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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ UNICEF,  

Fountain Susan (1994) Δικαίωµά µου, Ένας πρακτικός οδηγός  

για να µάθουµεγια τη σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1  

Επιθυµίες και ανάγκες 

Σκοπός: Να βοηθηθούν τα παιδιά να διαχωρίσουν τις επιθυµίες από τις ανάγκες. Να 

παρουσιάσουµε την ιδέα ότι οι βασικές ανάγκες µπορούν να θεωρηθούν δικαιώµατα.  

Υλικά: Ένα σετ καρτών «Επιθυµίες και Ανάγκες» για κάθε ζευγάρι µαθητών. Παίρνει µέρος όλη η 

τάξη.  

Διαδικασία:  

Βήµα 1: Τα παιδιά σχηµατίζουν ζευγάρια και δίνουµε στο κάθε ζευγάρι ένα σετ κάρτες «Επιθυµίες 

και Ανάγκες» αφού τα κόψουµε σε µεµονωµένες κάρτες.  

Βήµα 2: Λέµε στα παιδιά ότι ο Δήµος ή µια νέα κυβέρνηση θέλει να παράσχει στα παιδιά όλα όσα 

θέλουν και χρειάζονται. Εκτός από τον κατάλογο επιθυµιών και αναγκών που έχουν ήδη στα χέρια 

τους, τους ζητάµε να προσθέσουν κατά ζευγάρι τέσσερις επιπλέον επιλογές και να τις γράψουν 

στις κενές κάρτες.  

Βήµα 3: Ανακοινώνουµε στην τάξη ότι η κυβέρνηση ή ο Δήµος αποφάσισε εξαιτίας πολιτικών και 

οικονοµικών λόγων να δώσει στα παιδιά µόνο 16 από αυτές τις παροχές αντί για 24. Ζητάµε από 

τα ζευγάρια να αποφασίσουν ποια από τα 8 αντικείµενα είναι διατεθειµένοι να εγκαταλείψουν.  

Βήµα 4: Όταν όλα τα ζευγάρια έχουν ολοκληρώσει το Βήµα 3, ανακοινώνουµε ότι πρέπει να γίνουν 

κι άλλες περικοπές στις παροχές. Ζητάµε από τα ζευγάρια ν   απορρίψουν κι άλλες 8.  

Βήµα 5: Συζητάµε τα ακόλουθα θέµατα µε όλη την τάξη:  

   Κατά κύριο λόγο ποιες παροχές απορρίφθηκαν στον πρώτο γύρο και γιατί;  

   Ο δεύτερος γύρος αποφάσεων ήταν πιο δύσκολος και γιατί;  

   Τα µέλη του ζευγαριού διαφώνησαν ως προς το τι να εγκαταλείψουν; Αν ναι, σε τι διαφώνησαν 

και γιατί;  

   Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα σε επιθυµίες και ανάγκες; Στον κατάλογο ποιες ήταν επιθυµίες 

και ποιες ανάγκες;  



=  Είναι οι επιθυµίες και οι ανάγκες διαφορετικές από άνθρωπο σε άνθρωπο; Ναι ή όχι και γιατί;  

=  Εξηγούµε στην τάξη ότι οι βασικές ανάγκες καµιά φορά αναφέρονται ως «δικαιώµατα». 

Δικαιώµατα µπορούµε να ορίσουµε αυτά που είναι δίκαιο να έχει ένας άνθρωπος, ή που πρέπει να 

είναι σε θέση να κάνει.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2  

Τα Δικαιώµατα του Παιδιού 

Σκοπός: Να ενθαρρύνουµε τα παιδιά να εξετάσουν σε βάθος τα άρθρα της Σύµβασης για τα 

Δικαιώµατα του Παιδιού και να αναλογισθούν τα διάφορα είδη δικαιωµάτων που πραγµατεύεται.  

Υλικά: Αντίγραφα της Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού,  

Σύµπλεγµα καρτών, για τα δικαιώµατα των παιδιών,  

έξι µεγάλα φύλλα χαρτί, ψαλίδια, κόλλα.  

Διαδικασία:  

Βήµα 1: Δίνουµε σε κάθε οµάδα και τις 36 κάρτες. Τους ζητάµε να τις µελετήσουν προσεκτικά.  

