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ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ
Τίτλοσ Ρρογράμματοσ: Ανκρϊπινα δικαιϊματα και αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ
Επίπεδο εκπαίδευςθσ: δθμοτικό ςχολείο, γυμνάςιο, λφκειο
Κατθγορία εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων: βιωματικά, διαδραςτικά-ςυμμετοχικά εκπαιδευτικά
εργαςτιρια
Ρερίλθψθ: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δίωρα βιωματικά εργαςτιρια για μακθτζσ/ριεσ με κζμα τα
ανκρϊπινα δικαιϊματα και τθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ με δραςτθριότθτεσ ςχεδιαςμζνεσ
ανά θλικιακι ομάδα. Σκοπόσ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ ςε ηθτιματα αλλθλοςεβαςμοφ, κοινωνικισ
αποδοχισ και μθ περικωριοποίθςθσ. Υπό τον τίτλο «Ανκρϊπινα δικαιϊματα και αποδοχι τθσ
διαφορετικότθτασ» το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιπλζον και δραςτθριότθτεσ για: δικαιϊματα
παιδιοφ, ιςότθτα φφλων, πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.
Τα παιδιά, με τθν ενκάρρυνςθ των εκπαιδευτϊν/ριϊν, ςυνυπάρχουν και ςυνεργάηονται ςε ζνα
φιλικό μακθςιακό περιβάλλον με ςεβαςμό και κατανόθςθ. Οι δραςτθριότθτεσ είναι ςχεδιαςμζνεσ
για προςωπικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν/ριϊν με τον ςυμμετοχικό τουσ χαρακτιρα να
δίνει τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά να εξαςκοφνται ςε δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ και να ςυηθτοφν για
κοινζσ αποφάςεισ. Θ δόμθςθ τθσ προςωπικότθτασ και θ ανάπτυξθ των ικανοτιτων τουσ γίνεται
μζςα από τθν πλιρθ και ενεργι διάδραςι τουσ ςε ζνα ομαδικό περιβάλλον που κακορίηεται από
τουσ ίδιουσ και προςομοιϊνει αυτό μίασ υγιοφσ, ςυμμετοχικισ κοινωνίασ. Τα παιδιά ανταλλάςςουν
ςκζψεισ, εμπειρίεσ και ςυναιςκιματα, διατυπϊνουν ελεφκερα απόψεισ και προβλθματιςμοφσ για
ηθτιματα που τουσ απαςχολοφν.
Ο παρϊν οδθγόσ περιλαμβάνει ποικιλία δραςτθριοτιτων μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ ςε ζξι επιμζρουσ
κεματικζσ ενότθτεσ ςχετικζσ με τα ανκρϊπινα δικαιϊματα για τισ διαφορετικζσ θλικιακζσ ομάδεσ
των μακθτϊν/ριϊν. Ζτςι, οι εκπαιδευτικοί των ςχολείων ςε ςυνεργαςία με τθν εκπαιδευτικι ομάδα
τθσ ΑΝΤΛΓΟΝΘΣ μποροφν να διαμορφϊςουν μαηί το περιεχόμενο των εργαςτθρίων που επικυμοφν,
με διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ για κάκε ςχολικό τμιμα, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τα
ενδιαφζροντα των μακθτϊν/ριϊν.
Λζξεισ κλειδιά: ανκρϊπινα δικαιϊματα, δικαιϊματα παιδιοφ, διαφορετικότθτα, ιςότθτα φφλων,
ςχολικόσ εκφοβιςμόσ, δθμοκρατία, ειρινθ, ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, ςυνεργαςία, ςυμμετοχι,
αποδοχι, ενςυναίςκθςθ, ςυμπερίλθψθ
Σκοπόσ: προϊκθςθ τθσ δθμοκρατικισ εκπαίδευςθσ, υποςτιριξθ ςχολείων ϊςτε να λειτουργοφν
ειρθνικά, ςφμφωνα με τισ αξίεσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων
Στόχοι:
- Κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ και τθσ αλλθλεξάρτθςθσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων,
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-

προάςπιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτο ςχολείο και ςε κάκε κοινωνικι ομάδα
Διαμόρφωςθ δθμοκρατικϊν αξιϊν και ςτάςεων, ςυνειδθτοποίθςθ εννοιϊν όπωσ:
ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, ςεβαςμόσ, ιςότθτα
Καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ για κοινωνικά ηθτιματα ανιςότθτασ και προκατάλθψθσ,
αναγνϊριςθ και ςεβαςμόσ τθσ διαφορετικότθτασ
Ενκάρρυνςθ ομαδικότθτασ, ςυνεργαςίασ, δθμιουργικότθτασ, επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων,
ανάπτυξθ δεξιοτιτων κοινωνικισ ςυμμετοχισ
Ενίςχυςθ αυτοπεποίκθςθσ και αυτοεκτίμθςθσ των μακθτϊν/ριϊν, ενεργοποίθςθ κετικϊν
αντιλιψεων για τον εαυτό τουσ, ενίςχυςθ τθσ ψυχικισ τουσ ανκεκτικότθτασ
Συνειδθτοποίθςθ κοινωνικισ ευκφνθσ, ανάλθψθ κοινωνικισ δράςθσ

