να είναι ασφαλή και να µην βλάπτονται ή παραµελούνται. 
 
• Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως φτηνά εργατικά χέρια ή ως στρατιώτες. 
 
• Στα παιδιά πρέπει να έχουν το δικαίωµα να µιλούν τη δική τους γλώσσα και να έχουν 

τη δική τους θρησκεία και πολιτισµό.  
 
• Τα παιδιά έχουν το δικαίωµα να εκφράζουν τις απόψεις τους και να συγκεντρώνονται 

για να εκφράσουν τις απόψεις τους.  
 
(UNICEF - U.K.) 
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ΕΚΤΟ  
ΜΕΡΟΣ: 
ΕΠΟΜΕΝΑ 
ΒΗΜΑΤΑ 

 
 

 
 
 
 

Αυτό το µέρος περιλαµβάνει: 
• ∆ηµιουργία ενός ∆ικτύου Εκπαίδευσης στα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

• Οργάνωση ενός Εργαστηρίου Εκπαίδευσης στα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. 

• Παράδειγµα ενός Εργαστηρίου Εκπαίδευσης  στα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

• Αξιολόγηση του Εργαστηρίου σας Εκπαίδευσης στα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα  

• Χρήσιµοι οργανισµοί 
• Πιθανοί χρηµατοδότες 
• Χρήσιµα βιβλία 

 
 

«∆εν πιστεύαµε ότι θα ενδιαφέρονταν τόσοι πολλοί άνθρωποι»  
Ούγγρος ∆ιοργανωτής Εργαστηρίου 
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∆ηµιουργία ενός ∆ικτύου 
Εκπαίδευσης στα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
 

Γιατί να δηµιουργήσετε ένα δίκτυο; 
 

Αποτελεσµατικότητα: Στη χώρα σας, θα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι 
ήδη ενδιαφέρονται για την εισαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη διδασκαλία 
τους, ή που έχουν επίσηµη ευθύνη γι’ αυτό. Εάν γνωρίζετε αυτούς τους ανθρώπους 
µπορείτε να µοιράζεστε πληροφορίες, να σχεδιάζετε πράγµατα, να ενεργείτε µαζί κι έτσι 
να εξοικονοµείτε πολύ χρόνο και ενέργεια. 

 
Πίεση: Εάν η χώρα σας έχει αναγνωρίσει διεθνή έγγραφα όπως την Οικουµενική 

∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, οι ανώτεροι υπάλληλοι είναι υποχρεωµένοι 
να ενεργήσουν για να προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Αν ενεργείτε ως δίκτυο θα 
µπορείτε ευκολότερα να πείσετε τους ανώτερους υπαλλήλους να υποστηρίξουν την 
εργασία σας στην Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. Για παράδειγµα, δίνοντας 
στους δασκάλους πληρωµένη άδεια  για να παρακολουθούν τα επιµορφωτικά σεµινάρια. 
Σε µερικές χώρες, οι ανώτεροι υπάλληλοι έχουν παράσχει επίσης  χρήµατα και χώρο για 
τα εργαστήρια. 

 
Υλικά: Σε µερικές χώρες, όπως η Ρουµανία και η Αλβανία, τα δίκτυα έχουν 

δηµιουργήσει δικά τους υλικά Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα  κι έχουν 
µεταφράσει και προσαρµόσει ξένα υλικά. Αυτά τα δίκτυα έχουν επίσης οργανώσει τη 
δοκιµή των υλικών στην τάξη και τη διανοµή τους στους δασκάλους. 

 
Συµβουλές από άλλα δίκτυα: Οργανώσεις στη χώρα σας, οι οποίες κάνουν 

εκστρατεία για τα δικαιώµατα των γυναικών, των µειονοτήτων, των παιδιών, των 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες και άλλων οµάδων, µπορούν να δώσουν συµβουλές στα νέα 
δίκτυα βάσει των εµπειριών τους. 

 
Ξένες επαφές: ∆άσκαλοι,  µαθητές, το πανεπιστηµιακό προσωπικό και άνθρωποι 

σε άλλες χώρες πιθανώς θα ενδιαφερθούν περισσότερο να επικοινωνήσουν µε ένα δίκτυο 
παρά µε µεµονωµένα άτοµα ή µεµονωµένα σχολεία. Αυτό συµβαίνει επειδή η επαφή 
µέσω ενός δικτύου δαπανά λιγότερο χρόνο, χρήµα και ενέργεια. 

 
Πρόσβαση σε κονδύλια: Για τον ίδιο λόγο, ένα δίκτυο είναι πιθανότερο να είναι 

σε θέση να έχει πρόσβαση σε κονδύλια. Οι οργανισµοί που κάνουν επιχορηγήσεις 
προτιµούν να δίνουν χρήµατα σε µια οµάδα ατόµων που θα έχουν την ενέργεια να 
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ολοκληρώσουν ένα έργο παρά σε ένα άτοµο. Εάν το δίκτυο περιλαµβάνει οµάδες 
ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται πάνω σε διαφορετικές πτυχές της ίδιας υπόθεσης, τότε  
είναι δυνατό να υπάρξουν ένα κοινό πρόγραµµα και µια κοινή αίτηση για 
χρηµατοδότηση. Για παράδειγµα, µια οµάδα δασκάλων σε µια πόλη µπορεί να είναι σε 
θέση να οργανώσει την επιµόρφωση δασκάλων από εκπαιδευτές µιας άλλης πόλης. Και 
οι δυο οµάδες θα ωφεληθούν από αυτή τη συνεργασία. 

 

Οι ακόλουθες ερωτήσεις µπορούν να 
σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε ένα δίκτυο: 

 
Εάν δεν υπάρχει ήδη  δίκτυο στην περιοχή σας, θα µπορούσατε να αρχίσετε κάνοντας 

στον εαυτό σας αυτές τις ερωτήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι µε εµπειρία ή ενδιαφέρον για 
την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στη χώρα σας; Ποιους γνωρίζετε ή ήδη 
έχετε επαφή µαζί τους; Πού; Σας δίνουµε µερικές ιδέες για ανθρώπους µε τους οποίους 
ίσως θελήσετε να επικοινωνήσετε:  

 
Έχετε επαφές µε σχολεία;  
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές  
Μαθητές, γονείς, 
∆ιευθυντές 
Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, παιδαγωγοί, άλλο προσωπικό. 

 
Έχετε επαφές σε Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα;  
Εκπαιδευτές ενηλίκων, ερευνητές εκπαίδευσης, βιβλιοθηκάριοι, Πανεπιστηµιακό 
προσωπικό, εκπαιδευτές  δασκάλων. 

 
Έχετε επαφές µε Εκπαιδευτικές Αρχές;  
Φορείς χάραξης πολιτικής, αξιολογητές. 

 
Έχετε επαφές µε Μη- κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ);  
Στη χώρα σας; Στην περιοχή σας; Στο εξωτερικό; 
(Οι Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι οµάδες ανθρώπων, συχνά εθελοντών, οι οποίοι 
εργάζονται για να µπορέσουν να αλλάξουν κάτι στην κοινωνία τους µε ειρηνικά µέσα). 

 
Έχετε επαφές µε την τοπική κοινότητα, τα µέσα µαζικής επικοινωνίας;  
Σε ραδιόφωνο / τηλεόραση / εφηµερίδες, λέσχες νεολαίας, θρησκευτικές οργανώσεις. 
τοπικές αρχές, σωµατεία, επαγγελµατικές οργανώσεις. 

 
• Πώς µπορείτε να αξιοποιήσετε αυτές τις επαφές; Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας; 

Για παράδειγµα: 
− Με ποιους ανθρώπους είναι πιο χρήσιµο να έχετε επαφές; 
− Με πόσους ανθρώπους έχετε το χρόνο, τη διάθεση και τα µέσα  να 

επικονωνήσετε; 
− Είναι καλύτερο να επικεντρωθείτε στο να ενδυναµώσετε τις ισχύουσες επαφές; 



 169 

− Είναι απαραίτητο να επικεντρώνεστε σε ανθρώπους των οποίων τη στήριξη έχετε 
ανάγκη αλλά δεν έχετε λάβει ακόµη, όπως είναι οι αρχές εκπαίδευσης; 

• Είναι εφικτό ή απαραίτητο να προσπαθείτε να παρακινείτε ιδρύµατα στα οποία δεν 
ξέρετε κανέναν που να ενδιαφέρεται για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα; Για παράδειγµα, σε ένα σχολείο όπου δεν γνωρίζετε κανέναν; 

• Είναι εφικτό ή απαραίτητο κάποιος να συλλέγει πληροφορίες για  πρωτοβουλίες στην 
Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα σε ένα κεντρικό µέρος; Ποιος; Πώς; Για 
παράδειγµα, κάποιος θα µπορούσε να συγκεντρώνει υλικά σε ένα ειδικό δωµάτιο στο 
σχολείο όπου θα είναι διαθέσιµα σε όλους όσοι συµµετέχουν στο δίκτυο. 
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Οργάνωση ενός 
Εργαστηρίου Εκπαίδευσης 
στα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα. 

 
Με τον όρο «Εργαστήριο», εννοούµε µια πρακτική συνεδρία επιµόρφωσης όπου 

επιµορφωτές και συµµετέχοντες συνεργάζονται χρησιµοποιώντας συµµετοχικές 
διδακτικές µεθόδους όπως αυτές που βρίσκονται σε αυτό το εγχειρίδιο για τη βελτίωση 
των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των στάσεών τους προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα και 
την εισαγωγή τους στο σχολείο. 

Η οργάνωση ενός εργαστηρίου Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα ίσως 
µοιάζει δύσκολη εργασία. Ωστόσο, αν υπάρχει καλός σχεδιασµός πριν το εργαστήριο 
µπορούν να αποφευχθούν τα προβλήµατα. Όµως κανένα εργαστήριο δεν είναι τέλειο και 
τα προβλήµατα θα εµφανίζονται, αλλά θα πρέπει να τα λαµβάνετε ως µαθήµατα τα οποία 
θα σας βοηθήσουν να έχετε καλύτερα αποτελέσµατα την επόµενη φορά. 

 
Πόσο καιρό θα πάρει; Προτού κάνετε οτιδήποτε, σιγουρευτείτε ότι έχετε αρκετό χρόνο, 
ειδικά εάν αυτό είναι το πρώτο εργαστήριο που διοργανώνετε. Αν θέλετε  να 
διοργανώσετε ένα σύντοµο εργαστήριο (µιας ή δυο ηµερών) µε έναν ή δυο επιµορφωτές 
θα χρειαστείτε τουλάχιστον έξι ή οκτώ εβδοµάδες για το οργανώσετε. Όσο περισσότεροι 
είναι οι επιµορφωτές και όσο περισσότερο διαρκέσει το εργαστήριο, τόσο περισσότερο 
χρόνο θα χρειαστείτε. Είναι πάντοτε καλύτερο να έχετε επιπλέον χρόνο παρά να µην σας 
φτάσει ο χρόνος! 

 
Τι θέλω να επιτύχω µε το εργαστήριο; Σκεφτείτε πολύ αυτή την ερώτηση. Θα 
εξοικονοµήσετε πολύ χρόνο και ενέργεια εάν οι στόχοι σας  είναι σαφείς και κατανοητοί 
από την επιµορφωτική οµάδα, τους διοργανωτές και τους συµµετέχοντες. 