Βήµα 2: Ζητάµε από τα παιδιά να τακτοποιήσουν πάνω στο χαρτί τις κάρτες τους, οµαδοποιώντας 

σε συµπλέγµατα τις παρεµφερείς κατηγορίες δικαιωµάτων.  

Βήµα 3: Ζητούµε από τις οµάδες να ονοµάσουν το κάθε σύµπλεγµα.  

Βήµα 4: Τοποθετούµε τα µεγάλα φύλλα χαρτιού γύρω - γύρω στην τάξη. Δίνουµε στους µαθητές - 

µαθήτριες χρόνο να περιφερθούν και να δουν την εργασία των άλλων οµάδων.  

Βήµα 5: Συζητούµε τα ακόλουθα ερωτήµατα:  

=  Μερικά δικαιώµατα ήταν δυσκολότερα από άλλα να µπουν σε κατηγορίες; Ποια και γιατί;  

=  Ποιες φαίνονται να είναι οι κυριότερες κατηγορίες για τα Δικαιώµατα του Παιδιού;  

=  Υπάρχουν δικαιώµατα που δεν έχουν περιληφθεί στη Σύµβαση και πιστεύετε ότι έπρεπε να 

έχουν συµπεριληφθεί;  

=  Υπάρχουν κατηγορίες δικαιωµάτων στις οποίες θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα ή είναι όλα 

τα δικαιώµατα  εξίσου σπουδαία;  

=  Υπάρχουν κατηγορίες δικαιωµάτων του παιδιού που πιστεύετε ότι η κοινωνία / χώρα σας 

υποστηρίζει ιδιαίτερα; Υπάρχουν κατηγορίες δικαιωµάτων στις οποίες θα έπρεπε να δοθεί 

περισσότερη προσοχή;  



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3  

Στατιστική κατάταξη 

Σκοπός: Η εξοικείωση των παιδιών µε τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την υγεία, τη 

µόρφωση, το επίπεδο διαβίωσης, που είναι βασικά δικαιώµατα παρµένα από τη Σύµβαση για τα 

Δικαιώµατα του Παιδιού.  

Υλικά: Μια ευθεία χαραγµένη στο πάτωµα µήκους 3 µέτρων. Τη χωρίζουµε σε δέκα τµήµατα όπου 

καταγράφουµε κλίµακα  0%, 10%, 20%, έως το 100%.  

 

Διαδικασία:  

Βήµα 1: Εξηγούµε στην τάξη ότι θα τους διαβάσουµε κάποια στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα 

δικαιώµατα του παιδιού. Κάθε δήλωση θα ακολουθείται από µία ερώτηση που θα περιλαµβάνει 

ποσοστά. Αφού ακούσουν τη δήλωση και την ερώτηση, τα παιδιά καλούνται να σταθούν στη θέση 

της γραµµής που πιστεύουν πως αντιπροσωπεύει το ποσοστό της απάντησης. Αυτή η 

δραστηριότητα µπορεί να γίνει σε ώρα των µαθηµατικών στην ανάλογη ενότητα.  

Βήµα 2: Αφού έχουν πάρει τη θέση τους στη γραµµή, διαβάζουµε τα πραγµατικά ποσοστά. 

Αφιερώνουµε µερικά λεπτά στη συζήτηση της ορθότητας ή µη των επιλογών τους και την 

αιτιολόγησή τους.  

Ποια στατιστικά στοιχεία τους προκάλεσαν έκπληξη;  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικές ερωτήσεις έχουν σα σκοπό να δείξουν ότι έχει σηµειωθεί πρόοδος στην 

καλυτέρευση της υγείας, της εκπαίδευσης των παιδιών, ενώ άλλες έχουν σα σκοπό να δείξουν 

θέµατα που χρειάζεται ακόµα βελτίωση. Οι τελευταίες πέντε ερωτήσεις έχουν σα σκοπό να 

προκαλέσουν συζήτηση για το πώς θα µπορούσαν οι οικονοµικοί πόροι να ανακατανεµηθούν προς 

όφελος των δικαιωµάτων των παιδιών.  