Υλοποίθςθ: Κάκε εκπαιδευτικό εργαςτιριο του προγράμματοσ ζχει διάρκεια 2 διδακτικζσ ϊρεσ και
μπορεί να πραγματοποιθκεί ανεξάρτθτα με τθ ςυμμετοχι 10-25 μακθτϊν/ριϊν (ςυνικωσ ανά
ςχολικό τμιμα). Ζτςι, για κάκε ςχολικι τάξθ μπορεί να επιλεγεί διαφορετικι κεματικι ενότθτα και
δραςτθριότθτεσ που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν/ριϊν.
Φυςικά, μποροφν να πραγματοποιθκοφν περιςςότερα από ζνα 2ωρα εργαςτιρια ςε μία ι ςε
περιςςότερεσ κεματικζσ ενότθτεσ.
Θ δομι είναι παρόμοια για όλα τα εργαςτιρια. Θ γνωριμία των μακθτϊν/ριϊν γίνεται μζςα από ζνα
διαδραςτικό παιχνίδι με ονόματα διάρκειασ περίπου 5 λεπτϊν (θ περιγραφι του παιχνιδιοφ
γνωριμίασ βρίςκεται ςτο εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνεται ςτον οδθγό για εκπαιδευτικοφσ).
Επιπλζον, μετά το τζλοσ κάκε δραςτθριότθτασ και πριν αρχίςει θ επόμενθ, οι μακθτζσ/ριεσ –κυρίωσ
του δθμοτικοφ ςχολείου- μποροφν να ςυμμετζχουν ςε διάφορα διαςκεδαςτικά, διαδραςτικά
παιχνίδια ενεργοποίθςθσ -energiers- (περιγραφι ςτο εκπαιδευτικό υλικό) διάρκειασ λίγων λεπτϊν
που ςτόχο ζχουν οι μακθτζσ/ριεσ τθσ ομάδασ να αιςκανκοφν πιο άνετα και να αποκτιςουν αίςκθμα
ενότθτασ και ςυνεργαςίασ. Στο τζλοσ κάκε εργαςτθρίου γίνεται αξιολόγθςθ από τουσ/τισ
ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ μακθτζσ/ριεσ με τον τρόπο που περιγράφεται ςτο ζντυπο περιγραφισ του
προγράμματοσ.
Οι προτεινόμενεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να εφαρμοςτοφν από τουσ
εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου. Για τα ςχολεία του νομοφ Κεςςαλονίκθσ, υπάρχει θ δυνατότθτα το
πρόγραμμα να εφαρμοςτεί από τθν εκπαιδευτικι ομάδα τθσ οργάνωςθσ. Οι εκπαιδευτζσ/ριεσ τθσ
ΑΝΤΛΓΟΝΘΣ διακζτουν παιδαγωγικι κατάρτιςθ και πολυετι εμπειρία ςτθ μθ τυπικι εκπαίδευςθ
παιδιϊν και νζων, κακϊσ και ςτον ςχεδιαςμό και ςυντονιςμό εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και
δράςεων. Τα βιογραφικά τουσ ςθμειϊματα επιςυνάπτονται.
Μεκοδολογία: Θ μεκοδολογία τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ που χρθςιμοποιείται ςτα εργαςτιρια
βαςίηεται ςτθν ενεργό ςυμμετοχι των μακθτϊν/ριϊν που καλοφνται να ανταλλάξουν τισ εμπειρίεσ
τουσ ςτθ μάκθςθ μζςα από διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ με εκελοντικό χαρακτιρα όπωσ
προςομοιϊςεισ, παιχνίδια ρόλων, αςκιςεισ δθμιουργικισ γραφισ, ομάδεσ εργαςίασ, ομαδικζσ
αςκιςεισ με εικόνεσ, αςκιςεισ καταιγιςμοφ ιδεϊν κ.ά. Αποτελεί μία μακθτοκεντρικι και ςυλλογικι
προςζγγιςθ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ ενςυναίςκθςθσ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ςε
κζματα ανκρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολζμθςθσ αρνθτικϊν διακρίςεων κάκε μορφισ. Μζςα
από το βιωματικό παιχνίδι και τθ δυναμικι τθσ ομάδασ, δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να
καλλιεργιςουν τθ φανταςία, τθ δθμιουργικότθτα και τθν κριτικι τουσ ςυνείδθςθ ϊςτε να
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αντιλθφκοφν τουσ εαυτοφσ τουσ ωσ μζρθ ενόσ κοινωνικοφ ςυνόλου όπου αλλθλεπιδροφν με
ςεβαςμό, ιςότθτα και διάκεςθ για ςυμμετοχι. Τα εκπαιδευτικά εργαςτιρια τθσ ΑΝΤΛΓΟΝΘΣ ζχουν
ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ των μακθτϊν/ριϊν, τθν καλλιζργεια του αιςκιματοσ
ςεβαςμοφ και τθσ αλλθλεγγφθσ και τθν ενεργι ςυμμετοχι όλων ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ.
Θ μεκοδολογία τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ ειςάγει διαφορετικά εργαλεία μάκθςθσ από αυτά τθσ
παραδοςιακισ μορφισ τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ. Τα εργαςτιρια αποτελοφν μία προςπάκεια θ
εκπαίδευςθ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ να
εντατικοποιιςει τθν παρουςία τθσ ςτισ ςχολικζσ τάξεισ. Οι δραςτθριότθτεσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ
για τθν ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν ςε κζματα ανκρωπίνων δικαιωμάτων και διακρίςεων
απαιτοφν από τον εκπαιδευτι τθ διαμόρφωςθ ενόσ φιλικοφ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ όπου θ
ομάδα να μπορεί να ςυνεργάηεται με όρουσ ςεβαςμοφ και ιςότιμθσ ςυμμετοχισ. Επίςθσ, ο/θ
εκπαιδευτισ/ρια καλείται ανάλογα με τθν περίπτωςθ να επιλζγει ι και να προςαρμόηει τα εργαλεία
μθ τυπικισ μάκθςθσ ςφμφωνα με τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ, τισ ανάγκεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ
ομάδασ που ςυμμετζχει. Θ εκπαιδευτικι ροι που ακολουκείται ςτα εργαςτιρια διαμορφϊνεται
κάκε φορά διαφορετικά αφοφ διαμορφϊνεται από τθν εκάςτοτε ςυμμετζχουςα ομάδα που
αποτελεί τον ηωντανό πυρινα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.
Οι προτεινόμενεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να υλοποιθκοφν ςτα ςχολεία και από
ομάδεσ εκπαιδευτικϊν οι οποίοι κα προςαρμόςουν το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτισ
ανάγκεσ του ςχολείου τουσ. Εάν υπάρχει θ δυνατότθτα, προτείνεται ο ςυντονιςμόσ κάκε
εργαςτθρίου να γίνεται από δφο εκπαιδευτικοφσ αντί για ζναν, ζτςι ϊςτε θ ςυνεργατικι τουσ ςτάςθ
να “ςπάει” το παραδοςιακό, δαςκαλοκεντρικό μοντζλο εκπαίδευςθσ. Εάν το ςχολείο επιλζξει τα
εργαςτιρια να γίνουν από τθν ΑΝΤΛΓΟΝΘ, υπάρχει θ δυνατότθτα οι δραςτθριότθτεσ να γίνουν ςτο
ςχολείο αλλά και ςτο πλαίςιο προγραμματιςμζνθσ επίςκεψθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ οργάνωςθσ,
και ωσ εκπαιδευτικι επίςκεψθ για τθ γνωριμία τθσ ςχολικισ κοινότθτασ με τουσ φορείσ τθσ
Κοινωνίασ των Ρολιτϊν.
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Ενότητα:

ΑΝΚΩΡΛΝΑ ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΑ

Σκοπόσ:

εξοικείωςθ των μακθτϊν με τισ ζννοιεσ ανκρϊπινο
δικαίωμα, κεμελιϊδθσ ελευκερία, ανκρϊπινθ ανάγκθ

Στόχοι:

ανάπτυξθ ςυνείδθςθσ για τθ ςθμαςία διαςφάλιςθσ των
δικαιωμάτων ςε όλουσ
κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ και
ιςότθτασ
κατανόθςθ τθσ αλλθλεξάρτθςθσ και τθσ ςφνδεςθσ όλων
των δικαιωμάτων μεταξφ τουσ

Βαςικζσ Ζννοιεσ:

ανκρϊπινο δικαίωμα, ελευκερία, ανκρϊπινθ
αξιοπρζπεια, ιςότθτα, αλλθλεγγφθ, ςυμμετοχι

Μεκοδολογικζσ Επιλογζσ:

διαλογικι ςυηιτθςθ, βιωματικό παιχνίδι για ενίςχυςθ
δεςμϊν ομάδασ, παιχνίδι κουίη, ομαδικζσ
δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ
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Το μπίνγκο των δικαιωμάτων
Ρθγι: Compass, Εγχειρίδιο Εκπαίδευςθσ ςτα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα για Νζουσ/εσ,
δραςτθριότθτα με τίτλο “Δικαιϊματα Μπίνγκο!”, ςελ. 224
Κριτιρια Επιλογισ: Σκοπόσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι θ πλθροφόρθςθ των μακθτϊν για τα
ανκρϊπινα δικαιϊματα. Είναι μία δραςτθριότθτα προςιτι προσ τα παιδιά, που
παρουςιάηεται με τθ μορφι παιχνιδιοφ, ζτςι ϊςτε να κεντρίςει το ενδιαφζρον τουσ και να
τα κινθτοποιιςει να ςυηθτιςουν και να προβλθματιςτοφν γφρω από το κζμα των
δικαιωμάτων. Μζςα από τθ ςυηιτθςθ που κα κατευκφνουν ο ςυντονιςτισ και ο
εκπαιδευτικόσ, κα γίνει μία πρϊτθ γνωριμία των παιδιϊν με τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και
μία πρϊτθ ςυηιτθςθ με κζμα τισ οικουμενικζσ αξίεσ και τισ κεμελιϊδεισ ελευκερίεσ του
ανκρϊπου.
Ρροςαρμογζσ: Στθν πρωτότυπθ μορφι τθσ δραςτθριότθτασ τα ηευγάρια αλλάηουν ανά
ερϊτθςθ ενϊ εδϊ τα ίδια ηευγάρια μακθτϊν δουλεφουν όλεσ τισ ερωτιςεισ του κουίη
(μπίνγκο). Ζτςι, οι μακθτζσ μποροφν να ςυηθτιςουν εκτενζςτερα, να εντοπίςουν τισ
απλοφςτερεσ ερωτιςεισ τισ οποίεσ και κα απαντιςουν αρχικά και μζςα από τθ ςυνζχεια των
ερωτιςεων να αντιλθφκοφν τον αλλθλζνδετο ρόλο των δικαιωμάτων και τθ ςθμαςία κάκε
δικαιϊματοσ για τθ διαςφάλιςθ του άλλου.
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Το μπίνγκο των δικαιωμάτων

Κζμα:

Ανκρϊπινα Δικαιϊματα

Θλικιακι ομάδα:

9+

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Χρόνοσ:

1 ϊρα

Υλικά:

Φφλλα ερωτιςεων και μολφβι

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Μοιράηουμε φφλλο με ερωτιςεισ και μολφβια. Λζμε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ότι κα
δουλζψουν ςε ηευγάρια ϊςτε να απαντιςουν ςτισ ερωτιςεισ από τθ λίςτα. Γράφουν λζξεισ
κλειδιά των απαντιςεων ςε ειδικό τετραγωνάκι. Πποιοσ απαντιςει ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ
φωνάηει μπίνγκο. Συηθτάμε πάνω ςτισ ερωτιςεισ και ςχολιάηουμε. Ηωγραφίηουμε το φφλλο
του παιχνιδιοφ και ςτον πίνακα.
Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Ανάλογα με τθν θλικιακι ομάδα των μακθτϊν/ριϊν ςτουσ/ςτισ οποίουσ/εσ απευκυνόμαςτε,
μετά τθ δραςτθριότθτα μποροφμε να ςυηθτιςουμε:
 Ροιεσ ιταν οι πιο δφςκολεσ ερωτιςεισ και γιατί;
 Ρϊσ μακαίνουμε γενικά για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα;
 Ρϊσ μποροφμε να διεκδικιςουμε τα δικαιϊματά μασ;
 Ρϊσ μποροφμε να ςυμβάλλουμε ςτθ διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων άλλων
ανκρϊπων;
 Ρϊσ ερμθνεφονται και πϊσ εξελίςςονται τα ανκρϊπινα δικαιϊματα;
 Ρϊσ μεταφζρεται θ γνϊςθ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα από τα ΜΜΕ;
 Ροια δικαιϊματα είναι πιο αμφιλεγόμενα και γιατί; (π.χ. δικαίωμα ςτθ ηωι και
ζκτρωςθ/ευκαναςία)
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Ζκδοςθ κουίη για παιδιά θλικίασ Δ ζωσ ΣΤ δθμοτικοφ