 
Ποιος θα συµµετάσχει; Για παράδειγµα, αν απευθύνεται σε δασκάλους, ποια ηλικιακή 
οµάδα θα διδάσκουν, έχουν εµπειρία στην Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, στη 
µεθοδολογία συµµετοχικής διδασκαλίας ή στα  εργαστήρια. Από πού  θα προέρχονται, 
πώς θα ταξιδέψουν µέχρι το εργαστήριο, ποιος θα πληρώσει τα έξοδα του ταξιδιού; 
Υπάρχουν άλλες οµάδες που θα ωφεληθούν συµµετέχοντας στο εργαστήριο; 
Παραδείγµατος χάριν, µαθητές, αντιπρόσωποι από τοπικές εκπαιδευτικές αρχές, σχολικοί 
επιθεωρητές ή διευθυντές. Ίσως είναι χρήσιµο να προσκαλέσετε σηµαντικούς ανθρώπους 
όπως διευθυντές – έτσι είναι πιθανότερο να υποστηρίξουν τους δασκάλους όταν θα 
προσπαθήσουν αργότερα να εφαρµόσουν όσα έµαθαν στα δικά τους σχολεία. 
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Τι χρειάζεται να µάθουν και πώς; Για παράδειγµα, θα υπάρξουν θεωρητικές 
παρουσιάσεις ή ανάπτυξη πρακτικών διδακτικών δεξιοτήτων, όπως παιχνίδι ρόλων  και 
καταιγισµός ιδεών. Ποια µαθήµατα διδάσκουν; Περιµένετε από αυτούς να 
προσαρµόσουν την Εκπαίδευση µε θέµα τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στο υπάρχον 
πρόγραµµά τους ή να τη διδάξουν µετά το σχολείο; Ποια είναι τα συγκεκριµένα 
προβλήµατα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τα οποία οι ίδιοι οι δάσκαλοι ή οι µαθητές 
τους αντιµετωπίζουν στην περιοχή τους;  

 
Ποιος µπορεί να τους βοηθήσει  να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες; Οι επιµορφωτές 
θα έρθουν από το εξωτερικό; Για επιµορφωτές  της περιοχής ή της χώρας απαιτούνται 
λιγότερα έξοδα, δεν χρειάζονται µεταφραστές, η οργάνωσή τους είναι ευκολότερη και οι 
ίδιοι γνωρίζουν περισσότερα σχετικά µε την κατάσταση στη χώρα σας. Πόσους 
επιµορφωτές  θα χρειαστείτε; Είναι ευκολότερο µια µικρή οµάδα επιµορφωτών να 
σχεδιάσει  ένα εργαστήριο και να επικοινωνεί ο ένας µε τον άλλο. 

Ωστόσο, χρειάζεται να υπάρχουν αρκετοί επιµορφωτές έτσι ώστε να µπορούν να 
γίνονται διαλείµµατα και να µην πλήττουν οι συµµετέχοντες βλέποντας το ίδιο πρόσωπο! 
Γενικά, όσο περισσότερο διαρκεί το εργαστήριο, τόσο περισσότερους επιµορφωτές θα 
χρειαστείτε. 

Είναι πολύ σηµαντικό οι επιµορφωτές να εργάζονται ως µια µη ιεραρχηµένη 
οµάδα καθώς προγραµµατίζουν, πραγµατοποιούν και αξιολογούν το εργαστήριο. Αν και 
µερικοί επιµορφωτές µπορεί να έχουν περισσότερη εµπειρία από εργαστήρια, άλλοι 
µπορεί να έχουν εξίσου πολύτιµες δεξιότητες, όπως µεγαλύτερη κατανόηση  της 
κατάστασης της περιοχής. Η επιµορφωτική οµάδα πρέπει να θυµάται ότι 
«δηµιουργούν» ένα δηµοκρατικό στυλ διδασκαλίας το οποίο µπορεί να είναι τόσο 
σηµαντικό µάθηµα για τους συµµετέχοντες όσο και το ίδιο το περιεχόµενο του 
εργαστηρίου. Ένας αυταρχικός «ειδικός» µπορεί εύκολα να διαψεύδει µε τη γλώσσα του 
σώµατός του το προφορικό µήνυµα της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

 
Πόσοι συµµετέχοντες και επιµορφωτές; Αν υπάρχουν περισσότεροι από είκοσι πέντε 
συµµετέχοντες καθίσταται δύσκολη η επικοινωνία και η ενεργός συµµετοχή. Ωστόσο, 
µεγαλύτερες οµάδες µπορούν να χωριστούν για µερικές δραστηριότητες. Για 
παράδειγµα, δυο επιµορφωτές µπορούν να διαχειριστούν δύο οµάδες οκτώ-δέκα 
ανθρώπων. Πολύ λίγοι συµµετέχοντες µπορεί να σηµαίνει σπατάλη χρόνου, ενέργειας 
και χρηµάτων. 

 
Πόσο καιρό θα διαρκέσει; Συνήθως όχι περισσότερο από τρεις ή τέσσερις συνεχόµενες 
µέρες, επειδή η συµµετοχική µάθηση είναι πολύ κουραστική. Κάνετε αρκετά 
διαλείµµατα για να ξεκουράζονται οι συµµετέχοντες και οι επιµορφωτές, αλλά µην 
κάνετε πολύ µεγάλα διαλείµµατα γιατί έτσι θα χάνετε χρόνο που προορίζεται σε 
δραστηριότητες. 

 
Πότε είναι ο καλύτερος χρόνος; Αυτό εξαρτάται ως επί το πλείστον από τους 
συµµετέχοντες και τους επιµορφωτές. Μπορούν να εξοικονοµήσουν  χρόνο από τις 
υποχρεώσεις της εργασίας και της οικογένειας; Κάποια χρονικά διαστήµατα είναι 
καλύτερα από άλλα. Παραδείγµατος χάριν, το τέλος της σχολικής χρονιάς µπορεί να 
είναι κακό για τους δασκάλους οι οποίοι έχουν περισσότερη δουλειά εκείνη την περίοδο, 
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αλλά οι διακοπές της Άνοιξης ή του Καλοκαιριού µπορεί να είναι ιδανικές. Εάν οι 
δάσκαλοι πρέπει να πάρουν κάποια άδεια από το σχολείο, είναι καλή ιδέα να µιλήσετε 
στις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές για να προσπαθήσετε να τις πείσετε να δώσουν τη 
συγκατάθεσή τους. 

 
Τι χρειάζεται να οργανωθεί; Να είστε ρεαλιστές. Είναι πολύ καλύτερο να µοιράζεται η 
ευθύνη παρά να πρέπει να τα κάνετε όλα µόνοι σας. Μπορεί να χρειαστεί να 
οργανώσετε:  

 

• Στέγαση για επιµορφωτές και συµµετέχοντες 
• Χώρο εργαστηρίου µε καρέκλες που να µπορούν να µετακινούνται. Επίσης χαρτιά 

και στυλό. Η άνεση χώρου, το φως και η ησυχία είναι πολύ σηµαντικά. Ειδικό 
εξοπλισµός, για παράδειγµα, οπτικοακουστικά µέσα ή υλικά για  ασκήσεις που 
προβλέπουν συµµετοχή. Θυµηθείτε να ελέγξετε τον εξοπλισµό πριν να αρχίσει το 
εργαστήριο για να δείτε αν λειτουργεί! (Μια σηµείωση για  τη χρησιµοποίηση της 
νέας τεχνολογίας: αν και η τεχνολογία µπορεί να κάνει την επιµόρφωσή σας 
συναρπαστική και αποτελεσµατική, ενίοτε ο εξοπλισµός χαλά και µπορεί να 
«διασπάσει» το εργαστήριο. Χρησιµοποιείτε ειδικό εξοπλισµό µόνο εάν αυτός θα 
βελτιώσει το εργαστήριο) 

• Χρήµατα. Μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε για τη στέγαση, το χώρο του 
εργαστηρίου, το ταξίδι, το φαγητό, την προετοιµασία των υλικών, τους διερµηνείς 
και τα λοιπά. Τα έξοδα  θα καλυφθούν από τις εκπαιδευτικές αρχές, από ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, ιδρύµατα, από τους συµµετέχοντες; Προγραµµατίστε τις δαπάνες σας 
από την αρχή. Μην κάνετε κακούς υπολογισµούς. 

• Επικοινωνία µε συµµετέχοντες, επιµορφωτές και χρηµατοδότες. Στους 
συµµετέχοντες πρέπει να σταλούν προσκλήσεις µε µια προθεσµία για τις αιτήσεις. 
Μπορεί να χρειάζονται το πρόγραµµα ή κάποια υλικά νωρίτερα. Οι  επιµορφωτές θα 
πρέπει να συναντηθούν από πριν ή να επικοινωνήσουν µεταξύ τους µέσω επιστολών, 
τηλεφώνου ή φαξ για να προγραµµατίσουν το εργαστήριο και να αποφασίσουν ποιος 
θα κάνει τι. Οι χρηµατοδότες θα θέλουν να γνωρίζουν πότε να στείλουν τα χρήµατα 
και πώς αυτά θα δαπανηθούν.  

• Πώς να κάνετε το εργαστήριο εποικοδοµητικό; Μετά από το εργαστήριο, θα 
θελήσετε πιθανώς να αξιοποιήσετε τις επαφές τις οποίες κάνατε και στις δεξιότητες 
που µάθατε. Θα µπορούσατε:  
− Να ζητήσετε από τους συµµετέχοντες του εργαστηρίου τις προτάσεις, τα σχόλια 

και τις κριτικές τους για το εργαστήριο. Ένα ανώνυµο ερωτηµατολόγιο µπορεί να 
βοηθήσει, µε ερωτήσεις όπως: ‘Ποιο ήταν το περισσότερο / λιγότερο χρήσιµο 
µέρος  του εργαστηρίου;’ 

− Να ανταλλάξετε διευθύνσεις έτσι ώστε οι συµµετέχοντες να µπορούν να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες, να στηρίζουν ο ένας τον άλλον και να συζητούν τις 
εµπειρίες τους.  

− Να ξεκινήσετε ένα ενηµερωτικό δελτίο µε ιδέες, εµπειρίες, πληροφορίες κ.λ.π. 
− Να οργανώσετε συναντήσεις µετά τα εργαστήρια µε περισσότερες λεπτοµέρειες 

σχετικά µε τα θέµατα  τα οποία οι συµµετέχοντες βρήκαν  πιο χρήσιµα. 
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Παράδειγµα ενός 
Εργαστηρίου Εκπαίδευσης 
στα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα 
 

Αυτό το εργαστήριο διάρκειας τριών ηµερών είναι ένας συνδυασµός διαφόρων 
εργαστηρίων Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα της ∆ιεθνούς Αµνηστίας τα 
οποία πραγµατοποιήθηκαν στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη το 1995 και το 1996. 
Σηµειώστε ότι υπάρχει συνδυασµός πρακτικών δραστηριοτήτων,  διαλέξεων µικρής 
διάρκειας και συζητήσεων. Οι δραστηριότητες εξηγούνται εκτενώς σε άλλα µέρη αυτού 
του εγχειριδίου. Οι διαλέξεις µικρής διάρκειας βασίζονται στις πληροφορίες του Πρώτου 
Μέρους αυτού του εγχειριδίου. Οι χρόνοι για κάθε µέρος της ηµερήσιας διάταξηςείναι 
κατά προσέγγιση, αλλά κάθε µέρα το εργαστήριο διαρκεί περίπου  επτά ώρες.  

Αυτό το εργαστήριο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µια οµάδα δασκάλων ή άλλων 
ενδιαφερόµενων στην Κεντρική ή Ανατολική Ευρώπη, αλλά ας ελπίσουµε ότι θα 
αποτελέσει επίσης µια αρχή για τις δικές σας ιδέες - εσείς γνωρίζετε καλύτερα τι 
ταιριάζει περισσότερο στις δικές σας ανάγκες. 
(Τµήµατα αυτής της ηµερήσιας διάταξης είναι βασισµένα σε ένα πρότυπο εργαστήριο που σχεδιάστηκε 
από τις Nancy Flowers και Ellen Moore). 

 

Ηµέρα 1η. Εισαγωγή στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
  
• Άφιξη των συµµετεχόντων (15 λεπτά) 

∆ιανείµετε το υλικό (το πρώτο, το δεύτερο και το πέµπτο µέρος αυτού του 
εγχειριδίου µπορεί να  χρησιµεύσουν εδώ)  και τα καρτελάκια ονοµάτων (ένα 
κοµµάτι χαρτί και µια καρφίτσα αρκούν.) 

• Εισαγωγές (15 λεπτά)  
Συστήστε τον οργανισµό που διοργανώνει το εργαστήριο και άλλους συµµετέχοντες- 
συνεργάτες. 

• Προετοιµασία (15 λεπτά) 
Ο καθένας από τους συµµµετέχοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των επιµορφωτών, 
συστήνεται (Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το βασικό µέρος  του «Παιχνιδιού των 
Ονοµάτων» από το Τέταρτο Μέρος). 