Περαιτέρω δραστηριότητες: Τα παιδιά της τάξης χωρίζονται σε οµάδες και κάνουν µια έρευνα 

σχετικά µε την πρόοδο στην Ελλάδα όσον αφορά: τον εµβολιασµό, την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, 

το επίπεδο εκπαίδευσης των κοριτσιών, την πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ηλεκτροδότηση, το 



επίπεδο διαβίωσης κλπ. Γραφικές παραστάσεις µπορούν να γίνουν µε τη χρήση των στατιστικών 

στοιχείων.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4  

Το τεστ 

Σκοπός: Να µπορέσουν τα παιδιά να έρθουν στη θέση εκείνων των παιδιών των οποίων το 

δικαίωµα στη µόρφωση καταπατείται (άρθρο 28).  

Υλικά: Ένα φύλλο χαρτί και ένα µολύβι για κάθε µαθητή - µαθήτρια.  

Διαδικασία:  

Βήµα 1: Σηµειώνουµε µε κιµωλία στο πάτωµα της τάξης ένα παραλληλόγραµµο που να ισούται µε 

το ένα όγδοο της επιφάνειας της αίθουσας. Επίσης µετακινούµε το ένα όγδοο από το συνολικό 

αριθµό θρανίων και καρεκλών στην περιοχή που ισούται µε το ένα όγδοο της επιφάνειας του 

πατώµατος. Αφήνουµε τα υπόλοιπα έπιπλα στο µέρος µε τη µεγαλύτερη επιφάνεια.  

Βήµα 2: Ζητούµε από τα παιδιά να φτιάξουν δύο στοίβες µε τις κόλλες χαρτί. Η µία στοίβα θα 

περιέχει το ένα όγδοο του συνολικού αριθµού του χαρτιού και η άλλη τα επτά όγδοα. Να κάνουν το 

ίδιο και µε τα µολύβια.  

Βήµα 3: Χωρίζουµε τα παιδιά της τάξης σε δύο οµάδες που να αντιπροσωπεύουν το ένα όγδοο και 

τα επτά όγδοα του συνόλου αντίστοιχα.  

Βήµα 4: Λέµε στη µικρότερη οµάδα να πάρει θέση στη µεγαλύτερη περιοχή του δωµατίου. Η 

µεγαλύτερη οµάδα να πάει στη µικρότερη περιοχή.  

Βήµα 5: Λέµε στα παιδιά ότι θα κάνουν ένα τεστ ορθογραφίας και µαθηµατικών, πολύ σηµαντικό, 

και από τους βαθµούς τους θα αποφασισθεί το αν θα προχωρήσουν στην ανώτερη εκπαίδευση, ή 

αν θα προχωρήσουν στην επόµενη τάξη.  

Βήµα 6: Μοιράζουµε τη µεγάλη στοίβα χαρτιών και µολυβιών στη µικρή οµάδα και τη µικρότερη 

στοίβα στη µεγαλύτερη οµάδα. Αγνοούµε αντιρρήσεις και διαµαρτυρίες.  

Βήµα 7: Υπαγορεύουµε µε αρκετά γρήγορους ρυθµούς την ορθογραφία και έπειτα τα µαθηµατικά 

προβλήµατα.  

Βήµα 8: Συγκεντρώνουµε τα χαρτιά και τα ελέγχουµε για να αποφασίσουµε ποιος πέρασε και ποιος 

όχι. Κατά πάσα πιθανότητα όλα τα παιδιά της µικρότερης οµάδας πρέπει να έχουν περάσει, ενώ θα 

είναι ελάχιστα τα παιδιά από τη µεγαλύτερη οµάδα. Δίνουµε συγχαρητήρια στους επιτυχόντες και 

τις επιτυχούσες για την άριστη δουλειά τους.  

Βήµα 9: Σ   αυτό το σηµείο αφήνουµε τα παιδιά να εκφράσουν τις διαµαρτυρίες τους, κι εξηγούµε 



ότι αυτή ήταν µια προσπάθεια ταύτισής τους µε τα παιδιά που αδικούνται. Συζητούµε µε την τάξη 

τα ακόλουθα:  

=  Πώς ένιωσε η µεγαλύτερη οµάδα κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; Γιατί;  

=  Πώς αισθάνθηκε η µικρότερη οµάδα κατά τη διάρκεια του τεστ; Γιατί;  

=  Σκέφτηκαν τα µέλη της µεγαλύτερης οµάδας να κάνουν κάτι σαν απάντηση σ   αυτή την άδικη 