Ροιοσ / ποιοι
Ζνα ςθμαντικό δικαίωμα Ζνα ςθμαντικό δικαίωμα
προςτατεφουν τα
που πρζπει να ζχουν
που πρζπει να ζχουν όλα
δικαιϊματα ενόσ
όλοι οι άνκρωποι
τα παιδιά
ανκρϊπου που ηει ςε μία
δθμοκρατικι χϊρα;

Ζνα δικαίωμα που δεν
ζχουν όλοι οι άνκρωποι
ςτθ χϊρα που ηείτε

Ζνα δικαίωμα που ςου Ζνα κακικον που ζχουμε
ζχουν ςτεριςει ςτθ ηωι ϊςτε όλοι οι άνκρωποι
ςου
να ζχουν δικαιϊματα

Ζνα δικαίωμα που
μερικζσ φορζσ
ςτεροφνται οι γυναίκεσ

Μία πράξθ που
καταπατά το δικαίωμα
ςτθν ανκρϊπινθ
αξιοπρζπεια

Το όνομα μίασ
οργάνωςθσ που βοθκά
ςτθν προςταςία των
ανκρωπίνων
δικαιωμάτων

Ζνα παράδειγμα
διακρίςεων

Ζνασ άνκρωποσ που
Ζνα δικαίωμα που πρζπει
προςπάκθςε πολφ για τα να ζχουν όλα τα άτομα
ανκρϊπινα δικαιϊματα
με αναπθρίεσ

Ζνα ςθμαντικό δικαίωμα Από ποφ μακαίνουμε τα Ρϊσ μποροφμε όλοι οι Μία μορφι βίασ που δεν
που ζχετε
δικαιϊματά μασ;
άνκρωποι να ζχουμε όλα
είναι ςωματικι
μασ τα δικαιϊματα;
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Ζκδοςθ κουίη για παιδιά Γυμναςίου
Το όνομα ενόσ εγγράφου Ζνα ςθμαντικό δικαίωμα Ζνα ςθμαντικό δικαίωμα
που διακθρφςςει τα
που πρζπει να
που πρζπει να
ανκρϊπινα δικαιϊματα απολαμβάνουν όλοι οι
απολαμβάνουν όλα τα
άνκρωποι
παιδιά

Ζνα δικαίωμα που
ςτεροφνται οι άνκρωποι
ςτθ χϊρα που ηείτε

Ζνα δικαίωμα που ζχεισ
ςτερθκεί προςωπικά

Ζνα κακικον που ζχουμε
όλοι ςε ςχζςθ με τα
ανκρϊπινα δικαιϊματα

Το όνομα ενόσ
οργανιςμοφ που
εργάηεται για τθν
προςταςία των
ανκρωπίνων
δικαιωμάτων

Ζνα παράδειγμα
διακρίςεων

Ζνα δικαίωμα που
Μία πρακτικι/πράξθ που Μία ομάδα ανκρϊπων Μια πρακτικι/πράξθ που
μερικζσ φορζσ
καταπατά το δικαίωμα
που τα δικαιϊματά τθσ
καταπατά το δικαίωμα
ςτεροφνται οι γυναίκεσ
ςτθ ηωι
παραβιάηονται ςτθ χϊρα
ςτθν ανκρϊπινθ
που ηείτε
αξιοπρζπεια

Ζνα παράδειγμα για το
πϊσ το δικαίωμα ςτθν
ιδιωτικι ηωι μπορεί να
παραβιαςτεί

Ζνα ςθμαντικό δικαίωμα
που απολαμβάνετε

Ζνασ άνκρωποσ που
Ζνα δικαίωμα που
Το όνομα του εγγράφου
μάχεται για τα
πρζπει να διαςφαλίηει το που περιλαμβάνει τα
ανκρϊπινα δικαιϊματα
κράτοσ ςτα άτομα με
δικαιϊματα των πολιτϊν
αναπθρίεσ
ςτθ χϊρα που ηείτε

Μία πθγι
πλθροφόρθςθσ για τα
δικαιϊματά μασ

Μία προχπόκεςθ για να Μία μορφι βίασ που δεν
απολαμβάνουν όλοι
είναι ςωματικι
χωρίσ διακρίςεισ τα
δικαιϊματά τουσ
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Το δζντρο των δικαιωμάτων
Ρθγι: Διεκνισ Αμνθςτία –Αυςτρία, δραςτθριότθτα με τίτλο “A Human Rights Tree”,
διακζςιμθ

ςτθν

ιςτοςελίδα

http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity2.htm
Κριτιρια Επιλογισ:

Θ δραςτθριότθτα εςτιάηει τόςο ςτα δικαιϊματα και ςτθν

αλλθλεξάρτθςι τουσ όςο και ςτισ προχποκζςεισ που απαιτοφνται για να αναπτυχκοφν τα
ανκρϊπινα δικαιϊματα που ζχουν ςχζςθ με τθν αξιοπρζπεια και τθν δικαιοςφνθ. Επίςθσ,
μζςα από τθν ηωγραφικι, θ δραςτθριότθτα γίνεται πιο προςιτι και κατανοθτι ςτα παιδιά.
Ρροςαρμογζσ: Καμία προςαρμογι

Το δζντρο των δικαιωμάτων

Κζμα:

Ανκρϊπινα Δικαιϊματα

Θλικιακι ομάδα:

9+

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Χρόνοσ:

1 ϊρα

Υλικά:

μολφβι και χαρτί

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ εργάηονται ςε ομάδεσ των 4-5 ατόμων. Κάκε ομάδα
ηωγραφίηει ςτο χαρτί τθσ ζνα δζντρο και γράφει ςτα κλαδιά του τα ανκρϊπινα δικαιϊματα
που απαιτείται να εξαςφαλίηονται ϊςτε όλοι οι άνκρωποι να ηουν με αξιοπρζπεια και
δικαιοςφνθ (εξθγοφμε αν τα παιδιά είναι μικρισ θλικίασ).
Κάκε ομάδα παρουςιάηει το δζντρο τθσ και εξθγεί γιατί κεωρεί τα δικαιϊματα που
ςθμείωςε ςθμαντικά.
Μζςα από ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ γράφουμε ςτισ ρίηεσ του δζντρου τισ προχποκζςεισ ϊςτε οι
καρποί ςτα κλαδιά του (δικαιϊματα) να μπορζςουν να αναπτυχκοφν. (π.χ. ειρινθ,
δθμοκρατικό πολίτευμα, κοινωνικό κράτοσ, επαρκισ οικονομία αλλά και αλλθλεγγφθ
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ανάμεςα ςτισ κοινωνικζσ ομάδεσ, ςτουσ πολίτεσ κ.ά.)
Στθ ςυνζχεια οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ παίρνουν τα αντίγραφα τθσ Οικουμενικισ Διακιρυξθσ
των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου, αντιςτοιχίηουν τα δικαιϊματα ςτα δζντρα με τα
αντίςτοιχα άρκρα τθσ και γίνεται ςυηιτθςθ πάνω ςτθ Διακιρυξθ (πότε δθμιουργικθκε, από
ποιουσ, για ποιουσ λόγουσ, γιατί είναι ςθμαντικι κ.ά.).
Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Ανάλογα με τθν θλικιακι ομάδα των μακθτϊν/ριϊν ςτουσ/ςτισ οποίουσ/εσ απευκυνόμαςτε,
μετά τθ δραςτθριότθτα μποροφμε να ςυηθτιςουμε:
 Δυςκολευτικατε να βρείτε τα δικαιϊματα που βάλατε ςτο δζντρο;
 Είχατε κοινζσ ι διαφορετικζσ ιδζεσ για τα δικαιϊματα που υπάρχουν;
 Υπιρχαν δικαιϊματα που δε ςκεφτικατε; Γιατί πιςτεφετε ότι δε ςασ ιρκαν ςτο
μυαλό;
 Υπάρχουν δικαιϊματα που ςκεφτικατε αλλά δεν υπάρχουν ςτθ Διακιρυξθ; Γιατί
πιςτεφετε ότι δεν περιλαμβάνονται;
 Ρϊσ μακαίνουμε γενικά για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα;
 Ρϊσ μποροφμε να διεκδικιςουμε τα δικαιϊματά μασ;
 Ρϊσ μποροφμε να ςυμβάλλουμε ςτθ διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων άλλων
ανκρϊπων;
 Ρϊσ ερμθνεφονται και πϊσ εξελίςςονται τα ανκρϊπινα δικαιϊματα;
 Ρϊσ μεταφζρεται θ γνϊςθ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα από τα ΜΜΕ;
 Ροια δικαιϊματα είναι πιο αμφιλεγόμενα και γιατί; (π.χ. δικαίωμα ςτθ ηωι και
ζκτρωςθ/ευκαναςία, ελευκερία ζκφραςθσ και όρια;)
Φτιάχνουμε τα δικαιϊματά μασ
Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ φτιάχνουν ηευγάρια των δφο ατόμων. Φτιάχνουν με πλαςτελίνθ
κάτι που να ςθμαίνει γι’ αυτοφσ «κεμελιϊδεσ δικαίωμα» χωρίσ να μιλάνε, χρθςιμοποιϊντασ
μόνο τα χζρια τουσ.
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Σιωπθλόσ ομιλθτισ
Ρθγι: Compasito Μικρι Ρυξίδα, Εγχειρίδιο Εκπαίδευςθσ ςτα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα για
Ραιδιά, δραςτθριότθτα με τίτλο “Σιωπθλόσ Ομιλθτισ”, ςελ. 171
Κριτιρια Επιλογισ: Μζςα από τθ δραςτθριότθτα τα παιδιά εξοικειϊνονται με τα άρκρα τθσ
Οικουμενικισ Διακιρυξθσ για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου μζςα από ζναν ευχάριςτο,
παιγνιϊδθ τρόπο. Θ δραςτθριότθτα ενιςχφει τθ ςυνεργαςία και τθν ανταλλαγι ςτθν ομάδα
ενϊ μπορεί να είναι και μία καλι ειςαγωγι για τθ κεματικι ενότθτα τθσ αναπθρίασ.
Ρροςαρμογζσ: Στθν πρωτότυπθ μορφι τθσ, θ δραςτθριότθτα αφορά ςτθ Σφμβαςθ για τα
Δικαιϊματα του Ραιδιοφ. Εδϊ, δουλεφουμε με τθν Οικουμενικι Διακιρυξθ για τα
Δικαιϊματα του Ανκρϊπου τθν οποία ζχουμε προςαρμόςει ςε απλοφςτερθ γλϊςςα ϊςτε
να γίνεται κατανοθτι ςε παιδιά μικρότερθσ θλικίασ (από 9 ετϊν). Επίςθσ, δεν υπάρχει
μακθτισ/ρια εκελοντισ/ρια για να καταγράφει το ςκορ. Τον ρόλο αυτόν αναλαμβάνει ο/θ
ςυντονιςτισ/ρια. Τζλοσ, ο “ςιωπθλόσ ομιλθτισ” ζχει δφο ευκαιρίεσ να διαβάςει χωρίσ φωνι
το δικαίωμα που του υποδεικνφει ο/θ ςυντονιςτισ/ρια μόνο ςτθν ομάδα του. Σε περίπτωςθ
που θ ομάδα του δεν το βρει, υπάρχει μία τρίτθ φορά που “διαβάηεται” το δικαίωμα ϊςτε
να απαντιςει θ γρθγορότερθ από όλεσ τισ ομάδεσ. Αυτό κρατά αμείωτο το ενδιαφζρον
όλων των ομάδων κακόλθ τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ.
Κάκε φορά που ολοκλθρϊνουμε τθ “μαντεψιά” ενόσ δικαιϊματοσ, ο/θ ςυντονιςτισ/ρια
ςυηθτά με τα παιδιά για το περιεχόμενο του δικαιϊματοσ αυτοφ, τθ ςθμαςία του και τθν
ανάγκθ να εξαςφαλίηεται για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ.

Σιωπθλόσ ομιλθτισ

Κζμα:

Ανκρϊπινα Δικαιϊματα

Θλικιακι ομάδα:

9+

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Χρόνοσ:

45 λεπτά – 1 ϊρα

Υλικά:

αντίγραφα τθσ Οικουμενικισ Διακιρυξθσ για τα Ανκρϊπινα
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Δικαιϊματα (ςφντομθ ζκδοςθ ι ςφντομθ ζκδοςθ για παιδιά)

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Χωρίηουμε τα παιδιά ςε ομάδεσ των 4-5 ατόμων και δίνουμε ςτο κακζνα ζνα αντίγραφο τθσ
Διακιρυξθσ. Αφινουμε 2-3 λεπτά ϊςτε όλα τα παιδιά να διαβάςουν τα 30 άρκρα. Στθ
ςυνζχεια, οι ομάδεσ παίηουν με τθ ςειρά. Ο “ςιωπθλόσ ομιλθτισ” ςθκϊνεταικ ϊςτε να τον
βλζπουν όλοι και διαβάηει το δικαίωμα που του υποδεικνφει ο/θ ςυντονιςτισ/ρια χωρίσ
φωνι, κουνϊντασ μόνο τα χείλθ του. Θ ομάδα του ζχει δφο ευκαιρίεσ να βρει το δικαίωμα.
Στθν τρίτθ “ανάγνωςθ” δικαίωμα να απαντιςουν ζχουν όλεσ οι ομάδεσ. Με τθν
ολοκλιρωςθ του πρϊτου γφρου, οι “ςιωπθλοί ομιλθτζσ” αλλάηουν και επαναλαμβάνεται θ
ίδια διαδικαςία με άλλα δικαιϊματα. Το παιχνίδι ολοκλθρϊνεται όταν όλοι/εσ οι
μακθτζσ/ριεσ ζχουν περάςει από τθ κζςθ του “ςιωπθλοφ ομιλθτι”. Θ ομάδα που ζχει βρει
τα περιςςότερα δικαιϊματα κερδίηει το παιχνίδι.
Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
 Ιταν δφςκολο να διαβάηετε τα χείλθ;
 Τι ςασ δυςκόλεψε και τι ςασ διευκόλυνε να τα διαβάςετε;
 Ροιο/α από τα δικαιϊματα που διαβάςαμε δε γνωρίηατε;
 Ροιο δικαίωμα κεωρείτε ςθμαντικότερο και γιατί;
 Βρίςκετε δικαιϊματα που ςυνδζονται μεταξφ τουσ με κάποιον τρόπο;
 Βρίςκετε δικαιϊματα που μπορεί να ζρχονται ςε ςφγκρουςθ μεταξφ τουσ;
 Με ποιουσ τρόπουσ επικοινωνοφν άνκρωποι με προβλιματα ακοισ;
 Τι γνωρίηετε για τθ νοθματικι γλϊςςα;
 Ροιεσ είναι οι κακθμερινζσ καταςτάςεισ που ίςωσ είναι δφςκολεσ για ανκρϊπουσ με
προβλιματα ακοισ;
 Τι χρειάηεται να εξαςφαλίηουμε ϊςτε όλοι οι άνκρωποι να ζχουμε όλα μασ τα
δικαιϊματα;
Για το παιχνίδι μπορεί να γίνει μία επιλογι δικαιωμάτων από τθν Οικουμενικι Διακιρυξθ
που δίνεται παρακάτω ςφμφωνα με τθν θλικιακι ομάδα και των αρικμό των
ςυμμετεχόντων/ουςϊν μακθτϊν/ριϊν.

12

ΑΝΣΙΓΟΝΗ - Κέντπο Πληπουόπησηρ και Σεκμηπίωσηρ
για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Διπήνη και τη Μη Βία
ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ - ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ
ορ
Πτολεμαίων 29Α, 6 όπουορ, 54630 Θεσσαλονίκη
τηλ: +30-2310-285.688, υαξ: +30-2310-222.503
info@antigone.gr
www.antigone.gr
Skype: antigone.information.centre

Οικουμενικι Διακιρυξθ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (ςφντομθ ζκδοςθ για παιδιά
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ Δ ζωσ ΣΤ δθμοτικοφ)
1) Πλοι οι άνκρωποι γεννιοφνται ελεφκεροι και ίςοι μεταξφ τουσ. Ζχουν αξιοπρζπεια και
δικαιϊματα.

2) Πλοι ζχουν δικαιϊματα χωρίσ να παίηει ρόλο θ φυλι, το χρϊμα, το φφλο, θ γλϊςςα, θ
κρθςκεία, θ περιουςία τουσ, το τι πιςτεφουν, χωρίσ να ζχει ςθμαςία από ποφ είναι και ποφ
μζνουν.

3) Πλοι ζχουν δικαίωμα ςτθ ηωι, τθν ελευκερία και τθν προςωπικι αςφάλεια.

4) Κανείσ δε μπορεί να είναι δοφλοσ.

5) Κανείσ δεν μπορεί να υποφζρει βαςανιςτιρια.

6) Πλοι είναι ίςοι απζναντι ςτο νόμο.

7) Πλοι δικαιοφνται ίςθ προςταςία από το νόμο.

8) Πλοι ζχουν το δικαίωμα να διεκδικοφν τα δικαιϊματά τουσ ςτα δικαςτιρια.

9) Κανείσ δεν μπορεί να ςυλλαμβάνεται αυκαίρετα.

10) Πλοι ζχουν το δικαίωμα ςε δίκαιθ και δθμόςια δίκθ από ανεξάρτθτο δικαςτιριο.