• Παρατηρήσεις  (10 λεπτά) 
Εισάγετε την ηµερήσια διάταξη και τη µεθοδολογία. Εξηγήστε ότι η ηµερήσια 
διάταξη ίσως αλλάξει, ανάλογα µε όσα λένε οι συµµετέχοντες στις καθηµερινές 
αξιολογήσεις. (Για περισσότερα σχετικά µε την αξιολόγηση του εργαστηρίου σας 
δείτε στο επόµενο κεφάλαιο). 
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• Προσδοκίες (20 λεπτά) 
Ρωτήστε τους συµµετέχοντες «Ποιες είναι οι ελπίδες και οι προσδοκίες σας από αυτή 
τη σειρά µαθηµάτων;» Εάν είναι απαραίτητο µπορούν να καταγράψουν τις 
προσωπικές τους  σκέψεις  προτού µοιραστούν τις προσδοκίες τους µε την οµάδα. 
Καθαρογράψτε τις προσδοκίες σ’ ένα µεγάλο κοµµάτι χαρτί και κρατήστε τες για την 
τελευταία ηµέρα. Εάν οι προσδοκίες ορισµένων συµµετεχόντων δεν ικανοποιηθούν 
από το εργαστήριο, επισηµάνετέ το. Εάν είναι δυνατόν, συναντηθείτε µε αυτούς τους 
συµµετέχοντες σε ένα διάλειµµα για να συζητήσετε πώς µπορούν να πάρουν 
πληροφορίες για όλα όσα τους ενδιαφέρουν.  

• ∆ιάλειµµα (30 λεπτά) 
• Μίνι-διάλεξη (15 λεπτά)  

«Τι είναι τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα;» (βλέπε Πρώτο Μέρος) 
• Η Φανταστική Χώρα (60 -75 λεπτά) 

∆ραστηριότητα στην οποία οι συµµετέχοντες γράφουν ένα κείµενο για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα για µια νέα χώρα (βλέπε Τέταρτο Μέρος) 

• Γεύµα (90 λεπτά) 
• Μινι-διάλεξη (15 λεπτά) 

«Τι είναι Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» (βλέπε Πρώτο Μέρος). 
• Βίντεο  της Ο.∆.Α.∆ και συζήτηση (45 λεπτά) 
• ∆ικαιώµατα στις Ειδήσεις (60 λεπτά) 

Οι συµµετέχοντες χρησιµοποιούν τις τοπικές εφηµερίδες και περιοδικά για να βρουν 
παραδείγµατα από δικαιώµατα που ασκούνται, δικαιώµατα που παραβιάζονται, 
δικαιώµατα που προστατεύονται και δικαιώµατα σε σύγκρουση. 

• ∆ιάλειµµα (30 λεπτά) 
• Προσωπικές σηµειώσεις (15 λεπτά) 

Ζητείστε από  τους συµµετέχοντες να προετοιµαστούν για το υπόλοιπο της σειράς 
µαθηµάτων γράφοντας τις δικές τους απαντήσεις σ’ αυτές τις ερωτήσεις: 
«Ποια νοµίζετε ότι είναι τα κύρια ζητήµατα των δικαιωµάτων στη χώρα σας σήµερα; 
Κυρίως σκεφτείτε τις καταστάσεις όπου τα δικαιώµατα των λαών έρχονται σε 
σύγκρουση.» «Πώς αντιµετωπίζονται;» Πώς µπορούν να επιλυθούν; Η επίλυση των 
συγκρούσεων είναι δυνατή; 

• Αξιολόγηση (15 λεπτά)  
Εξηγήστε ότι η αξιολόγηση είναι σηµαντική επειδή βοηθά τους επιµορφωτές να 
προσαρµόσουν το εργαστήριο στις ανάγκες των συµµετεχόντων. Ζητήστε από τους 
συµµετέχοντες να γράψουν ανώνυµα τις απαντήσεις τους στις ακόλουθες ερωτήσεις: 
«Τι σας άρεσε περισσότερο από όσα έγιναν σήµερα; Τι σας άρεσε λιγότερο; Ποιες 
αλλαγές θα κάνατε;» Συλλέξτε τις απαντήσεις τους. ∆ώστε χρόνο στην επιµορφωτική 
οµάδα να τις εξετάσει  το απόγευµα. Εάν είναι εφικτό, κάντε αλλαγές στην ηµερήσια 
διάταξη για να εξυπηρετήσετε τους συµµετέχοντες (για περισσότερα σχετικά µε την 
αξιολόγηση του εργαστηρίου σας δείτε το επόµενο κεφάλαιο). 

 

Ηµέρα 2η. Τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 
 
• Προετοιµασία (15 λεπτά)  

Ενεργός ακρόαση 
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• Ανατροφοδότηση (15 λεπτά) 
Οι επιµορφωτές συνοψίζουν την αξιολόγηση των προηγούµενων ηµερών και 
οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν γίνει στην ηµερήσια διάταξη. 

• «Τι είδους προστασία και ποια δικαιώµατα χρειάζονται ειδικά τα παιδιά;» (15 
λεπτά) 
Χρησιµοποιώντας τους κανόνες για τον καταιγισµό ιδεών (βλέπε το κεφάλαιο 
Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας, ∆εύτερο Μέρος) κάνετε  στους συµµετέχοντες αυτή 
την ερώτηση. 

• Μίνι-διάλεξη (15 λεπτά) 
«Η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού» η οποία ακολουθείται από ερωτήσεις. 
Εάν υπάρχει χρόνος, µικρές οµάδες  µπορούν να  απαριθµήσουν τα άρθρα της 
Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού που παρέχονται ή δεν παρέχονται για τα 
παιδιά στη χώρα σας.  

• Βασικά ∆ικαιώµατα [Τροχός ∆ικαιωµάτων] (60 λεπτά) 
Προσαρµόστε τη δραστηριότητα στο κεφάλαιο ∆ικαιώµατα ζωής - δραστηριότητες 
για την οικουµενικότητα των δικαιωµάτων (Τέταρτο Μέρος) έτσι ώστε οι 
συµµετέχοντες να σκεφτούν µια εποχή κατά την οποία υπερασπίζονταν τα 
δικαιώµατά τους σαν παιδιά.  

• ∆ιάλειµµα (30 λεπτά) 
• ∆ιδακτικές µέθοδοι «Γύρω - γύρω όλοι» (πρώτα 60 λεπτά)  

Οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε τέσσερις οµάδες. Κάθε οµάδα επισκέπτεται κάθε 
µια από τις τέσσερις γωνίες του δωµατίου µε τη σειρά. Σε κάθε γωνία, υπάρχει 
επιµορφωτής που επιδεικνύει  µια διαφορετική δραστηριότητα. Οι επιµορφωτές δεν 
µετακινούνται, έτσι ο κάθε επιµορφωτής επιδεικνύει την ίδια δραστηριότητα 
τέσσερις φορές σε τέσσερις διαφορετικές οµάδες. Κάθε επίδειξη διαρκεί τριάντα 
λεπτά - εικοσιπέντε λεπτά γίνεται η παρουσίαση και πέντε λεπτά  προσδιορίζουν οι 
συµµετέχοντες τις δεξιότητες, τις στάσεις, τις γνώσεις και τη µεθοδολογία που 
χρησιµοποιούνται στη δραστηριότητα. Το «Γύρω - γύρω όλοι» είναι ένας καλός 
τρόπος γρήγορης παρουσίασης διάφορων δραστηριοτήτων 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε από τις τέσσερις σύντοµες δραστηριότητες, για 
παράδειγµα:  
1. Πλεονεκτήµατα /µειονεκτήµατα (βλέπε στο κεφάλαιο Τι είναι δίκαιο; - 

δραστηριότητες για τη δικαιοσύνη, Τέταρτο Μέρος) 
2. Το παιχνίδι του ηµερολογίου (βλέπε στο κεφάλαιο ∆ικαιώµατα ζωής - 

δραστηριότητες για την οικουµενικότητα δικαιωµάτων, Τρίτο Μέρος)  
3. Ιστοί Σύγκρουσης (βλέπε στο κεφάλαιο ∆ικαιώµατα ζωής - δραστηριότητες για 

την οικουµενικότητα δικαιωµάτων, Τρίτο Μέρος)  
4. Γνωρίστε το Μήλο σας (βλέπε  στο  κεφάλαιο Τι είναι δίκαιο; - δραστηριότητες 

για τη δικαιοσύνη, Τρίτο Μέρος) 
Σηµείωση: Αυτές οι τέσσερις δραστηριότητες διαρκούν από 30 λεπτά ως 60 λεπτά . Για 
το «Γύρω - γύρω όλοι»  πρέπει  να είναι 30 λεπτά. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί αν 
χρησιµοποιηθεί µόνο το βασικό µέρος κάθε δραστηριότητας. Εάν µετά από 30 λεπτά η 
δραστηριότητα δεν έχει τελειώσει και είναι ώρα να αλλάξουν οι οµάδες, εξηγήστε 
γρήγορα το υπόλοιπο της δραστηριότητας στους συµµετέχοντες. Μην καθυστερήσετε το 
παιχνίδι. 
• Γεύµα (90 λεπτά)  
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(Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί στη µέση του «Γύρω – γύρω όλοι» όταν κάθε 
οµάδα έχει δοκιµάσει δύο δραστηριότητες και έχει ακόµη άλλες δύο. 

• Συνέχεια των διδακτικών µεθόδων «Γύρω - γύρω όλοι» (επόµενα 60 λεπτά) 
• ∆ιάλειµµα  (30 λεπτά) 
• Μινι- διάλεξη (30 λεπτά) 

«Πώς να σχεδιάσετε τις δικές σας διδακτικές δραστηριότητες για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα;» (βλέπε ∆εύτερο Μέρος). 

• Αξιολόγηση της εργασίας της ηµέρας (15 λεπτά) 
 

Ηµέρα 3η. Μεταφέροντας τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
στο Σπίτι 

 
• Προθέρµανση (30 λεπτά)  

«Σύντοµο Κουίζ» 
• Ανατροφοδότηση (15 λεπτά)  

Οι επιµορφωτές συνοψίζουν την αξιολόγηση της προηγούµενης ηµέρας και τις 
οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν γίνει στην ηµερήσια διάταξη. 

• Μίνι-διάλεξη (15 λεπτά) 
«Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και το Εθνικό Πρόγραµµα Σπουδών της 
χώρας µας». 

• «Πώς µπορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα να ενταχθούν στο Πρόγραµµα 
Σπουδών;» (30 λεπτά) 
Χρησιµοποιώντας τους κανόνες για τον καταιγισµό ιδεών (βλέπε κεφάλαιο Χρήσιµες 
µέθοδοι διδασκαλίας στο ∆εύτερο Μέρος) κάντε στους συµµετέχοντες αυτή την 
ερώτηση. Για περισσότερα σχετικά µε την προσαρµογή  των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στο Πρόγραµµα Σπουδών, βλέπε στο ∆εύτερο Μέρος.  

• Προσωπικές σηµειώσεις (15 λεπτά) 
Ζητήστε από τους συµµετέχοντες να γράψουν κατ’ ιδίαν τις δικές τους απαντήσεις 
στις ερωτήσεις: «Πώς θα µπορούσατε εσείς προσωπικά να εισάγετε την Εκπαίδευση 
στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στην τάξη σας, στο σχολείο ή στην κοινότητα; Θα έκανε 
πραγµατικά διαφορά;» 

• Σχεδιασµός των προσωπικών σας δραστηριοτήτων (90 λεπτά) 
Με τους συµµετέχοντες συντάξτε ένα σύντοµο κατάλογο µε ζητήµατα σχετικά µε τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα τα οποία θα ήθελαν περισσότερο να διδάξουν. Ζητήστε από 
τους συµµετέχοντες να εργαστούν µόνοι ή σε µικρές οµάδες για να  δηµιουργήσουν 
µαθήµατα Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα πάνω σ’ αυτά τα ζητήµατα που 
θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στη δική τους εκπαιδευτική κατάσταση. Εάν 
είναι απαραίτητο, βοηθήστε τους συµµετέχοντες συνοψίζοντας τη µίνι-διάλεξη «Πώς 
να σχεδιάσετε τις δικές σας διδακτικές δραστηριότητες ανθρωπίνων δικαιωµάτων;» 
από τη 2η Ηµέρα. (Οι συµµετέχοντες µπορούν να κάνουν ένα διάλειµµα κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου καθώς και όποτε το χρειάζονται). 