κατάσταση; Τι; τι πραγµατικά έκαναν στο τέλος;  

   Σκέφτηκαν τα µέλη της µικρότερης οµάδας να κάνουν κάτι σαν απάντηση σ  αυτή την άδικη 

κατάσταση; Τι σκέφτηκαν; Τι πραγµατικά έκαναν στο τέλος;  

   Ποιες θα είναι οι µακροχρόνιες επιπτώσεις στην επιτυχή εκπαίδευση της µεγαλύτερης οµάδας 

αν η διανοµή των πόρων γίνεται κατ   αυτόν τον τρόπο;  

Πληροφορούµε την τάξη ότι αυτή η δραστηριότητα βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία για τη Νότιο 

Αφρική, σύµφωνα µε τους νόµους του apartheid, στα µέσα της δεκαετίας του  80. Εκείνη την 

περίοδο οι λευκοί µόλις που αποτελούσαν το 1/8 του πληθυσµού. Η κατά κεφαλή δαπάνη που 

διατίθετο για τη µόρφωση των µαύρων Νοτιοαφρικανών µαθητών ήταν περίπου το 1/8 του ποσού 

που δαπανιόταν για τα λευκά παιδιά.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5  

Αλληλένδετα δικαιώµατα 

Σκοπός: Να βοηθηθούν τα παιδιά στην αναγνώριση του συνδέσµου ανάµεσα στα διάφορα 

δικαιώµατα, και πώς αυτά επηρεάζουν στην πράξη τη ζωή των παιδιών. Να τα ενθαρρύνουν να 

σκεφτούν τα αποτελέσµατα της καταπάτησης των δικαιωµάτων, και να συνειδητοποιήσουν το 

γεγονός ότι η καταπάτηση των δικαιωµάτων µπορεί να εκδηλωθεί σε οποιοδήποτε σηµείο του 

κόσµου.  

Υλικά: Ένα αντίγραφο των καρτών «Σύµπλεγµα Καρτών» που αναφέρονται στα άρθρα 24, 27, 28, 

31, 32, 33 και 38 της Σύµβασης για τα δικαιώµατα του Παιδιού. Οκτώ κάρτες «Παιδιά από 

ολόκληρο τον κόσµο», κάθε µία απ  αυτές περιγράφει την καταπάτηση των δικαιωµάτων που 

αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα της σύµβασης.  

Διαδικασία:  

Βήµα 1: Τα παιδιά σχηµατίζουν ζευγάρια (εκτός από δύο τα οποία θα δουλέψουν µόνα τους). 



Δίνουµε σε κάθε ζευγάρι είτε α) µία από τις οκτώ «Σύµπλεγµα Καρτών»» που αναφέρονται, είτε 

β) µία από τις οκτώ κάρτες «Παιδιά από ολόκληρο τον κόσµο», που σκιαγραφεί την ιστορία ενός 

παιδιού του οποίου κάποιο δικαίωµα καταπατείται.  

Βήµα 2: Τα ζευγάρια πηγαίνουν από οµάδα σε οµάδα διαβάζοντας οι µεν τις κάρτες των δε. 

Ταιριάζουν τα άρθρα από τη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού µε τις ανάλογες ιστορίες.  

Βήµα 3: Όλα τα ζευγάρια συζητούν αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάµεσα στην ιστορία του παιδιού 

και στα άλλα άρθρα της Σύµβασης.  

Βήµα 4: Όλη η τάξη συζητά όλους τους σχηµατισµούς αλληλένδετων δικαιωµάτων που 

καταπατούνται.  

Παράδειγµα Συσχετισµού Δικαιωµάτων  

Σ’ αυτή τη δραστηριότητα η ιστορία ενός παιδιού έχει ως εξής:  

«Επειδή η οικογένειά µου ζούσε µακριά από το κέντρο υγείας όταν ήµουν παιδί δεν εµβολιάστηκα. 

Τώρα είµαι 8 χρονών κι έχω πολιοµυελίτιδα».  

Αυτή η ιστορία αναφέρεται στο άρθρο 24 της Σύµβασης, το δικαίωµα του παιδιού για το υψηλότερο 

δυνατόν επίπεδο περίθαλψης και πρόσβαση σε υγειονοµικές και ιατρικές υπηρεσίες.  