11) Πλοι είναι ακϊοι μζχρι αποδείξεωσ του εναντίου ςε δθμόςια δίκθ που παρζχει
υπεράςπιςθ.

12) Πλοι ζχουν το δικαίωμα τθσ ιδιωτικότθτασ ςτθν κατοικία,τθν οικογζνεια και τθν
αλλθλογραφία.

13) Πλοι ζχουν το δικαίωμα να κυκλοφοροφν ελεφκερα, να εγκαταλείπουν ι να
επιςτρζφουν ςε οποιαδιποτε χϊρα.
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14) Κάκε άνκρωποσ ζχει το δικαίωμα του αςφλου.

15) Πλοι ζχουν το δικαίωμα ςτθν ικαγζνεια.

16) Πλοι ζχουν το δικαίωμα ςτον γάμο και τθ δθμιουργία οικογζνειασ.

17) Κάκε άνκρωποσ ζχει το δικαίωμα τθσ ιδιοκτθςίασ.

18) Κάκε άνκρωποσ ζχει το δικαίωμα να ςκζφτεται ελεφκερα και να πιςτεφει ό,τι κζλει.
Κάκε άνκρωποσ μπορεί να ζχει όποια κρθςκεία κζλει.

19) Πλοι ζχουν το δικαίωμα να λζνε τθ γνϊμθ τουσ ελεφκερα, να ψάχνουν πλθροφορίεσ για
όποιο κζμα επικυμοφν.

20) Πλοι ζχουν το δικαίωμα να ςυναντιοφνται και να ςυνεταιρίηονται.

21) Πλοι ζχουν το δικαίωμα να ψθφίηουν και να βάηουν υποψθφιότθτα ςε εκλογζσ.

22) Κάκε άνκρωποσ ζχει δικαίωμα ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ και ςτθν εξαςφάλιςθ των
οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν δικαιωμάτων του.

23) Πλοι ζχουν το δικαίωμα να εργάηονται, να αμείβονται δίκαια και να ςυνδικαλίηονται.

24) Πλοι ζχουν το δικαίωμα ςε λογικό ωράριο εργαςίασ και ςε άδεια μετ’ αποδοχϊν.

25) Πλοι ζχουν το δικαίωμα να ηουν με τθν οικογζνειά τουσ ςε ζνα ςπίτι, να ζχουν φαγθτό,
ροφχα, ιατρικι περίκαλψθ και κοινωνικι αςφάλιςθ.

26) Πλοι ζχουν δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ.

27) Πλοι ζχουν το δικαίωμα να ςυμμετζχουν ςτθν πνευματικι ηωι και να ζχουν πνευματικά
δικαιϊματα.

14

ΑΝΣΙΓΟΝΗ - Κέντπο Πληπουόπησηρ και Σεκμηπίωσηρ
για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Διπήνη και τη Μη Βία
ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ - ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ
ορ
Πτολεμαίων 29Α, 6 όπουορ, 54630 Θεσσαλονίκη
τηλ: +30-2310-285.688, υαξ: +30-2310-222.503
info@antigone.gr
www.antigone.gr
Skype: antigone.information.centre

28) Πλοι ζχουν δικαίωμα ςε ζναν κόςμο με δικαιϊματα.

29) Κάκε άτομο ζχει υποχρεϊςεισ απζναντι ςτθν κοινωνία και ςε τρίτουσ.
30) Καμιά διάταξθ τθσ Διακιρυξθσ δεν επιτρζπει ςε ζνα κράτοσ, ςε μια ομάδα ατόμων ι ςε
ζνα άτομο να καταργεί τα ανκρϊπινα δικαιϊματα.
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Οικουμενικι Διακιρυξθ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου
(ςφντομθ ζκδοςθ για παιδιά Γυμναςίου)
1) Πλοι οι άνκρωποι γεννιοφνται ελεφκεροι και ίςοι μεταξφ τουσ. Ζχουν αξιοπρζπεια
και δικαιϊματα.
2) Πλοι ζχουν δικαιϊματα αδιακρίτωσ φυλισ, χρϊματοσ, φφλου, γλϊςςασ, κρθςκείασ,
πεποικιςεων, καταγωγισ, περιουςίασ, γζννθςθσ ι τόπου διαμονισ.
3) Πλοι ζχουν δικαίωμα ςτθ ηωι, τθν ελευκερία και τθν προςωπικι αςφάλεια.
4) Κανείσ δε μπορεί να ηει υπό κακεςτϊσ δουλείασ.
5) Κανείσ δεν μπορεί να υποβάλλεται ςε βαςανιςτιρια.
6) Πλοι είναι ίςοι απζναντι ςτο νόμο.
7) Πλοι δικαιοφνται ίςθ προςταςία από το νόμο.
8) Πλοι ζχουν το δικαίωμα να αςκοφν αποτελεςματικά ζνδικα ςε αρμόδια δικαςτιρια.
9) Κανείσ δεν μπορεί να ςυλλαμβάνεται αυκαίρετα.
10) Πλοι ζχουν το δικαίωμα ςε δίκαιθ και δθμόςια δίκθ από ανεξάρτθτο δικαςτιριο.
11) Πλοι είναι ακϊοι μζχρι αποδείξεωσ του εναντίου ςε δθμόςια δίκθ που παρζχει όλεσ
τισ απαραίτθτεσ υπεραςπιςτικζσ εγγυιςεισ.
12) Πλοι ζχουν το δικαίωμα τθσ ιδιωτικότθτασ ςτθν κατοικία,τθν οικογζνεια και τθν
αλλθλογραφία.
13) Πλοι ζχουν το δικαίωμα να κυκλοφοροφν ελεφκερα, να εγκαταλείπουν ι να
επιςτρζφουν ςε οποιαδιποτε χϊρα.
14) Κάκε άτομο ζχει το δικαίωμα του αςφλου.
15) Πλοι ζχουν το δικαίωμα ςτθν ικαγζνεια.
16) Πλοι ζχουν το δικαίωμα ςτο γάμο και τθ δθμιουργία οικογζνειασ. Οι άνδρεσ και οι
γυναίκεσ ζχουν ίςα δικαιϊματα τόςο κατά τθ διάρκεια όςο και μετά τθ λφςθ του
γάμου.
17) Κάκε άτομο ζχει το δικαίωμα τθσ ιδιοκτθςίασ.
18) Κάκε άτομο ζχει το δικαίωμα τθσ ελευκερίασ τθσ ςκζψθσ, τθσ ςυνείδθςθσ και των
κρθςκευτικϊν πεποικιςεων.
19) Πλοι ζχουν το δικαίωμα τθσ ελευκερίασ γνϊμθσ και ζκφραςθσ και το δικαίωμα ςτθν
αναηιτθςθ, λιψθ και διάδοςθ πλθροφοριϊν.
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20) Πλοι ζχουν το δικαίωμα του ςυνζρχεςκαι και του ςυνεταιρίηεςκαι.
21) Πλοι ζχουν το δικαίωμα του εκλζγειν και του εκλζγεςκαι.
22) Κάκε άτομο ζχει δικαίωμα ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ και ςτθν εξαςφάλιςθ των
οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν δικαιωμάτων του.
23) Πλοι ζχουν το δικαίωμα ςτθν εργαςία, τθν ίςθ αμοιβι για ίςθ εργαςία και το
δικαίωμα του ςυνδικαλίηεςκαι.
24) Πλοι ζχουν το δικαίωμα ςε λογικό ωράριο εργαςίασ και ςε άδεια μετ’αποδοχϊν.
25) Πλοι ζχουν το δικαίωμα ςε ζνα ικανοποιθτικό βιοτικό επίπεδο για τουσ ίδιουσ και
τθν οικογζνεια τουσ που κα περιλαμβάνει τθν τροφι, τθ ςτζγαςθ, τον ρουχιςμό, τθν
ιατρικι περίκαλψθ και τθν κοινωνικι αςφάλιςθ.
26) Πλοι ζχουν δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ.
27) Πλοι ζχουν το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν πνευματικι ηωι και ςτθν προςταςία των
πνευματικϊν δικαιωμάτων.
28) Πλοι ζχουν δικαίωμα ςε μια κοινωνικι και διεκνι τάξθ, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ τα
δικαιϊματα και οι ελευκερίεσ τθσ Διακιρυξθσ μποροφν να πραγματϊνονται.
29) Κάκε άτομο ζχει υποχρεϊςεισ απζναντι ςτθν κοινωνία και ςε τρίτουσ.
30) Καμιά διάταξθ τθσ Διακιρυξθσ δεν παρζχει ςε ζνα κράτοσ, ςε μια ομάδα ατόμων ι
ςε ζνα άτομο οποιοδιποτε δικαίωμα να εμπλζκεται ςε δραςτθριότθτεσ που
αποβλζπουν ςτθν καταςτρατιγθςθ των δικαιωμάτων και των ελευκεριϊν που
περιλαμβάνονται ςε αυτιν.
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Για παιδιά Γυμναςίου
…και το γλωςςάρι μου
o