• Γεύµα (90 λεπτά) 
• Παρουσίαση πρότυπων µαθηµάτων (60 λεπτά) 

(Αυτά τα µαθήµατα δεν πρέπει να είναι τέλεια ή ολοκληρωµένα  – ο σκοπός της 
δραστηριότητας είναι να κάνουν µια πρώτη προσπάθεια δηµιουργίας υλικού).  
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• Επιστροφή στον πραγµατικό κόσµο (30 λεπτά)  
Ζητήστε από τους συµµετέχοντες σε οµάδες να φτιάξουν δύο καταλόγους. Ένα 
κατάλογο µε παράγοντες οι οποίοι θα µπορούσαν να τους βοηθήσουν να κάνουν 
Ε.Α.∆. στο σπίτι τους, και έναν κατάλογο µε παράγοντες οι οποίοι θα µπορούσαν να 
τους εµποδίζουν να ασχοληθούν µε την  Ε.Α.∆ στο σπίτι. Ζητήστε από τις οµάδες να 
συγκρίνουν τους καταλόγους τους. Μήπως κάποιο από τα πράγµατα  που 
περιλαµβάνονται στο ‘βοηθητικό’ κατάλογο µπορεί να µας βοηθήσει να 
ξεπεράσουµε πράγµατα που ανήκουν στον κατάλογο των «εµποδίων»; Πώς µπορούν  
να αντιµετωπιστούν αυτά τα εµπόδια; 

• Τελική αξιολόγηση (30 λεπτά) 
Ζητήστε από τους συµµετέχοντες να γράψουν ανώνυµα τις απαντήσεις τους στην 
µεγάλη φόρµα αξιολόγησης που παρουσιάζεται στην επόµενη σελίδα. 

• Το µπαστούνι που µιλάει (? λεπτά) 
Παρουσιάστε  τον κατάλογο προσδοκιών της Πρώτης Ηµέρας. Χρησιµοποιώντας τη 
δραστηριότητα από το Τρίτο Μέρος, δώστε την ευκαιρία στους συµµετέχοντες να 
πουν εάν οι προσδοκίες τους εκπληρώθηκαν και οτιδήποτε άλλο θα ήθελαν  να πουν. 
Θυµηθείτε, δεν είναι απαραίτητο να µιλήσουν αν δεν θέλουν.  

• Απονοµή βεβαιώσεων 
(Αυτό είναι µια καλή ιδέα – ειδικά αν η τοπική εκπαιδευτική  αρχή τα υπογράφει). 

 
ΤΕΛΟΣ 
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Αξιολόγηση του 
Εργαστηρίου σας 
Εκπαίδευσης στα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
 

Η αξιολόγηση ενός εργαστηρίου είναι χρήσιµη για διάφορους λόγους, µερικοί 
από τους οποίους είναι: 
− ∆ιασφαλίζει ότι οι επιµορφωτές γνωρίζουν τι θέλουν οι συµµετέχοντες. 
− ∆ίνει στους επιµορφωτές άµεση ανατροφοδότηση ,και θετική και αρνητική, η οποία 

τους βοηθά να βελτιώσουν το υπόλοιπο της επιµόρφωσης και τα µελλοντικά 
εργαστήρια. 

− ∆είχνει στους συµµετέχοντες ότι οι απόψεις τους εκτιµώνται. 
− Τα στοιχεία που παρέχει ίσως χρειαστεί να παρουσιαστούν σε πιθανούς 

χρηµατοδότες.  
(Αυτή η ενότητα σχετικά µε την αξιολόγηση βασίζεται στο δοκίµιο «Evaluation of In-Service 

Teacher Training» της Felisa Tibbitts.) 

 
Συνήθως, στους συµµετέχοντες δίνονται ανώνυµες φόρµες αξιολόγησης  

καθηµερινά και/ή στο τέλος της επιµόρφωσης. Ανεπίσηµη ανατροφοδότηση µπορεί 
επίσης να δοθεί προφορικά σε συναντήσεις του συνόλου της οµάδας ή σε µικρότερες, 
περισσότερο οικείες οµάδες στους επιµορφωτές, οι οποίοι µοιράζονται στη συνέχεια τις 
πληροφορίες που λαµβάνουν µε τα άλλα µέλη της επιµορφωτικής οµάδας. 

Οι ανώνυµες φόρµες αξιολόγησης µπορούν να είναι εκτενείς ή σύντοµες. Ίσως 
χρειάζεται να διανέµετε σύντοµες φόρµες καθηµερινά, κατόπιν να ολοκληρώνετε τη 
διαδικασία µε µια εκτενέστερη φόρµα στο τέλος της επιµόρφωσης. Στην εκτενή φόρµα 
µπορεί επίσης να συµπεριληφθεί µια ερώτηση που να ρωτά τους συµµετέχοντες πώς 
σκοπεύουν να εισάγουν τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσα στις 
πρακτικές της τάξης τους τους επόµενους τέσσερις έως έξι µήνες. Αυτά τα στοιχεία  
µπορεί κατόπιν να χρησιµοποιηθούν για να υπάρχει συντονισµένη στήριξη προς τους 
συµµετέχοντες µόλις επιστρέψουν στις περιοχές τους. 

 

∆είγµα Φόρµας Σύντοµης Αξιολόγησης  
 
1. Τι σας άρεσε περισσότερο σχετικά µε τη σηµερινή επιµόρφωση; 
2. Τι σας άρεσε λιγότερο; 
3. Τι προτάσεις έχετε να κάνετε για βελτιώσεις; 
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(Επειδή οι ερωτήσεις είναι τόσο λίγες, µπορείτε να τις διαβάσετε µεγαλόφωνα ή 
να τις γράψετε σε ένα σηµείο που να τις βλέπουν όλοι, έτσι ώστε οι συµµετέχοντες απλά 
να τις αντιγράφουν. Αυτό εξοικονοµεί χρόνο στους επιµορφωτές). 

 

∆είγµα Φόρµας Εκτεταµένης Αξιολόγησης  
 

Οργανωτικές πτυχές του εργαστηρίου: (παρακαλώ επιλέξτε √)  
 
 Εξαιρετικό Καλό Μέτριο Προβληµατικό 
 
1. ∆ωµάτια Εργαστηρίων 
2. Στέγαση 
3. Φαγητό 
4. Μεταφορά 
 
Εκπαιδευτικές πτυχές του εργαστηρίου: 
 

Χρησιµοποιώντας την κλίµακα 1 = πολύ χρήσιµο, 2 = κάπως χρήσιµο, 3 = όχι 
πολύ χρήσιµο, βαθµολογήστε  πόσο χρήσιµο ήταν το εργαστήριο στα ακόλουθα 
πράγµατα: 

 
5. Εκµάθηση βασικών εγγράφων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αρχές και µηχανισµοί 

προστασίας   …..  
6. Εξοικείωση µε τη συµµετοχική εκπαιδευτική µεθοδολογία   ….. 
7. Μάθηση συγκεκριµένων δραστηριοτήτων σχετικών µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα που 

µπορούν να εφαρµοστούν στην τάξη   ….. 
8. Χρησιµοποιώντας την κλίµακα 1 = πολύ χρήσιµο, 2 = κάπως χρήσιµο, 3 = όχι πολύ 

χρήσιµο, βαθµολογήστε πόσο χρήσιµη ήταν για σας κάθε συνεδρία στο εργαστήριο. 
(Εδώ, οι διοργανωτές απαριθµούν τις διάφορες συνεδρίες). 

9. Τι ήταν σηµαντικότερο για σας στην επιµόρφωση; 
10. Ποια ήταν η λιγότερο χρήσιµη πτυχή της επιµόρφωσης; 
11. Ποιες προτάσεις έχετε για τη βελτίωση της επιµόρφωσης; 
12. Πώς αναµένετε να εφαρµόσετε  στην τάξη σας, στο σχολείο ή σε άλλο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον ό,τι έχετε µάθει στην επιµόρφωση; 
 

∆είγµα Μεθόδου Οπτικής Αξιολόγησης 
 

Οι φόρµες και οι συζητήσεις δεν είναι οι µόνοι τρόποι για να κάνετε αξιολόγηση.    
Μπορεί να επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε µια µέθοδο οπτικής αξιολόγησης για ποικιλία 
ή λόγω έλλειψης χρόνου. Εδώ υπάρχει ένα παράδειγµα µιας µεθόδου οπτικής 
αξιολόγησης: 

Ζωγραφίστε έναν στόχο σε ένα µεγάλο κοµµάτι χαρτί ή σε έναν πίνακα, δηλαδή 
διάφορους οµόκεντρους κύκλους που ξεκινούν από  µια κεντρική κόκκινη «κουκίδα», µε 
γραµµές που διαιρούν τους κύκλους σε «φέτες», όπως θα µοιράζατε ένα κέικ. Ο αριθµός 
των «κοµµατιών» πρέπει να είναι ισοδύναµος µε τον  αριθµό των πραγµάτων το οποία 
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θέλετε να αξιολογήσετε, όπως οι µεµονωµένες επιµορφωτικές συνεδρίες, θέµατα 
οργάνωσης κ.λ.π. 

Πείτε στους συµµετέχοντες ότι οι επιµορφωτές θα φύγουν από το δωµάτιο (ίσως 
κατά τη διάρκεια ενός διαλείµµατος του προγράµµατος. Οι συµµετέχοντες πρέπει όλοι 
να κάνουν ένα σηµάδι σε κάθε ένα από τα «κοµµάτια». Αν πιστεύουν ότι µια συνεδρία 
ήταν εξαιρετική, θα πρέπει να τοποθετήσουν το σηµάδι τους κοντά στην κεντρική 
«κουκίδα» στο σχετικό «κοµµάτι». Αν θεώρησαν ότι η συνεδρία δεν ήταν χρήσιµη, θα 
πρέπει να τοποθετήσουν το σηµάδι τους σε έναν από τους εξωτερικούς κύκλους. 
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Χρήσιµοι Οργανισµοί 
 
Αυτοί οι οργανισµοί παράγουν υλικό εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα, οργανώνουν εργαστήρια και ίσως είναι σε θέση να προσφέρουν συµβουλές. 
Παρακαλώ θυµηθείτε να διευκρινίσετε το είδος της βοήθειας που χρειάζεστε, καθώς οι 
περισσότεροι από αυτούς είναι µικροί οργανισµοί µε πολυάσχολο προσωπικό.  

 
Οργανισµός: Συµβούλιο της Ευρώπης 
∆ιεύθυνση: Directorate of Education, Culture and Sport, F-67075, Strasburg Cedex, 
France 
Τηλ.: (33)88913073  Fax: 88912753 
Χρήση: Παρέχει τεκµηρίωση, επιµόρφωση και χρηµατοδότηση για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και την ευρωπαϊκή συνεργασία. Το Κέντρο Πληροφόρησης των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης (ίδια διεύθυνση) συντονίζει τα 
Κέντρα Τεκµηρίωσης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, τα οποία τώρα υπάρχουν σε 
πολλές χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπη. 

 
Οργανισµός: Human Rights Education Associates  
∆ιεύθυνση: Postbus 59225,1045 KE Amsterdam, the Netherlands 
Τηλ.: (31)2052414014 Fax: (31)205241498 
E-mail:  info@hrea.nl. 
Χρήση: Συνεργάζεται µε τοπικούς εταίρους στη Ρουµανία, την Αλβανία, την Ουκρανία, 
τη Βουλγαρία και την Εσθονία για την ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών και την 
επιµόρφωση δασκάλων στην Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.  

 
Οργανισµός: Milan Simecks Foundation 
∆ιεύθυνση: Hviezdoslavovo navy, 17811or Bratislava, Slovenia 
Τηλ.: (00427)333552 
E-mail:  MSF@MSF.SANET,SK 
Χρήση: Παράγει βιβλία, κασέτες και βίντεο στην Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα και οργανώνει εργαστήρια για δασκάλους δηµοτικού και γυµνασίου καθώς 
και για στελέχη  του τοµέα εκπαίδευσης. 