Μετά από συζήτηση θα παρατηρηθεί σχέση ανάµεσα στην ιστορία αυτή και στα ακόλουθα άρθρα:  

Άρθρο 28, το δικαίωµα στην εκπαίδευση.  

Άρθρο 32, το δικαίωµα προστασίας από οικονοµική εκµετάλλευση.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6  

Διαφορές Αντίληψης 

Σκοπός: Να εξοικειωθούν τα παιδιά µε τις διαφορές αντίληψης που µπορεί να υπάρχουν σε 

κάποιο ζήτηµα δικαιωµάτων π.χ. το ζήτηµα της εργασίας ανηλίκου. Να σκεφτούν τρόπους µε τους 

οποίους µπορεί να επιλυθεί µια διένεξη που αφορά τα δικαιώµατα.  

Υλικά: Αντίγραφα των καρτών «Αντιλήψεις σχετικά µε την εργασία ανηλίκων / Διανοµή ρόλων».  

Διαδικασία:  

Βήµα 1: Οι µαθητές - µαθήτριες σχηµατίζουν οµάδες τεσσάρων ατόµων. Δίνουµε µία διαφορετική 

κάρτα Α, Β, Γ ή Δ σε κάθε µέλος της οµάδας. Λέµε να τη διαβάσουν από µέσα τους, χωρίς να τη 

δείξουν στα άλλα µέλη της οµάδας.  

Βήµα 2: Τα µέλη µε τις κάρτες Α και Β να σχηµατίσουν ένα ζευγάρι, αυτά µε τις κάρτες Γ και Δ να 

σχηµατίσουν άλλο ένα ζευγάρι. Δίνουµε στο κάθε µέλος του ζευγαριού 3 - 5 λεπτά να παρουσιάσει 

στο άλλο µέλος τη θέση του στο ζήτηµα αυτό.  



Βήµα 3: Χωρίς προειδοποίηση πείτε στα ζευγάρια να αντιστρέψουν ρόλους. Ο Α έχει τώρα 3 - 5 

λεπτά να παρουσιάσει την άποψη του Β και ο Β την άποψη του Α, µέσα στο ίδιο ζευγάρι. Το ίδιο 

συµβαίνει και µε τον Γ και Δ.  

Βήµα 4: Μετά την ανταλλαγή απόψεων δίνουµε στα ζευγάρια µερικά λεπτά να προσπαθήσουν να 

φτάσουν σε µια συµβιβαστική λύση όσον αφορά το ζήτηµα του εργαζόµενου παιδιού.  

Βήµα 5: Βάζουµε τις αρχικές µικρές οµάδες να ξαναενωθούν. Οι Α και Β να εξηγήσουν τις 

συναινετικές τους θέσεις στους Γ και Δ. Μετά οι Γ και Δ να κάνουν το ίδιο.  

Βήµα 6: Κατόπιν όλη η οµάδα των τεσσάρων πρέπει να προσπαθήσει να φτάσει σε µια 

συµβιβαστική λύση.  

Βήµα 7: Μία / ένας αντιπρόσωπος για κάθε οµάδα των 4 να παρουσιάσει τη θέση τους στη 

µεγαλύτερη οµάδα. Μετά συζητάµε τα ακόλουθα θέµατα:  

=  Κατάφερε η οµάδα σας να βρει µια συµβιβαστική λύση; Ήταν εύκολο ή δύσκολο;  

=  Ποιο αντίκτυπο είχε η αντιστροφή ρόλων στην άποψή σας;  

=  Είναι πάντα εφικτές συµβιβαστικές λύσεις που να ικανοποιούν τις ανάγκες όλων των 

ενδιαφεροµένων;  

Περαιτέρω δραστηριότητες: Τα παιδιά βρίσκουν πληροφορίες για τους νόµους που καλύπτουν την 

εργασία ανηλίκων στην Ελλάδα. Υπάρχουν παιδιά και νέοι στην κοινότητά µας που εργάζονται κατά 

παράβαση των νόµων αυτών;  
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Παιχνίδι καρτών για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις. 

Σκοπός: Να ξεκαθαρίσουν τα παιδιά στο µυαλό τους ότι σε καθένα από τα δικαιώµατα της 

Σύµβασης αντιστοιχούν και ανάλογες υποχρεώσεις.  