o
o

κετικι δράςθ: δράςθ που αναλαμβάνει το κράτοσ ι κάποιοσ φορζασ για να
εξαςφαλίςει τθν ίςθ πρόςβαςθ όλων των ανκρϊπων ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ,
τθσ εργαςίασ ι/και για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ ανεξαρτιτωσ φφλου, φυλισ,
εκνικισ καταγωγισ, κρθςκείασ ι αναπθρίασ
ςυλλογικά δικαιϊματα: τα δικαιϊματα ομάδων ανκρϊπων για τθν υπεράςπιςθ των
ςυμφερόντων και τθσ ταυτότθτάσ τουσ
ςφμβαςθ: μια ςυμφωνία μεταξφ κρατϊν όπωσ είναι επίςθσ το καταςτατικό και το
ςφμφωνο. Τα κείμενα αυτά (ςφμβαςθ, καταςτατικό, ςφμφωνο) ζχουν περιςςότερθ
ιςχφ από τθ διακιρυξθ επειδι δεςμεφουν τα κράτθ νομικά. Πταν θ Γενικι
Συνζλευςθ του Οργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν (ΟΘΕ) υιοκετεί μία ςφμβαςθ,
δθμιουργεί διεκνείσ νόρμεσ. Μετά τθν υιοκζτθςθ μιασ ςφμβαςθσ από τθ Γενικι
Συνζλευςθ, τα κράτθ μζλθ κυρϊνουν τθ ςφμβαςθ, δεςμεφονται δθλαδι να τθν
τθροφν. Οι κυβερνιςεισ που παραβιάηουν τθ ςφμβαςθ μπορεί να κλθκοφν να
λογοδοτιςουν ςτον ΟΘΕ.
-Οικουμενικι Διακιρυξθ των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (1948)
-Διεκνζσ Σφμφωνο Αςτικϊν και Ρολιτικϊν Δικαιωμάτων (1966)
-Διεκνζσ Σφμφωνο Οικονομικϊν, Κοινωνικϊν και Ρολιτιςτικϊν
Δικαιωμάτων

(1966)

-Διακιρυξθ1993 Βιζννθ Συνζδριο του ΟΘΕ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα
-Διακιρυξθ 1995 Ραγκόςμιο Συνζδριο για τισ Γυναίκεσ ςτο Ρεκίνο
o

o

o

o

αςτικά και πολιτικά δικαιϊματα (πρϊτθσ γενιάσ): τα δικαιϊματα του πολίτθ για
ελευκερία και ιςότθτα. Τα αςτικά και πολιτικά δικαιϊματα περιλαμβάνουν τθν
ελευκερία του κακενόσ να πιςτεφει ςε όποια κρθςκεία κζλει, να ςκζφτεται και να
εκφράηεται, να ψθφίηει, να ςυμμετζχει ενεργά ςτθν πολιτικι ηωι και να ζχει
πρόςβαςθ ςτθν πλθροφόρθςθ
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιςτικά δικαιϊματα (δεφτερθσ γενιάσ): δικαιϊματα
που αφοροφν ςτθν παραγωγι, ςτθν ανάπτυξθ και ςτθ διαχείριςθ των πόρων για
αξιοπρεπι διαβίωςθ. Επίςθσ το δικαίωμα να διατθρείσ και να αναπτφςςεισ
πολιτιςτικι ταυτότθτα. Δικαιϊματα που διαςφαλίηουν τουσ ανκρϊπουσ κοινωνικά
και οικονομικά όπωσ το δικαίωμα ςτο νερό, ςτο φαγθτό, ςτθ ςτζγθ και ςτθν
ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ.
δικαίωμα ςτθν ανάπτυξθ, περιβαλλοντικά και πολιτιςτικά δικαιϊματα (τρίτθσ
γενιάσ): τα δικαιϊματα αυτά αναγνωρίηουν ότι οι άνκρωποι ζχουν δικαίωμα να
ηουν ςε ζνα αςφαλζσ και υγιζσ περιβάλλον και πωσ ζχουν δικαίωμα ςε οικονομικι,
πολιτικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ.
γενοκτονία: αφαίρεςθ τθσ ηωισ των ανκρϊπων επειδι ανικουν ςε ςυγκεκριμζνθ
φυλι ι εκνότθτα

Οι παραπάνω όροι μεταφράςτθκαν από το βιβλίο Human Rights Here and Now: Celebrating
the Universal Declaration of Human Rights ςε επιμζλεια τθσ Nancy Flowers και είναι
διακζςιμοι ςτα αγγλικά ςτθν ιςτοςελίδα
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-5/6_glossary.htm

18

ΑΝΣΙΓΟΝΗ - Κέντπο Πληπουόπησηρ και Σεκμηπίωσηρ
για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Διπήνη και τη Μη Βία
ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ - ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ
ορ
Πτολεμαίων 29Α, 6 όπουορ, 54630 Θεσσαλονίκη
τηλ: +30-2310-285.688, υαξ: +30-2310-222.503
info@antigone.gr
www.antigone.gr
Skype: antigone.information.centre

Ενότητα:

ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΛΔΛΟΥ

Σκοπόσ:

γνωριμία των παιδιϊν με τα δικαιϊματα που είναι
απαραίτθτο να τουσ εξαςφαλίηονται για τθν επιβίωςθ,
τθν προςταςία, τθν ανάπτυξθ και τθν εξζλιξι τουσ

Στόχοι:

ςυνειδθτοποίθςθ των αναγκϊν από τισ οποίεσ
προκφπτουν τα δικαιϊματα των παιδιϊν,
κατανόθςθ και αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ,
ανάπτυξθ κοινωνικισ δράςθσ για τθν προϊκθςθ και τθ
διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων των παιδιϊν,
ενίςχυςθ ικανότθτασ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ
ςτθν ομάδα και ςτθν τάξθ
καλλιζργεια αιςκιματοσ αλλθλεγγφθσ και κοινότθτασ
δικαιϊματα του παιδιοφ, δικαίωμα αξιοπρεποφσ
διαβίωςθσ, δικαίωμα ανάπτυξθσ, δικαίωμα προςταςίασ,
δικαίωμα ςυμμετοχισ, μθ διάκριςθ, ιςότθτα ευκαιριϊν,
ςεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα

Βαςικζσ Ζννοιεσ:

Μεκοδολογικζσ Επιλογζσ:

διαλογικι ςυηιτθςθ, βιωματικό παιχνίδι για ενίςχυςθ
δεςμϊν ομάδασ, ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ
δθμιουργικισ ζκφραςθσ με κάρτεσ, ομαδικζσ
καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ

Τα δικαιϊματα του κουνελιοφ
Ρθγι: Compasito, Εγχειρίδιο εκπαίδευςθσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα για παιδία,
δραςτθριότθτα με τίτλο “Δικαιϊματα του Κουνελιοφ”, ςελ. 151
Κριτιρια επιλογισ: Θ δραςτθριότθτα ειςάγει ςτθν εκπαίδευςθ παιδιϊν προςχολικισ και
πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ τισ ζννοιεσ των δικαιωμάτων του παιδιοφ και των ανκρωπίνων
δικαιωμάτων.
Ρροςαρμογζσ: Καμία προςαρμογι
Τα δικαιϊματα του κουνελιοφ
Κζμα:

Δικαιϊματα του Ραιδιοφ

Θλικιακι ομάδα:

5+

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+
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Χρόνοσ:

Υλικά:

30 λεπτά

πίνακασ και μαρκαδόροι

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Ηθτάμε από τα παιδιά να ςκεφτοφν τι χρειάηεται ζνα κουνζλι για να είναι ευτυχιςμζνο.
Γράφουμε όλεσ τισ απαντιςεισ των παιδιϊν ςε ζναν πίνακα. Ζπειτα ηθτάμε από τα παιδιά να
μασ πουν τι χρειάηεται ζνα παιδί για να είναι ευτυχιςμζνο.
Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Ροιοσ είναι υπεφκυνοσ να εξαςφαλίηει όςα ζχει ανάγκθ το κουνζλι;
 Ροιοσ είναι υπεφκυνοσ να εξαςφαλίηει όςα ζχει ανάγκθ το παιδί;
 Οι απαντιςεισ μασ αποτελοφν τα δικαιϊματα του παιδιοφ. Τι μπορεί να ςθμαίνει
δικαίωμα;
 Ζχουν όλα τα παιδιά ςτον κόςμο τα ίδια δικαιϊματα;
 Ροιοσ μπορεί να εξαςφαλίηει ςτα παιδιά τα δικαιϊματά τουσ; Τι μποροφν να κάνουν
τα παιδιά γι’ αυτό;
 Με ποιον τρόπο τα παιδιά μακαίνουν για τα δικαιϊματά τουσ;
 Ροιο κεωροφμε ςθμαντικότερο από τα δικαιϊματα του παιδιοφ;
 Ρϊσ γίνεται να διεκδικιςουμε τα δικαιϊματα τθσ Σφμβαςθσ των Δικαιωμάτων του
Ραιδιοφ;
Οι ςιλουζτεσ με τα δικαιϊματα
Ρθγι: Θ δραςτθριότθτα αυτι παρουςιάςτθκε ςε ςυνζδριο με κζμα τθν εκπαίδευςθ ςτα
ανκρϊπινα δικαιϊματα που διοργάνωςε το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ το Μάρτιο του 2011
ςτθν Κωνςταντινοφπολθ με τθ ςυμμετοχι διεκνϊν και εκνικϊν ΜΚΟ (NGO Forum on New
Multicultural Challenges, March 2011, CoE)
Κριτιρια επιλογισ: Αυτι θ δραςτθριότθτα περιλαμβάνει κίνθςθ και πετυχαίνει τθν
κατανόθςθ των δικαιωμάτων του παιδιοφ από τουσ μακθτζσ μζςα από το παιχνίδι και τθν
ελεφκερθ ζκφραςι τουσ.
Ρροςαρμογζσ: Θ δραςτθριότθτα ςτθν πρωτότυπθ μορφι τθσ αφορά τα δικαιϊματα του
ανκρϊπου και όχι ειδικά τα δικαιϊματα του παιδιοφ.
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Οι ςιλουζτεσ με τα δικαιϊματα