 
Οργανισµός: Canadian Human Rights Foundation  
∆ιεύθυνση: 1425 René- Lévesque Blvd.W, Suite 307, Montreal, Canada H3G 1T7 
Τηλ.: (1)5149540382  Fax : (1)5149540659 
E-mail:  chrf@chrf.ca 
Χρήση: Τριµηνιαίο περιοδικό «Μιλώντας για ∆ικαιώµατα». Επίσης το ∆ιεθνές 
Εκπαιδευτικό Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, το οποίο 
συγκεντρώνει περισσότερους από 100 συµµετέχοντες από 35 χώρες κάθε Ιούνιο/ Ιούλιο 
για ένα εντατικό επιµορφωτικό πρόγραµµα τριών εβδοµάδων. Ο σκοπός του είναι να 
παρέχει πρακτικά εργαλεία για την ενδυνάµωση και ανάπτυξη ικανοτήτων για εργασία 
πάνω στα ανθρώπινα δικαιώµατα, τη διευκόλυνση της κατανόησης των οργάνων των  
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των αλληλεξαρτήσεων τους και τη διευκόλυνση της 
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δικτύωσης και των συνεταιρικών δραστηριοτήτων. Οι γλώσσες εργασίας είναι τα 
Αγγλικά και τα Γαλλικά. 

 
Οργανισµός: The Citizenship Foundation 
∆ιεύθυνση: Weddel House,13 West Smithfield London EC1A 9HY 
Τηλ.: 01712362171     Fax: 01713293702 
E-mail:  CITIFU@GN.APC.ORG 
Χρήση: Παράγει υλικά τα οποία διδάσκουν την ιθαγένεια του πολίτη, µερικά από αυτά 
είναι διαθέσιµα στα Ρώσικα και σε άλλες γλώσσες για παιδιά σε όλες τις ηλικίες.  

 
Οργανισµός: Obshchestvo Memorial  
∆ιεύθυνση: Maly Karetny 12 Moscow 103151 
Τηλ.: 70952991180 
Χρήση: Επιβλέπει και διαµαρτύρεται ενάντια στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στη Ρωσία και επιδιώκει την αποκατάσταση των θυµάτων του 
Σταλινισµού. Έχει επίσης ένα ενεργό πρόγραµµα για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα. Έχει παρακλάδια σε όλη τη Ρωσία και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων 
Κρατών. 
 
Οργανισµός: Polish Helsinki Foundation for Humans Rights 
∆ιεύθυνση: Maryla Nowicka, Bracka 18, apt. 62,00-028 Βαρσοβία, Πολωνία 
Τηλ./Fax: (4822)269875,266996 
E-mail:  Στείλτε mail στο: %20hchrpol@hchpol.waw.pl 
Χρήση: Ένα εκτεταµένο πρόγραµµα Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα που 
περιλαµβάνει µάθηµα για απόφοιτους πανεπιστηµίου, εκπαίδευση αστυνοµικών, 
δεσµοφύλακες, δηµοσιογράφους και δικαστές. Επίσης εκπαίδευση µέσω τηλεόρασης, 
ταινιών και τύπου.  
  
Οργανισµός: Magna Carta, Κέντρο για την Προώθηση των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
∆ιεύθυνση: Yojnovifeva 26,10000 Zagreb, Croatia. 
Τηλ./Fax: (385)  1412420 
E-mail:  MILENA.BEADER@ZAMIR-ZG.ZTN.APC.ORG 
Χρήση: Το Magna Carta διαθέτει βιβλιοθήκη υλικών Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα στα Σέρβικα και Κροατικά και διοργανώνει εργαστήρια Ε.Α.∆.   
 
Οργανισµός: ∆ιεθνής Αµνηστία (Amnesty International) - Οµάδα Ανάπτυξης Ευρώπης 
(Europe Development Team) 
∆ιεύθυνση: Amnesty International, International Secretariat, 1 Easton Street, London, 
WCIX 8DT, United Kingdom 
Τηλ.: (44)1714135500, Fax: (44)1719561157 
E-mail:  jsherwoo@amnesty.org 
Χρήση: Μπορούν να σας φέρουν σε επαφή µε άλλους ανθρώπους στη χώρα σας και σε 
άλλες χώρες στην Ανατολική/ Κεντρική Ευρώπη οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.  

 
Οργανισµός: Ukrainian Center for Human Rights 
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∆ιεύθυνση: Ludmyla  Zablotska, Chervonoarmiiska 64, UKR- 252005 Kyiv, Ukraine 
Τηλ.:/Fax: (744)2272124, 2272398 Eναλλακτικό Fax:2272220 
Χρήση: Tο Κέντρο έχει αναπτύξει ένα πρόγραµµα Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα, µε κείµενα για µαθητές και ένα µεθοδολογικό οδηγό δασκάλου για χρήση 
στη 10η Τάξη στην Ουκρανία. 

 
Οργανισµός: ∆ίκτυο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (EIHRN) 
∆ιεύθυνση: Audrey Osler, Secretary, EIHRN, c / o School of Education, University of 
Birmingham, Birmingham England,BI52TT 
Τηλ.: (44) 214143344  Fax: (44) 1214144865 
Χρήση: Μια άτυπη οµάδα ατόµων και οργανισµών που ενδιαφέρονται για την 
εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα, ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1987. Tο δίκτυο 
εκδίδει την «Εφηµερίδα Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» η οποία διατίθεται 
από τη Margot Brown, University College of Ripon and York St. John, Lord Mayor’ s 
Walk, York, England Y03 7EX.To δίκτυο επίσης διατηρεί ένα ετήσιο θερινό σχολείο που 
ενδιαφέρεται κυρίως για συµµετέχοντες από το Ηνωµένο Βασίλειο 

 
Οργανισµός: NICEL 
∆ιεύθυνση: 711 G Street, Washington, DC. 20003-2861,USA 
Επικοινωνίας µε: κ. Edward O’ Brien 

 
Οργανισµός: German Marshall Fund 
∆ιεύθυνση: 11 Dupont Circle, NW, Washington,DC.20036, USA 

 
Οργανισµός: North American Partners for Human Rights Education. (NAPHRE)  
∆ιεύθυνση: University of Minnesota Human Rights Center, 229-19th Avenue South, 
Minneapolis, Minnesota, USA 55455 
Τηλ.: (1)616 626 0041 
Fax: (1) 612 625 2011 
E-mail:  NFLOWERS@IGC.APC.ORG 
Χρήση: Η συνδροµή στο NAPHRE ($35) περιλαµβάνει συνδροµή στην εφηµερίδα ‘Το 
Τέταρτο (P)R’, πρόσβαση στα υλικά και στους συµβούλους  της Εκπαίδευσης στα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.  

Κεντρικό γραφείο  για τη συλλογή και διανοµή πληροφοριών και υλικών που 
βρίσκεται στο Κέντρο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Πανεπιστηµίου της Μινεσότα, 
δελτία πολλών άλλων οργανισµών – µελών του NAPHRE,και πληροφορίες για συνέδρια 
και µαθήµατα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Στους 
συνεργάτες του NAPHRE περιλαµβάνονται η ∆ιεθνής Αµνηστία των ΗΠΑ, η ∆ιεθνής 
Αµνηστία του Καναδά και το ∆ιεθνές Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση του Πολίτη σε 
θέµατα ∆ικαίου. 

 
Οργανισµός: The World Association for the School as an Instrument of Peace (ΕΙΡ) 
∆ιεύθυνση: 5 rue de Simplon, CH-1207 Geneva Switzerland 
Τηλ./Fax: (4422) 7364452, 7530653 
Χρήση: Το ΕΙΡ είναι µια διεθνής µη- κυβερνητική οργάνωση µε συµβουλευτική 
ιδιότητα στα Ηνωµένα Έθνη, την UNESKO, την 120 και το Συµβούλιο της Ευρώπης. Το 
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1984 το ΕΙΡ δηµιούργησε  το ∆ιεθνές Επιµορφωτικό Κέντρο για τη ∆ιδασκαλία των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και της Ειρήνης (CIFEDHOP).  

Το CIFEDHOP είναι ένα διεθνές ίδρυµα, το οποίο επιµορφώνει δασκάλους 
πρωτοβάθµιων, δευτεροβάθµιων και τεχνικών σχολείων και κολέγια κατάρτισης 
δασκάλων στην εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Το ετήσιο ∆ιεθνές 
Επιµορφωτικό Ακαδηµαϊκό Συνέδριο για τη ∆ιδασκαλία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
και της Ειρήνης έχει τµήµατα στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά και χρηµατικές 
παροχές διατίθενται για τους Ανατολικοευρωπαίους που επιθυµούν να το 
παρακολουθήσουν. 
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Πιθανοί 
χρηµατοδότες 
 
Αυτοί οι οργανισµοί µπορεί να είναι σε θέση να δώσουν χρήµατα έτσι ώστε να σας 
βοηθήσουν στην εργασία σας µε θέµα την εκπαίδευση στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.  
 
• Γράψτε ένα σύντοµο γράµµα πρώτα, ζητώντας λεπτοµέρειες για τη διαδικασία 

αίτησης. Συγκεκριµενοποιήστε το είδος βοήθειας που χρειάζεστε και πόσα χρήµατα 
θα κοστίσει. Να είστε σύντοµοι.  

• Ο χρηµατοδότης θα σας στείλει µια τυποποιηµένη αίτηση ή θα σας ζητήσει να 
υποβάλετε τη δική σας αίτηση. 

• Εάν πρέπει να γράψετε τη δική σας αίτηση, συµπεριλάβετε: 
− Σύντοµη παρουσίαση: ποιοι είστε     
− Την ανάγκη. Πείτε τι χρειάζεστε (για παράδειγµα $1000 για έναν     
− υπολογιστή) 
− Πείτε γιατί χρειάζεστε όσα ζητάτε. Κάντε ένα σαφή προϋπολογισµό. 
Ο χρηµατοδότης θα απαντήσει  µε ένα ναι ή µε ένα όχι. Εάν απαντήσει θετικά  θα  
πρέπει να διευθετήσετε πώς θα λάβετε τα χρήµατα και σε ποια µορφή και πώς θα τα 
αιτιολογήσετε. 
Σηµαντικό: Οι χρηµατοδότες ακολουθούν αυστηρούς κανόνες. Μερικοί µπορούν 
µόνο να δώσουν χρήµατα για εξοπλισµό ή για µισθούς  ή για άλλα έξοδα. Οι 
περισσότεροι έχουν ένα πλαφόν στις επιχορηγήσεις που κάνουν. Εάν ένας 
χρηµατοδότης πει όχι, σταµατήστε και δοκιµάστε αλλού. Επίσης, αν λάβετε χρήµατα 
για ένα συγκεκριµένο σκοπό (π.χ. µισθοδοσία), δεν πρέπει να τα ξοδέψετε σε κάτι 
άλλο (π.χ. υπολογιστή) όσο πολύ και να το χρειάζεστε. Υποβάλλετε άλλη αίτηση για 
να αγοράσετε υπολογιστή. 

 
Οργανισµός: Συµβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe) 
∆ιεύθυνση: BP 431R6, F-67006, Strasbourg Cedex, France 
Τηλ.:  +3388412000 
Fax: +3388412781/82/83 
Πρόσωπο επικοινωνίας: ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Human Rights 
Directorate) 

 
Οργανισµός: Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (European Human Rights 
Foundation) 
∆ιεύθυνση: 70, Avenue Michelange, B-1040 Brussels, Belgium. 
Τηλ.: +3227368405 (Phare) 

         7326653 (Taxis) 
 

Οργανισµός: Open Society Foundation/ Soros  Foundation 
∆ιεύθυνση: Γραφεία στις περισσότερες χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης 



 186 

 
Οργανισµός: Charity Know How 
∆ιεύθυνση: 114/118 Southampton Row, GB- London WCIB 5AA 
Τηλ.: +44 71 8317798 

 
Οργανισµός: National Endowment for Democracy  
∆ιεύθυνση: 1101 15th Street, N.W. Suite 700, Washington D.C. 20005, USA 
Πρόσωπο επικοινωνίας: κ. Rodger Potocki 

 
Οργανισµός: The Foundation for a Civil Society 
∆ιεύθυνση: 1270 Avenue of Americas, suite 609, New York, New York 10020. 
Πρόσωπο επαφής: κ. Eric Nonacs ή  κα. Barbara Mc Andrew. 