Υλικά: Κάρτες Υποχρεώσεων. Τις κατασκευάζουν τα παιδιά, γράφοντας πάντα στο πάνω µέρος: 

Έχω την υποχρέωση να...  

Διαδικασία:  

Βήµα 1: Χωρίζουµε την τάξη σε 5 οµάδες των έξι ατόµων. Μοιράζουµε στην κάθε οµάδα κάρτες 

υποχρεώσεων, 6 στο κάθε µέλος.  

Βήµα 2: Το κάθε παιδί σκέφτεται και συµπληρώνει τις κάρτες υποχρεώσεων, που συνδέονται µε 

κάποια Δικαιώµατα. π.χ. «Το άρθρο 12 της σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού δηλώνει ότι 



το παιδί έχει δικαίωµα να εκφράσει ελεύθερα τη γνώµη του. Έχουµε όµως υποχρέωση να 

επιχειρούµε να µάθουµε την γνώµη των άλλων, να ακούµε τους άλλους και να σεβόµαστε τις 

γνώµες τους».  

Βήµα 3: Αφού οι οµάδες φτιάξουν τις κάρτες υποχρεώσεων, ανταλλάσσουν το σετ τους µε αυτό 

µιας άλλης οµάδας, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία να δουν και άλλες ιδέες σχετικά µε τις 

υποχρεώσεις. Συζητούµε µε τα παιδιά τα ακόλουθα θέµατα:  

=  Ποια δικαιώµατα έχουν ξεκάθαρες αντίστοιχες υποχρεώσεις;  

=  Στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας σαν παιδιά τι σας διευκολύνει και τι σας δυσκολεύει;  
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Τι µπορούµε να κάνουµε; Σχέδιο δράσης. 

Σκοπός: Να ενθαρρύνουµε τα παιδιά να βρουν επινοήσουν µια σειρά από τρόπους µε τους οποίους 

θα µπορέσουν να δράσουν σε θέµατα δικαιωµάτων.  

Υλικά: Πίνακας και κιµωλία ή χαρτί µιλιµιτρέ και στυλό.  

Διαδικασία:  

Βήµα 1: Ζητούµε από τα παιδιά να αξιολογήσουν κάποιο θέµα ως πιο σηµαντικό για την κοινότητά 

τους ή για τη χώρα τους.  

Βήµα 2: Ζητάµε από τα παιδιά να αναφέρουν οτιδήποτε σκεφτούν για πιθανά µέτρα που θα 

µπορούσαν να ληφθούν, εστιάζοντας την προσοχή τους στο ζήτηµα αυτό. Τα ενθαρρύνουµε να 

σκεφτούν δηµιουργικά και καταγράφουµε όλες τις προτάσεις όσο απίθανες κι αν φαίνονται. Τα 

αποθαρρύνουµε από το να κάνουν αρνητικά σχόλια, κρίσεις ή αξιολογήσεις για προτάσεις άλλων 

παιδιών. Επιτρέπουµε στα παιδιά να διανθίζουν τις ιδέες των άλλων.  

Βήµα 3: Αφού καταγραφούν όλες οι προτάσεις σχετικά µε τους τρόπους λήψης µέτρων, κάνουµε 

µια ανασκόπηση και αξιολόγηση του καταλόγου µε την τάξη.  

Βήµα 4: Ρωτάµε τα παιδιά αν προβλέπουν κάποιες δυσκολίες στη εφαρµογή κάθε µιας από τις 

προτάσεις του καταλόγου. Συζητάµε τη µορφή δυσκολιών π.χ. απαιτούµενος χρόνος, χρήµατα ή 

άλλοι πόροι που χρησιµοποιούνται, κίνδυνος, αντίσταση από το κοινωνικό σύνολο κλπ. 

Αποφασίζουµε µε την τάξη αν αυτές οι δυσκολίες κάνουν αδύνατη την πραγµατοποίηση του 

σχεδίου ή αν υπάρχουν τρόποι να υπερπηδήσουν τα εµπόδια.  

Βήµα 5: Προσπαθούµε να περιορίσουµε τον κατάλογο των πιθανών σχεδίων δράσης, έτσι ώστε ο 

κατάλογος να περιλαµβάνει εκείνα που φαίνονται πλέον πρακτικά.  
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Ανάλυση πεδίου επιρροής παραγόντων. 