Κζμα:

Δικαιϊματα του Ραιδιοφ

Θλικιακι ομάδα:

5+

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Χρόνοσ:

30 λεπτά

Υλικά:

μεγάλα χαρτιά και μαρκαδόροι

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Χωρίηουμε τα παιδιά ςε ηευγάρια. Κάκε ηευγάρι επιλζγει ζνα από τα δικαιϊματα που
περιλαμβάνονται ςτθ Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ. Ζνα παιδί από κάκε ηευγάρι
ηωγραφίηει το περίγραμμα του ςϊματοσ του άλλου παιδιοφ ςε ζνα μεγάλο χαρτί. Ζπειτα τα
ηευγάρια αντιςτοιχίηουν το δικαίωμα που ζχουν ςτο ςθμείο του ςϊματοσ που αιςκάνονται
ότι ταιριάηει. Συηθτάμε πϊσ ςκζφτθκε το κάκε ηευγάρι και γιατί το κάκε δικαίωμα
τοποκετικθκε ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο του ςϊματοσ.
Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Είναι το δικαίωμα που αποτυπϊςαμε ςθμαντικό; Γιατί;
 Τι πιςτεφουμε για τθ ςθμαςία των δικαιωμάτων των άλλων ομάδων;
 Ζχουν όλα τα παιδιά ςτον κόςμο τα δικαιϊματα που παρουςιάςαμε;
 Ροιοσ μπορεί να εξαςφαλίηει ςτα παιδιά τα δικαιϊματά τουσ; Τι μποροφν να κάνουν
τα παιδιά γι’ αυτό;
 Με ποιον τρόπο τα παιδιά μακαίνουν για τα δικαιϊματά τουσ;
 Ροιο κεωροφμε ςθμαντικότερο από τα δικαιϊματα του παιδιοφ;
 Ρϊσ γίνεται να διεκδικιςουμε τα δικαιϊματα τθσ Σφμβαςθσ των Δικαιωμάτων του
Ραιδιοφ;

Το παηλ των δικαιωμάτων του παιδιοφ
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Ρθγι: Θ δραςτθριότθτα αυτι πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο δραςτθριοτιτων Φόρουμ
ΜΚΟ με κζμα τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και τθν εφαρμογι τθσ Λευκισ Βίβλου για το
Διαπολιτιςμικό Διάλογο του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. Το Φόρουμ πραγματοποιικθκε 2425 Μαρτίου 2011 ςτθν Κωνςταντινοφπολθ.
Κριτιρια επιλογισ: Μια δραςτθριότθτα για γνωριμία με τα δικαιϊματα του παιδιοφ μζςα
από παιχνίδι και ηωγραφικι. Μζςα από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ δραςτθριότθτα τα παιδιά
μακαίνουν για τθ Διεκνι Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ, τισ κατθγορίεσ
δικαιωμάτων που περιλαμβάνει κακϊσ και τθν αξία τθσ οικουμενικότθτάσ των δικαιωμάτων
αυτϊν.
Ρροςαρμογζσ: Θ δραςτθριότθτα εδϊ δομείται με τον ίδιο τρόπο, με περιεχόμενο τα
δικαιϊματα του παιδιοφ. Στθν πρωτότυπθ μορφι τθσ, το περιεχόμενο του παηλ ιταν τα
δικαιϊματα του ανκρϊπου και οι κεμελιϊδεισ ελευκερίεσ.
Το παηλ των δικαιωμάτων του παιδιοφ

Κζμα:

Δικαιϊματα του Ραιδιοφ

Θλικιακι ομάδα:

7+

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Χρόνοσ:

1 ϊρα

Υλικά:

όλα τα άρκρα τθσ ςφμβαςθσ με μεγάλα γράμματα και κομμζνα
ςε δφο κομμάτια
ζνα μεγάλο χαρτί/χαρτόνι για κάκε ομάδα
μαρκαδόροι

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Κόβουμε κάκε άρκρο τθσ Σφμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ ςε δφο ακανόνιςτα
κομμάτια. Βάηουμε ςε ζνα κουτί τα κομμζνα ςτα 2 άρκρα τθσ ςφμβαςθσ και ηθτάμε από
κάκε μακθτι να διαλζξει τυχαία ζνα κομμάτι χαρτί. Τα ολόκλθρα άρκρα πρζπει να είναι
μιςά ςε αρικμό από τον αρικμό των μακθτϊν ζτςι ϊςτε κάκε μακθτισ να διαλζξει ζνα
κομμάτι με μιςό άρκρο. Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ προςπακοφν να βρουν μζςα ςτθν τάξθ το
άλλο μιςό του άρκρου τθσ ςφμβαςθσ που κρατάνε. Κάκε δυάδα διαβάηει το δικαίωμά τθσ
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και προςπακεί να το αποτυπϊςει ςτο χαρτί με μία ηωγραφιά.
Οι μακθτζσ παρουςιάηουν το δικαίωμά τουσ ςτθν ομάδα ενϊ οι υπόλοιποι μακθτζσ
προςπακοφν να μαντζψουν ποιο δικαίωμα αποτυπϊνει θ ηωγραφιά.
Μετά από κάκε παρουςίαςθ γίνεται ςυηιτθςθ για κάκε ζνα από τα δικαιϊματα τθσ
Σφμβαςθσ που παρουςιάηονται.
Μποροφμε να ηθτιςουμε από τα παιδιά να ςκεφτοφν και να δθμιουργιςουν ζνα νζο
δικαίωμα που κεωροφν ότι λείπει από τισ παρουςιάςεισ τουσ.
Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Ζχουν όλα τα παιδιά ςτον κόςμο τα ίδια δικαιϊματα;
 Ροιοσ είναι υπεφκυνοσ να εξαςφαλίηει ςτα παιδιά τα δικαιϊματά τουσ;
 Με ποιον τρόπο τα παιδιά μακαίνουν για τα δικαιϊματά τουσ;
 Ροιο κεωροφμε ςθμαντικότερο από τα δικαιϊματα του παιδιου;
 Αν δεν ζχουμε ζνα από τα δικαιϊματα τθσ Σφμβαςθσ, απειλοφνται και τα άλλα;
 Υπάρχουν άλλα δικαιϊματα που κεωροφμε ότι ζπρεπε να περιλθφκοφν ςτισ κάρτεσ;
Ροια;
 Ρϊσ γίνεται να διεκδικιςουμε τα δικαιϊματα τθσ Σφμβαςθσ των Δικαιωμάτων του
Ραιδιοφ;
 Ρϊσ οι άνκρωποι διεκδικοφν τα δικαιϊματά τουσ;
 Ρϊσ μεταφζρεται θ γνϊςθ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα από τα ΜΜΕ;

Τα άρκρα τθσ Σφμβαςθσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για το παιχνίδι δίνονται
παρακάτω ςτο τζλοσ του εγγράφου.

Εναλλακτικά, οι μακθτζσ μποροφν αντί να ηωγραφίςουν, να παρουςιάςουν το δικαίωμά
τουσ ςτθν ομάδα ςαν να είναι ςτατικζσ εικόνεσ. Να ςτζκονται δθλαδι ςαν αγαλματάκια,
ςαν ςε φωτογραφία, με τρόπο που να δείχνει το περιεχόμενο των δικαιωμάτων που ζχουν
να παρουςιάςουν με τα υπόλοιπα παιδιά να προςπακοφν να μαντζψουν.