 
Οργανισµός: Ίδρυµα Ford (Ford Foundation) 
∆ιεύθυνση: 320 East 43rd st. New York, N.Y. 10017,USA 
Πρόσωπο επικοινωνίας: κ. Joseph Schull 

 
Οργανισµός: Soros Foundation 
∆ιεύθυνση: 888 Seventh Avenue, New York, N.Y.10106, USA 
Τηλ.: +1 212 7572323 

 
Οργανισµός: Fifth Foundation 
∆ιεύθυνση: 201 Sansome St. No 1000, San Francisco, CA 94104, USA 
Τηλ.: +1 202 7453950 

 
Οργανισµός: European Culture Foundation 
∆ιεύθυνση: Jan van Goyenkade 5,1075 HN Amsterdam, The Netherlands. 
Τηλ.: + 31 20 676 0222 
Fax: 6752231. 
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Χρήσιµα βιβλία 
 

Τα ακόλουθα βιβλία είναι πρόσφατα κείµενα µε θέµα τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. Μερικά µπορεί να διατίθενται δωρεάν 
ή µπορείτε να πάρετε άδεια να τα φωτοτυπήσετε για χρήση στην τάξη. Μπορεί επίσης να 
ανταλλάξετε υλικά που έχετε κάνει εσείς ή ο οργανισµό σας µε κάποια από όσα 
απαριθµώνται παρακάτω.  

 

Εισαγωγικά υλικά 
 
Τίτλος: Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (προτάσεις για δασκάλους 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) {Human Right Education (recommendations for teachers 
of secondary schools)}  
Συγγραφείς: N. F. Marynovych, M.F. Marynovich 
Τόπος Έκδοσης: Drohobych, Ουκρανία 
Εκδότης: ∆ιεθνής Αµνηστία Ουκρανίας 
Έτος Έκδοσης: 1991 
Γλώσσα: Ουκρανικά 
Περιεχόµενο: Αυτός ο Οδηγός προορίζεται για χρήση από καθηγητές Γυµνασίου – 
Λυκείου. ∆ίνει πρακτικές συστάσεις για τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε επίσηµα και ανεπίσηµα περιβάλλοντα. 
∆ιεύθυνση: ∆ιεθνής Αµνηστία, Maydan zynok 6, Drohobych, Ukraine. 

 
Τίτλος: ΑΒΓ, ∆ιδάσκοντας Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα: Πρακτικές ∆ραστηριότητες για την 
Πρωτοβάθµια  και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (ABC, Teaching Human Rights: Practical 
Activities for Primary and Secondary Schools) 
Τόπος Έκδοσης: Γενεύη, Ελβετία 
Έτος Έκδοσης: 1989 
Γλώσσα:  Πολλές γλώσσες συµπεριλαµβανοµένης και της Ρωσικής. 
Περιεχόµενο: Αυτό το βιβλίο προορίζεται για χρήση από δασκάλους της πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το πρώτο µέρος είναι µια εισαγωγή στη µεθοδολογία 
της διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Το δεύτερο µέρος παρέχει πληροφορίες 
για διάφορα αστικά και πολιτικά δικαιώµατα που βασίζονται στην Οικουµενική 
∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν σα 
µία βάση για τα µαθήµατα. Το τρίτο µέρος εξετάζει ευρύτερα ζητήµατα των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων όπως την ειρήνη, την τροφή, το νερό, την ενέργεια, τις διακρίσεις κλπ. Το 
παράρτηµα περιέχει πολλά διεθνή έγγραφα και συµβάσεις που πραγµατεύονται τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα. 
∆ιεύθυνση: United Nations Centre for Human Rights , United Nations Office at Geneva, 
1211 Geneva 10, Switzerland. 

 
Τίτλος: Πώς να λειτουργήσετε ένα εργαστήριο (How to Run a Workshop) 
Τόπος Έκδοσης: Νότια Αφρική 
Εκδότης: Legal Education Action Project (LEAP), Πανεπιστήµιο του Κέηπ Τάουν 
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Έτος Έκδοσης: Απρίλιος 1991 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περιεχόµενο: Ένας σύντοµος πρακτικός οδηγός για να σχεδιάσετε ένα εργαστήριο µε 
οδηγίες βήµα προς βήµα και παραδείγµατα από τρία υποδείγµατα εργαστηρίων.  
∆ιεύθυνση: LEAP, Institute of Criminology, University of Cape Town, Private Bag, 
RondeBosch 7700. 
Τηλ.: 6502680 Fax: 6503790 

 
Τίτλος: Φαντασία και Πραγµατικότητα: Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα Ηνωµένα 
Έθνη, πώς λειτουργούν και ποιος πληρώνει για τη δράση τους (Image and Reality: 
Questions and Answers about the United Nations, how it works, and who pays for it) 
Τόπος Έκδοσης: Ηνωµένα Έθνη, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.  
Εκδότης: United Nations Department of Public Information 
Έτος Έκδοσης: 1993 
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά 
Περιεχόµενο: Αυτό το βιβλιαράκι που έχει τη µορφή απλών ερωτήσεων και 
απαντήσεων, είναι ένας εύχρηστος οδηγός για τα Ηνωµένα Έθνη – τη σύστασή τους, το 
ρόλο τους, τα ενδιαφέροντά τους, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τα οικονοµικά.  
∆ιεύθυνση: United Nations Publications, Sales Section, United Nations Plaza, Room 
DC2 – 853, Dept. United Nations Publications, Sales Office and Bookshop, CH-1211, 
Geneva 10, Switzerland. 

 
Τίτλος: Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένης της 
Εκπαίδευσης για τις ∆ηµοκρατικές Αξίες σε Σχολικό Επίπεδο και Επιµόρφωση 
Εκπαιδευτικών, στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης: Περίληψη 
υπαρχόντων προγραµµάτων και αναγκών (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) 
Τόπος Έκδοσης: Στρασβούργο Γαλλία 
Εκδότης: Συµβούλιο της Ευρώπης 
Έτος Έκδοσης: 1994 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Χρήση: Το Νοέµβριο του 1993 το Συµβούλιο της Ευρώπης οργάνωσε µια συνάντηση µε 
θέµα προγράµµατα συνεργασίας για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
στο πεδίο της εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα δικαιώµατα συµπεριλαµβανοµένης της 
εκπαίδευσης στις δηµοκρατικές αξίες σε σχολικό επίπεδο και στην επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών. Πριν από αυτή τη συνάντηση, ζητήθηκε από όλους τους συµµετέχοντες, 
κυβερνητικούς και µη, να δώσουν  πληροφορίες για τις δραστηριότητες τους σ’ αυτό τον 
τοµέα. Αυτό το κείµενο συνοψίζει τις πληροφορίες που έδωσαν. Συνολικά 19 χώρες από 
την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (συµπεριλαµβανοµένων και των χωρών της πρώην 
ΕΣΣ∆) και οι 16 Μ.Κ.Ο. από τον  χώρο ή το πεδίο της Ε.Σ.Α.∆. παρείχαν ένα όνοµα 
επαφής και διεύθυνση και πληροφορίες σχετικά µε δραστηριότητες συνεργασίας και 
βοήθειας που ήδη έχουν ολοκληρωθεί, δραστηριότητες που σχεδιάζονται να γίνουν και 
δραστηριότητες συνεργασίας και βοήθειας που πρέπει να γίνουν. Το έγγραφο συνοψίζει 
τα προγράµµατα και τις ανάγκες που υπάρχουν στον τοµέα αυτό στην  Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη. 
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∆ιεύθυνση: Human Rights Information Center, Council of Europe, F-67075, Strasbourg, 
Codex, France. 

 
Τίτλος: Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (Human Rights) 
Συγγραφέας: Selby David 
Τόπος Έκδοσης: Cambridge, U.K.  
Εκδότης: Cambridge University Press 
Έτος Έκδοσης: 1988 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περιεχόµενο: Αυτό το βιβλίο δίνει µια σαφή εισαγωγή στα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
Αρχίζει εξετάζοντας τι είναι πραγµατικά τα ανθρώπινα δικαιώµατα,  διεθνείς συµβάσεις 
και διαφορετικές απόψεις από ανατολή – δύση και βορρά – νότο. Εξετάζονται 
περιπτώσεις µελέτης από την Λατινική Αµερική, τη Σοβιετική Ένωση, το Ανατολικό 
Τιµόρ  και τη ∆ύση. Τέλος συζητάται η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από 
το επίπεδο της εµπλοκής των Η.Ε. στις διεθνείς τοπικές οµάδες πίεσης. 
Χρησιµοποιούνται πολλές φωτογραφίες, κόµιξ, χάρτες και διαγράµµατα. 
Περιλαµβάνονται µερικές ερωτήσεις παραπλεύρως του κειµένου. 
∆ιεύθυνση: Press Syndicate of the University of Cambridge, The Pitt Building, 
Trumpington Street, Cambridge CB2 1RP. 

 
Τίτλος: Η Πρόκληση της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (The Challenge of 
Human Rights Education) 
Συγγραφέας: Starkey, Hugh ed. 
Τόπος Έκδοσης: Ηνωµένο Βασίλειο 
Εκδότης: Cassell Educational Limited. 
Έτος Έκδοσης: 1991 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περιεχόµενο: Αυτή η συλλογή δοκιµίων αναφέρεται στο αυξανόµενο ενδιαφέρον για 
την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα στην Ευρώπη. Επικεφαλείς ειδικοί σε 
θέµατα παιδείας από την Ευρώπη και τη Βόρειο Αµερική αναλύουν βασικά κείµενα µε 
θέµα τα ανθρώπινα δικαιώµατα µέσα στο πλαίσιο σταδίων στην εκπαίδευση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και διάφορες σύγχρονες κοινωνικές και εκπαιδευτικές 
πολιτικές. Το υλικό είναι πρωταρχικά θεωρητικό, αλλά µε συνεχείς αναφορές σε 
πρακτικές καταστάσεις και εφαρµογές. 
∆ιεύθυνση: Cassell Educational Limited, Villiers  House, 41/47 Strand, London WC2N 
5JE, U.K. 

 

Πηγές για Εκπαιδευτικούς 
 
Τίτλος: Τραγούδια, Παιχνίδια και Ιστορίες από όλον τον κόσµο (Songs, Games and 
Stories from Around the World) 
Συγγραφέας: Goodman, H.ed. 
Τόπος Έκδοσης: Λονδίνο 
Εκδότης: UNICEF UK 
Έτος Έκδοσης: 1990 
Γλώσσα: Αγγλικά 
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Περιεχόµενο: Μια συλλογή τραγουδιών (µερικά στην αυθεντική γλώσσα µε µετάφραση 
στα αγγλικά), ιστορίες και παιχνίδια µε συνοδευτική κασέτα, που απευθύνονται σε  
παιδιά κάτω των οκτώ ετών. Περιλαµβάνει φωτογραφίες και πληροφορίες για τις 
εργασίες της UNICEF. 
∆ιεύθυνση: UNICEF UK, 55 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3NB, UK. 

 
Τίτλος: ∆ιατηρήστε µας ασφαλείς: Ένα πρότζεκτ για την εισαγωγή της Σύµβασης των 
ΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού για παιδιά ηλικίας 8 – 13 χρόνων. (Keep us safe: A 
project to introduce the UN Convention on the Rights of  the Child to 8 – 13 years old) 
Συγγραφέας: UNICEF – UK, Save the Children  Fund 
Τόπος Έκδοσης: Λονδίνο 
Εκδότης: UNICEF – UK, Save the Children  Fund 
Έτος Έκδοσης: 1990 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περιεχόµενο: Ένα από τα τρία βιβλία (που συνοδεύεται από οδηγό για το δάσκαλο) µε 
στόχο την εισαγωγή της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του παιδιού των Η.Ε. σε παιδιά 8 
– 13 ετών. Αυτό το βιβλίο ασχολείται µε εκείνα τα άρθρα, τα οποία αφορούν την 
προστασία του παιδιού από την κακοποίηση και την εκµετάλλευση. Κάθε ενότητα 
εστιάζει σε ένα άρθρο και περιλαµβάνει πολλές δραστηριότητες (παιχνίδια, φύλλα 
εργασίας, κείµενα, καρτούν, κτλ.) µαζί µε οδηγίες για το δάσκαλο για το πώς να τις 
χρησιµοποιήσει. Το βιβλίο επίσης περιλαµβάνει καταλόγους µε πηγές και χρήσιµες 
διευθύνσεις. 
∆ιεύθυνση: UNICEF UK, 55 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3NB, UK. 