Σκοπός: Να βοηθήσουµε τα παιδιά να αναλύσουν τους παράγοντες που µπορούν είτε να 

προωθήσουν είτε να αναχαιτίσουν την πρόοδο και να τα ενθαρρύνουµε να χρησιµοποιήσουν την 

ανάλυση αυτή σα µέσο προγραµµατισµού ενός σχεδίου δράσης.  

Υλικά: Δύο ή περισσότερες µεγάλες κόλλες χαρτί και από έναν κόκκινο, πράσινα και µαύρο 

µαρκαδόρο για κάθε οµάδα.  

Διαδικασία:  

Βήµα 1: Εξηγούµε στα παιδιά ότι πρόκειται να δηµιουργήσουν ένα διάγραµµα που ερευνά τους 

παράγοντες που θα µπορούσαν είτε να προωθήσουν την πρόοδο σε κάποια από τα ζητήµατα που 

έχουµε διερευνήσει ή να τη µπλοκάρουν.  

Βήµα 2: Λέµε στις οµάδες να χρησιµοποιήσουν το µαύρο µαρκαδόρο για να ζωγραφίσουν ένα κουτί  

στο κάτω µέρος µιας µεγάλης κόλλας χαρτιού. Το κουτί αυτό αντιπροσωπεύει την τωρινή 

κατάσταση, πριν αρχίσει το σχέδιο δράσης. Στο κουτί πρέπει να αναγράφεται µια φράση που να 

περιγράφει αυτή την κατάσταση.  

Στο πάνω µέρος της κόλλας πρέπει να ζωγραφιστεί ένα άλλο κουτί. Αυτό το κουτί 

αντιπροσωπεύει το στόχο που φιλοδοξούν τα παιδιά να επιτύχουν µε το σχέδιο δράσης τους. 

Γράφουµε µέσα στο κουτί µια φράση που να υποδηλώνει το στόχο. Τα δυο κουτιά ενώνονται µε ένα 

κάθετο βέλος η µύτη του οποίου υποδηλώνει την κίνηση προς τον στόχο.  

Βήµα 3: Κατόπιν τα παιδιά εξετάζουν τους πραγµατικούς παράγοντες που δρουν στην κοινωνία 

τους και οι οποίοι µπορούν να είναι χρήσιµη στην επίτευξη των στόχων τους. Αυτοί οι παράγοντες 

απεικονίζονται µε πλάγια ανοδικά βέλη, ζωγραφισµένα µε πράσινο µαρκαδόρο στην αριστερή 

πλευρά του κάθετου βέλους. Τα πράσινα βέλη πρέπει να  ναι διαφορετικού µήκους: τα µακρύτερα 

βέλη αντιπροσωπεύουν πιο ισχυρούς παράγοντες, ενώ τα κοντύτερα βέλη δείχνουν 

ασθενέστερους παράγοντες. Στο κάθε βέλος πρέπει να δίνεται µία σύντοµη περιγραφή.  



 

Βήµα 4: Τώρα τα παιδιά µε τη βοήθειά µας εξετάζουν τους παράγοντες που είναι ανασταλτικοί. 

Αυτοί απεικονίζονται µε πλάγια καθοδικά βέλη, ζωγραφισµένα µε κόκκινο µαρκαδόρο στη δεξιά 

πλευρά του κάθετου βέλους. Όπως και τα προηγούµενα βέλη πρέπει να είναι διαφορετικού 

µήκους, ανάλογα µε τη σηµασία τους.  

Βήµα 5: Όταν οι οµάδες έχουν ολοκληρώσει τα διαγράµµατά τους, εξηγούµε ότι η πορεία προς τον 

στόχο µπορεί να επιτευχθεί είτε ενισχύοντας έναν από τους θετικούς παράγοντες ή 

αποδυναµώνοντας έναν από τους αρνητικούς. Επιλέγουµε έναν παράγοντα που θεωρούµε πιο 

σηµαντικό ή πιο εύκολα προσεγγίσιµο και συζητούµε, είτε κατά οµάδα είτε ως τάξη, πώς µπορούµε 

να τον χρησιµοποιήσουµε για την επίτευξη του στόχου.  

 

 