 
Τίτλος: Το παιδί συνολικά: Ένα πρότζεκτ για την εισαγωγή της Σύµβασης των ΗΕ για 
τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού σε παιδιά  ηλικίας 8 – 13. (The Whole Child : A Project to 
introduce the UN Convention on the Rights of the Child to 8 – 13 Years Old) 
Συγγραφέας: UNICEF – UK, Save the Children  Fund  
Τόπος Έκδοσης: Λονδίνο 
Εκδότης: UNICEF – UK, Save the Children  Fund  
Έτος Έκδοσης: 1990 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περιεχόµενο: Ένα από τα τρία βιβλία (που συνοδεύεται από έναν οδηγό για το 
δάσκαλο), σχεδιασµένο για να εισάγει τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού σε 
παιδιά ηλικίας 8 – 13 ετών. Αυτό το βιβλίο περιλαµβάνει τα άρθρα που αφορούν τη 
συµµετοχή του παιδιού στη δική του ανάπτυξη («εκείνα τα ζητήµατα τα οποία αφορούν 
τη βασική ταυτότητα ενός παιδιού, την παιδική ηλικία του και την εµπλοκή του σε µια 
ευρύτερη κοινωνία»). Κάθε ενότητα είναι δοµηµένη γύρω από ένα άρθρο και περιέχει 
συλλογή  δραστηριοτήτων (παιχνίδια, φύλλα εργασίας, κείµενα, καρτούν κλπ) µαζί µε 
οδηγίες για το δάσκαλο σχετικά µε τη χρήση τους. 
∆ιεύθυνση: UNICEF UK, 55 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3NB, UK. 

 
Τίτλος: Είναι ∆ικαίωµά µας: Ένα πρότζεκτ για την εισαγωγή της Σύµβασης των ΗΕ για 
τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού σε παιδιά ηλικίας 8 – 13 ετών (It's Our Right: A Project to 
Introduce the UN Convention on the Rights) 
Συγγραφέας: UNICEF – UK, Save the Children  Fund  
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Τόπος Έκδοσης: Λονδίνο 
Εκδότης: UNICEF – UK, Save the Children  Fund  
Έτος Έκδοσης: 1990 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περιεχόµενο: Ένα από τα τρία βιβλία (που συνοδεύεται από έναν οδηγό για το δάσκαλο) 
για την εισαγωγή της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού σε παιδιά ηλικίας 8 – 13 
ετών. Αυτό το βιβλίο περιλαµβάνει τα άρθρα τα οποία αφορούν την πρόνοια για τη 
φυσική και συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού. Περιλαµβάνει καταλόγους µε πηγές 
και χρήσιµες διευθύνσεις και ενότητες που επικεντρώνονται σε µεµονωµένα άρθρα της 
Σύµβασης, κάθε ενότητα περιλαµβάνει πολυάριθµες δραστηριοτήτες (παιχνίδια, κείµενα, 
παιχνίδια ρόλων, φύλλα εργασίας κλπ) και υποδείξεις στο δάσκαλο για τη χρήση τους. 
∆ιεύθυνση: UNICEF UK, 55 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3NB, UK. 

 
Τίτλος: Οδηγός του ∆ασκάλου: ∆ιδάσκοντας τη Σύµβαση των ΗΕ για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού (Teacher’s Handbook: Teaching the UN Convention on the Rights of the 
Child) 
Συγγραφέας: UNICEF – UK, Save the Children  Fund  
Τόπος Έκδοσης: Λονδίνο 
Εκδότης: UNICEF – UK, Save the Children  Fund  
Έτος Έκδοσης: 1990 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περιεχόµενο: Ένα βιβλίο για δασκάλους των τελευταίων τάξεων του ∆ηµοτικού και των 
πρώτων τάξεων του Γυµνασίου συνοδεύει µια σειρά τριών «βιβλίων πρότζεκτ 
(εργασιών)» µε θέµα τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του παιδιού. Περιλαµβάνει 
λεπτοµερείς προτάσεις για την ενσωµάτωση του πρότζεκτ (σχεδίου εργασίας) σε µέρη 
του Βρετανικού κύριου προγράµµατος σπουδών, µια εισαγωγή στη UNICEF και το SCF 
(που εκδίδουν το βιβλίο από κοινού), µια σύντοµη ιστορία των δικαιωµάτων των 
παιδιών, τα κύρια σηµεία των αρχών της Σύµβασης και εν συνεχεία το πλήρες κείµενο, 
συνοδευόµενο από µια ανεπίσηµη περίληψη των κύριων διατάξεων. 
∆ιεύθυνση: UNICEF UK, 55 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3NB, UK. 

 
Τίτλος: Παιδιά και Παγκόσµια Ανάπτυξη: Ένα βιβλίο για ∆ασκάλους (Children and 
World Development: A Resource book for Teachers) 
Συγγραφέας: Williams, Roy 
Τόπος Έκδοσης: Ηνωµένο Βασίλειο 
Εκδότης: UNICEF – U.K. και The Richmond Pub. Co Ltd 
Έτος Έκδοσης: 1987 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περιεχόµενο: Αυτό το βιβλίο εφοδιάζει τους δασκάλους µε βασικές πληροφορίες, 
στατιστικά στοιχεία, διαγράµµατα, περιγραφές περιπτώσεων, φωτογραφίες και 
υποδείξεις επιπλέον πηγών. Σκοπεύει στο να αυξήσει την ενηµέρωση των δασκάλων και 
των µαθητών σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης των γυναικών και των παιδιών στον 
αναπτυσσόµενο κόσµο. Επτά ενότητες και το παράρτηµα  αναφέρονται στα εξής θέµατα: 
η κατάσταση των παιδιών στον κόσµο, τα παιδιά σε δύσκολες περιστάσεις, γυναίκες και 
ανάπτυξη, παιδιά και η κατάσταση στον κόσµο, δικαιώµατα των παιδιών, Αφρική - µια 
µελέτη περίπτωσης και τα παιδιά ως πρόσφυγες.  
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∆ιεύθυνση: UNICEF – UK, 55 Lincoln’s Inn Field, London WC2A 3NB, the Richmond 
Publishing Co Ltd, Orchard Road, Richmond, Surrey, TW9 4PD, England. 

 
Τίτλος: Tα ∆ικαιώµατα των παιδιών του κόσµου (The Rights of the  World’s Children) 
Τόπος Έκδοσης: Ελβετία 
Εκδότης: Simon Spivac 
Έτος Έκδοσης: 1989 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περιεχόµενο: Αυτό το εκπαιδευτικό εργαλείο αναφέρει περιπτώσεις µελέτης, ερωτήσεις 
για συζήτηση, δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων και βασικές πληροφορίες για διάφορες 
ηλικίες. Το υλικό είναι διευθετηµένο  σε οκτώ κατηγορίες που καλύπτουν θέµατα όπως η 
ταυτότητα, η τροφή και η ασφάλεια, η εκπαίδευση και η δηµιουργική έκφραση, η 
οικογένεια, η ισότητα, η βία, ο πόλεµος και η νοµοθεσία. 
∆ιεύθυνση: UNICEF, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, T : 4122 – 
798 5850, F : 4122 – 791 0822. 

 
Τίτλος: ∆ιαστάσεις της Παιδικής Ηλικίας: Ένας Οδηγός για Κοινωνική Αγωγή από την 
ηλικία των δεκαέξι ετών και άνω (Dimensions of Childhood: A handbook for Social 
Education at Sixteen Plus) 
Συγγραφέας: Smith, Lesley 
Τόπος Έκδοσης: Λονδίνο 
Εκδότης: Health Education Authority και UNICEF – UK  
Έτος Έκδοσης: 1988 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περιεχόµενο: Αυτός ο οδηγός για δασκάλους στόχο έχει να προωθήσει την κατανόηση 
και την αξιολόγηση της παιδικής ηλικίας και µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας, να 
εξετάσει την παιδική ηλικία σε σχέση µε πολιτικές και οικονοµικές  επιρροές καθώς 
επίσης και την εθνικότητα, το φύλο και την τάξη και επίσης να  βεβαιώσει τα 
διαφορετικά φυσικά και περιβαλλοντικά πλαίσια για την ανάπτυξη. Η οµαδική εργασία 
και οι µέθοδοι ανακάλυψης είναι οι µέθοδοι διδασκαλίας που προτιµούνται, καθώς  
επιτρέπουν στους συµµετέχοντες την προσωπική επιλογή ενός θέµατος σχετικά µε τις έξι 
«διαστάσεις» της παιδικής ηλικίας. Αυτές είναι η Παγκόσµια, η Πολυπολιτισµική, η 
Κοινωνική και Οικονοµική, η ∆ιάσταση του Φύλου, η Ιστορική, η  Κρυφή 
(περιθωριοποιηµένες οµάδες). Η σειρά µαθηµάτων περιλαµβάνει τρεις φάσεις. Η πρώτη 
φάση, «Προετοιµασία» περιλαµβάνει οκτώ δραστηριότητες και υλικά που διανέµονται 
στην τάξη (φυλλάδια). Εν συντοµία παρατίθενται οι τρόποι προσέγγισης στη ∆εύτερη 
Φάση «Έρευνα», και στην Τρίτη Φάση «Παρουσίαση, Συζήτηση και Αξιολόγηση». 
∆ιεύθυνση: Health Education Authority, Hamilton House, Mabledon Place, London 
WCIH 9TX και UNICEF – UK, 55 Lincoln’s Fields, London WC2A 3NB, UK. 

 
Τίτλος: Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (Human Rights) 
Συγγραφέας: David Shiman 
Τόπος Έκδοσης: Ντένβερ, Η.Π.Α. 
Εκδότης: Centre for Teaching International Relations, University of Denver. 
Έτος Έκδοσης: 1993 
Γλώσσα: Αγγλικά 



 193 

Περιεχόµενο: Ένα περιεκτικό εγχειρίδιο 155 σελίδων µε πρακτικές δραστηριότητες για 
ηλικίες 12 έως και ενήλικες, που περιλαµβάνει τα δικαιώµατα των γυναικών και των 
παιδιών, το Ολοκαύτωµα, τη Θανατική Ποινή, τους Πρόσφυγες και Φυλετικά Ζητήµατα. 
∆ιεύθυνση: Centre for Teaching International Relations, University of Denver, Colorado 
80208, U.S.A. 

 
Τίτλος: Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα για Όλους (Human Rights for All) 
Συγγραφείς: Edward L. O’Brien, Eleanor Greene, David McQuoid – Mason 
Τόπος Έκδοσης: Minneapolis / St Paul, Η.Π.Α. 
Εκδότης: Εθνικό Ινστιτούτο για την Αγωγή των Πολιτών σε ζητήµατα δικαίου (National 
Institute for Citizen Education in the Law) 
Έτος Έκδοσης: 1996 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περιεχόµενο: Προορίζεται για χρήση σε σχολεία µέσης και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης στις Ηνωµένες Πολιτείες, αυτό το βιβλίο είναι γενικά χρήσιµο ως µια 
εισαγωγή στα ανθρώπινα δικαιώµατα και υποχρεώσεις και επίσης θίγει ζητήµατα 
σχετικά µε τη συµµετοχή στη δηµοκρατία, την εθνική ασφάλεια και τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, κοινωνικά και οικονοµικά. Εστιάζει πάνω σε νοµικές πτυχές και επίσης 
περιλαµβάνει κάποιους χρήσιµους πίνακες που εξηγούν τους ρόλους των Μη–
Κυβερνητικών Οργανώσεων όπως η ∆ιεθνής Αµνηστία, Περιφερειακών 
∆ιακυβερνητικών οργανισµών όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης και διεθνών 
κυβερνητικών οργανισµών όπως τα Ηνωµένα Έθνη. Πολύ καλή απεικόνιση της 
κατάστασης σε πολλές χώρες! 162 σελίδες. 
∆ιεύθυνση: West Publishing Company, 610 Opperman Drive, P.O. Box 64526, St. Paul 
MN 55164 – 526, USA  

 
Τίτλος: ∆ηµιουργική Επίλυση Συγκρούσεων: Περισσότερες από 200 δραστηριότητες για 
τη διατήρηση της Ειρήνης στην Τάξη (Creative Conflict Resolution: More than 200 
Activities for keeping Peace in the Classroom) 
Συγγραφέας: William Kreidler 
Τόπος Έκδοσης:  Illinois, Η.Π.Α. 
Εκδότης: Scott, Foresman and Company 
Έτος Έκδοσης: 1984 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περιεχόµενο: 20 τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων για την τάξη µε παραδείγµατα και 200 
δραστηριότητες και παιχνίδια συνεργασίας. 
∆ιεύθυνση: Good Year Books, Department GYB, 1900 East Lake Avenue, Glenview, 
Illinois 60025, USA 

 
Τίτλος: Το Βιβλίο της Προκατάληψης: ∆ραστηριότητες για την Τάξη (The Prejudice 
Book: Activities for the Classroom) 
Συγγραφέας: David A. Shiman 
Τόπος Έκδοσης: Νέα Υόρκη 
Εκδότης: Anti – Defamation League  
Έτος Έκδοσης: 1994 
Γλώσσα: Αγγλικά 
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Περιεχόµενο: 176 σελίδες που περιλαµβάνουν 37 δραστηριότητες για µεγαλύτερα 
παιδιά τα οποία oρίζουν και κατακρίνουν στερεότυπα, γενικεύσεις και κάθε είδους 
προκαταλήψεις. 
∆ιεύθυνση: ADL, 823 United Nations Plaza, 10017 New York, NY USA 
Τηλ.: +212 885 7700 

  
Τίτλος: Εκπαίδευση του χαρακτήρα: Πώς τα σχολεία µας µπορούν ∆ιδάξουν το 
Σεβασµό και την Υπευθυνότητα. (Educating for character: How our school can teach 
Respect and Responsibility). 
Συγγραφέας: Thomas Lickona 
Τόπος Έκδοσης: Νέα Υόρκη 
Εκδότης: Bantam Books  
Έτος Έκδοσης: 1992 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περιεχόµενο: Περιέχει στρατηγικές για να διδάξουµε στα παιδιά την επίλυση 
συγκρούσεων, τη βελτίωση της καλλιέργεια ηθών στο σχολείο και την έναρξη της 
δηµοκρατικής σχολικής διακυβέρνησης.  
∆ιεύθυνση: Bantam Books, 666 Fifth Avenue, New York, NY 10103, USA (Τιµή 
$12.50) 

 
Τίτλος: Εκπαίδευση για την Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια: Μαθαίνοντας για τα ∆ικαιώµατα 
και τις Υποχρεώσεις (Educating for Human Dignity: Learning about Rights and 
Responsibilities) 
Συγγραφέας: Betty A. Reardon 
Τόπος Έκδοσης: Φιλαδέλφεια 
Εκδότης: University of Pennsylvania Press 
Έτος Έκδοσης: 1995 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περιεχόµενο: Ένα λεπτοµερές εγχειρίδιο δασκάλου, που αναφέρει επιγραµµατικά τους 
σκοπούς και τους τρόπους προσέγγισης της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώµατα και 
περιλαµβάνει πολλές ασκήσεις για την τάξη. Οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες 
χωρίζονται σε δύο οµάδες σύµφωνα µε την ηλικιακή οµάδα: µικρές, µεσαίες και µεγάλες 
τάξεις και καλύπτουν µια ποικιλία ζητηµάτων που αφορούν την εκπαίδευση στα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένων των  διακρίσεων,  των δικαιωµάτων των 
παιδιών και διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Το εγχειρίδιο επίσης 
περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό πηγών, όπως    ταινίες, και αναπαράγει  την Ο∆Α∆, τη 
Σύµβαση για την Εξάλειψη της ∆ιάκρισης εναντίον των Γυναικών και τη Σύµβαση για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού σε Παραρτήµατα. 
∆ιεύθυνση: University of Pennsylvania Press, 423 Guardian Drive, Philadelphia, PA 
19014 – 6097, USA 

 
Τίτλος: Η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Declaratia 
Universala a drepturilor omului – The Universal Declaration of Human Rights) 
Συγγραφέας: Ligia Neascu 
Τόπος Έκδοσης: Βουκουρέστι, Ρουµανία 
Εκδότης: SIRDO 
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Έτος Έκδοσης: 1994 
Γλώσσα: Ρουµάνικα, Γαλλικά, Αγγλικά 
Περιεχόµενο: Αυτό το βιβλίο, που απευθύνεται σε µικρά παιδιά, περιέχει µια 
Απλοποιηµένη εύπεπτη Έκδοση της ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των 
Ηνωµένων Εθνών. Περιλαµβάνει µια σύντοµη εισαγωγή που εξηγεί το ιστορικό του 
εγγράφου και κάθε άρθρο συνοδεύεται από µια ζωγραφιά  για να µπορούν να 
χρωµατίσουν τα παιδιά. 
∆ιεύθυνση: Str. Anghel Saligny nr. 8, cod. 70623, Sector 5, Bucharest, Roumania 

 
Τίτλος: Εναλλακτικό Πρόγραµµα Σπουδών Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, για το 
επίπεδο των µεγαλυτέρων τάξεων της Στοιχειώδους Εκπαίδευσης -  Ηλικιακή Οµάδα 10 
– 15 χρόνων (Citizenship Education Alternative Curriculum for Upper Elementary Level 
- Age Group 10 – 15) 
Συγγραφέας: Jana Ondrackova 
Τόπος Έκδοσης: ∆ηµοκρατία της Τσεχίας 
Εκδότης: Czech Helsinki Committee  
Έτος Έκδοσης: 1995 
Γλώσσα: Τσέχικα, Αγγλικά 
Περιεχόµενο: Αυτό το 18σέλιδο Πρόγραµµα Σπουδών έχει σχεδιαστεί για την 
εκπαίδευση του πολίτη του 21ου αιώνα, κάνοντάς τον γνώστη των δικαιωµάτων του και 
των καθηκόντων του στην κοινωνία, υπεύθυνο και ανεξάρτητο, να συµµετέχει ενεργά 
στην κοινότητα, στο κράτος και στα παγκόσµια γεγονότα. Περιλαµβάνει ιδέες για το πώς 
να αξιοποιήσετε τα τοπικά και διεθνή συµβάντα (Ηµέρα των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 
η δηµιουργία µιας νέας τοπικής βιβλιοθήκης..) εστιάζοντας στα δικαιώµατα.  
∆ιεύθυνση: Czech Helsinki Committee, Pstovni Schranka c.4, 19900 Praha I. Jeleni 
5/119, 118 Praha 1 
Τηλ.: 2051 5188, 2437 2338 
Fax: 2051 5188, 2437 2335 
 
Τίτλος: Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα για Παιδιά: Ένα Πρόγραµµα Σπουδών για τη 
∆ιδασκαλία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων σε Παιδιά Ηλικίας 3 – 12 χρόνων (Human 
Rights for Children: A Curriculum for Teaching Human Rights to Children Ages 3 – 12) 
Τόπος Έκδοσης: Η.Π.Α.  
Εκδότης: Kiran S. Rana  
Έτος Έκδοσης: 1992 
Γλώσσα: Αγγλικά. ∆ιαθέσιµο στα Ρώσικα από την Οµάδα Ανάπτυξης Ευρώπης, από τη 
∆ιεθνή Αµνηστία, ∆ιεθνή Γραµµατεία (Europe Development Team, Amnesty 
International, International Secretariat) (για τις πλήρεις διευθύνσεις δείτε στο 
οπισθόφυλλο αυτού του εγχειριδίου). Είναι διαθέσιµο στα Σλοβάκικα από το Milan 
Simecka Foundation (δείτε στη σελίδα …) 
Περιεχόµενο: Έχει οργανωθεί σε 10 τµήµατα, ένα για  κάθε αρχή της ∆ιακήρυξης  των 
∆ικαιωµάτων του παιδιού των Ηνωµένων Εθνών. ∆ραστηριότητες στις Γλώσσες, την 
Κοινωνική Επιστήµη, την Ιστορία, τα Μαθηµατικά, τις Φυσικές Επιστήµες, τα 
Καλλιτεχνικά και τη Φυσική Αγωγή. 
∆ιεύθυνση: Amnesty International Human Rights for Children Committee, P.O. Box 
110864, Tacoma, WA 98411, USA 
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Τίτλος: Εγώ, Εσύ (Ya, ty, my - I, you, Me) 
Συγγραφείς: Don Roweκαι Jan Newton, Ρώσοι µεταφραστές Irina Akhmetova και 
Ekaterina Rachmanova 
Τόπος Έκδοσης: Μόσχα 
Εκδότης: Intek Ltd 
Έτος Έκδοσης: 1995 
Γλώσσα: Ρώσικα 
Περιεχόµενο: Μετάφραση του «Εσύ, Εγώ, Εµείς» (You, me, Us) ενός κειµένου για 
παιδιά του ∆ηµοτικού σχολείου που πραγµατεύεται την ηθική ανάπτυξη. 
∆ιεύθυνση: Citizenship Foundation, Weddel House, 13 West Smithfield, London ECIA 
9 HY, UK. 

 
Τίτλος: Τι Λέει ο Νόµος (Chto govorit zakon - What the Law Says) 
Συγγραφείς: Don Rowe and Tony Thorpe, Ρώσοι  µεταφραστές  Irina Akhmetova and 
Ekaterina Rachmanova 
Τόπος Έκδοσης: Μόσχα 
Εκδότης: Intek Ltd 
Έτος Έκδοσης: 1995 
Γλώσσα: Ρώσικα 
Περιεχόµενο: Επιλεγµένες Ενότητες µεταφρασµένες και προσαρµοσµένες από υλικά του 
ιδρύµατος για την Ιδιότητα του Πολίτη (Citizenship Foundation) για µαθητές Σχολείων 
της δευτεροβάθµιας. 
∆ιεύθυνση: Citizenship Foundation, Weddel House, 13 West Smithfield, London EC1A 
9HY, UK. 

 
Τίτλος: Ο Κόσµος µας, Τα ∆ικαιώµατά µας (Our World, Our Rights) 
Συγγραφέας: Brown Margot ed. 
Εκδότης: Amnesty British Section, 99 – 119 Rosebery Ave, London EC1R 4RE, UK. 
Χρονολογία Έκδοσης: 1995 
Γλώσσα: Αγγλικά 
Περιεχόµενο: Ένα εγχειρίδιο δηµοτικού σχολείου για την εισαγωγή της Ο∆Α∆ µέσα 
από µια ποικιλία δραστηριοτήτων. Περιλαµβάνει φυλλάδια εργασίας, υλικό που µπορεί 
να διανεµηθεί στην τάξη κλπ. Το υλικό αυτό που µπορεί να φωτοτυπηθεί βασίζεται σε 
ιστορίες, πληροφορίες αναφερόµενες σε γεγονότα και προβλήµατα που συνοδεύονται 
από σχετική εικονογράφηση, τα οποία αναφέρονται σε δικαιώµατα µέσα στην τάξη και 
σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Περιλαµβάνει πληροφορίες που απευθύνονται στο δάσκαλο για 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα. 161 σελίδες. 

 

Οπτικοακουστικά υλικά 
 
Τίτλος: Βίντεο κινούµενων σχεδίων για την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων (Animated Cartoon Video on the Universal Declaration of Humane Rights) 
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά 
Περιεχόµενο: Ένα 20λεπτο βίντεο το οποίο απεικονίζει µε τη µορφή κινουµένων 
σχεδίων κάθε άρθρο από την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 
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∆ιεύθυνση: Στείλτε επιταγή ή διεθνή διαταγή πληρωµής στη διεύθυνση Amnesty 
International, International Secretariat, 1 Easton Street, London, WC1X 8DJ, United 
Kingdom. 

 
Τίτλος: Υποστηρίξτε τώρα τα ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (Stand up now for Human 
Rights!) 
Γλώσσα: Αγγλικά και Γαλλικά (άλλες υπό έκδοση) 
Περιεχόµενο: Η ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων νέοι άνθρωποι που εργάζονται 
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο Βέλγιο, τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, τη Γερµανία, τη 
Σλοβακία, τη Σλοβενία και το Ηνωµένο Βασίλειο. 
∆ιεύθυνση: Human Rights Information Centre Council of Europe, F – 67075 Strasbourg 
Ceder France. 
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∆ΙΕΘΝΗΣ 
ΑΜΝΗΣΤΙΑ 

 
 
 
 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
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