Το διαμάντι των δικαιωμάτων του παιδιοφ
Ρθγι: Compass, Εγχειρίδιο Εκπαίδευςθσ ςτα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα για νζουσ/νεεσ,
δραςτθριότθτα με τίτλο “Τα δικαιϊματα των παιδιϊν”, ςελ. 108
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Κριτιρια επιλογισ: Θ δραςτθριότθτα ςυμβάλλει ςτθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με τθ
Διεκνι Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ μζςα από τθν εργαςία ςε ομάδεσ και τθ
ςυηιτθςθ. Οι μακθτζσ, μζςα από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ δραςτθριότθτα κάνουν τθ δικι
τουσ “ιεράρχθςθ” των δικαιωμάτων ςφμφωνα με τισ εμπειρίεσ τουσ. Στθ ςυηιτθςθ που
ακολουκεί, με τθ βοικεια του ςυντονιςτι, επιχειρείται να ενιςχυκεί θ κριτικι ςκζψθ των
μακθτϊν ϊςτε να αντιλθφκοφν τθν ίςθ αξία των δικαιωμάτων και τθν ανάγκθ διαςφάλιςθσ
του ςυνόλου των δικαιωμάτων του παιδιοφ. Επίςθσ, με τθν κακοδιγθςθ του ςυντονιςτι και
του εκπαιδευτικοφ, αναλογίηονται τθν ευκφνθ του κράτουσ, του κοινωνικοφ ςυνόλου και τθσ
οικογζνειασ ςε ςχζςθ με τθ διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων.
Ρροςαρμογζσ: Στθ δραςτθριότθτα δίνονται 9 ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα. Εδϊ επιλζγονται
από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ ςφμφωνα με τισ ικανότθτεσ και τθσ ανάγκεσ των μακθτϊν
τθσ τάξθσ.

Το διαμάντι των δικαιωμάτων του παιδιοφ
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Κζμα:

Δικαιϊματα του Ραιδιοφ

Θλικιακι ομάδα:

12+

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Χρόνοσ:

1 ϊρα

Υλικά:

ςετ 9 καρτϊν, 1 για τθν κάκε ομάδα μζςα ςε φάκελο
ζνα μεγάλο χαρτόνι για κάκε ομάδα
μαρκαδόροι

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Οι μακθτζσ δουλεφουν ςε ομάδεσ 3-4 ατόμων. Συηθτοφν τισ προτάςεισ των καρτϊν τουσ και
τισ τοποκετοφν ςε ςχιμα διαμαντιοφ ςτο μεγάλο χαρτόνι τουσ με τον εξισ τρόπο. Τθ
ςθμαντικότερθ κάρτα επάνω. Κάτω ακριβϊσ τισ 2 αμζςωσ ςθμαντικότερεσ. Κάτω τισ 3
επόμενεσ. Αμζςωσ μετά τισ 2 που κεωροφν λιγότερο ςθμαντικζσ και τζλοσ τθ 1 που
απομζνει και κεωροφν μικρότερθσ ςθμαςίασ από όλεσ τισ υπόλοιπεσ.
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Οι ομάδεσ παρουςιάηουν τα χαρτόνια τουσ ςτθν τάξθ και εξθγοφν γιατί κεωροφν κάποιεσ
προτάςεισ ςθμαντικότερεσ από τισ άλλεσ και γιατί ζκαναν αυτι τθν κατάταξθ. Συγκρίνουμε
τα χαρτόνια όλων των ομάδων και βρίςκουμε τισ ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ.

Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Γιατί ο κακζνασ μασ ζχει άλλεσ προτεραιότθτεσ;
 Κζλει κάποια ομάδα μετά τθ ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ να αλλάξει τθν κατάταξθ ςτο
χαρτόνι τθσ;
 Ροια δικαιϊματα ζχουμε ςτθν κοινωνία που ηοφμε και ποια απειλοφνται;
 Υπάρχουν άλλα δικαιϊματα που κεωροφμε ότι ζπρεπε να περιλθφκοφν ςτισ κάρτεσ;
Ροια;
 Ρϊσ γίνεται να διεκδικιςουμε τα δικαιϊματα τθσ Σφμβαςθσ των Δικαιωμάτων του
Ραιδιοφ;
 Ρϊσ οι άνκρωποι διεκδικοφν τα δικαιϊματά τουσ;
 Ρϊσ μεταφζρεται θ γνϊςθ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα από τα ΜΜΕ;

Τα άρκρα τθσ Σφμβαςθσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για το παιχνίδι δίνονται
παρακάτω ςτο τζλοσ του εγγράφου.

Θ Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ που δίνεται παρακάτω αποτελεί απλι και
ςφντομθ ζκδοςθ για ευκολότερθ κατανόθςθ από τα παιδιά. Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να
επιλζγει για τισ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ όςα άρκρα επικυμεί. Τα άρκρα 41-54
ςυνικωσ δε χρθςιμοποιοφνται ςτισ δραςτθριότθτεσ αλλά δίνονται πλθροφοριακά ωσ μζροσ
τθσ Σφμβαςθσ.
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Άρκρο 1
Οριςμόσ
Ραιδί είναι κάκε πρόςωπο κάτω των 18 ετϊν.

Άρκρο 2
Μθ διάκριςθ
Πλα τα παιδιά είναι ίςα. Ζχουν δικαίωμα να τα
αντιμετωπίηουν χωρίσ διακρίςεισ με βάςθ τθ
φυλι, το φφλο, τθ γλϊςςα, τθ κρθςκεία, τισ
απόψεισ, τθν οικονομικι κατάςταςθ, τισ
ιδιαίτερεσ ανάγκεσ ι τθν εμφάνιςι τουσ.

Άρκρο 3
Το ςυμφζρον του παιδιοφ
Σε κάκε νόμο και δικαςτικι απόφαςθ που
αφορά ςτα παιδιά, πρϊτα πρζπει να
υπολογίηεται το ςυμφζρον τουσ.
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Άρκρο 4
Μζτρα τθσ Ρολιτείασ
Κάκε κράτοσ πρζπει να παίρνει τα κατάλλθλα
μζτρα ϊςτε να εφαρμόηονται τα δικαιϊματα των
παιδιϊν.

Άρκρο 5
Σεβαςμόσ ςτα δικαιϊματα των γονιϊν
Οι γονείσ ι οι κθδεμόνεσ ενόσ παιδιοφ είναι
υπεφκυνοι να το μεγαλϊνουν ζτςι ϊςτε να
αναπτφςςονται οι ικανότθτζσ του και να το
βοθκοφν να μάκει και να αςκεί τα
δικαιϊματά του.

Άρκρο 6
Ηωι και ανάπτυξθ παιδιοφ
Κάκε παιδί ζχει δικαίωμα ςτθ ηωι. Το κράτοσ
πρζπει να διαςφαλίηει ότι τα παιδιά και οι
ζφθβοι αναπτφςςονται ςωςτά.
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Άρκρο 7
Πνομα και ικαγζνεια
Κάκε παιδί, από τθ γζννθςι του και μετά, πρζπει
να ζχει ζνα όνομα και μία ικαγζνεια, δθλαδι να
ανικει ςε μία χϊρα.

Άρκρο 8
Ρροςταςία τθσ ταυτότθτασ
Θ πολιτεία πρζπει να βοθκά τα παιδιά να
διατθροφν το όνομά τουσ, τθν ταυτότθτά τουσ
και τισ ςχζςεισ τουσ με τθν οικογζνειά τουσ.

Άρκρο 9
Ηωι και επικοινωνία με τουσ γονείσ
Κάκε παιδί ζχει δικαίωμα να ηει με τουσ γονείσ
του. Αν ηει μακριά από τουσ γονείσ του, το παιδί
ζχει δικαίωμα να τουσ βλζπει και να επικοινωνεί
μαηί τουσ, εκτόσ αν κάτι τζτοιο είναι αντίκετο με
το ςυμφζρον του.
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Άρκρο 10
Επανζνωςθ οικογζνειασ
Αν ζνα παιδί βρίςκεται ςε διαφορετικι χϊρα
από τουσ γονείσ του, ζχει δικαίωμα να ταξιδζψει
ϊςτε θ οικογζνεια να ςμίξει και να ηουν όλοι
μαηί.

Άρκρο 11
Ρροςταςία από απαγωγι και αρπαγι
Το κράτοσ πρζπει να προςτατεφει τα παιδιά
ϊςτε να μθ μεταφζρονται παράνομα μακριά
από τθ χϊρα ςτθν οποία ηουν.

Άρκρο 12
Ελευκερία γνϊμθσ
Κάκε παιδί ζχει δικαίωμα να εκφράηει τθ γνϊμθ
του για κάκε ηιτθμα που αφορά τθ ηωι του. Σε
δικαςτικά ηθτιματα, όςο μεγαλϊνει το παιδί,
τόςο περιςςότερο πρζπει και να μετρά θ γνϊμθ
του.
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Άρκρο 13
Ελευκερία ζκφραςθσ
Κάκε παιδί ζχει δικαίωμα να εκφράηει ελεφκερα
τθ γνϊμθ του και να αναηθτά πλθροφορίεσ για
κζματα που το αφοροφν. Τα παιδιά πρζπει να
εκφράηουν τθ γνϊμθ τουσ με ςεβαςμό ςτα
δικαιϊματα των άλλων.

Άρκρο 14
Ελευκερία ςκζψθσ, ςυνείδθςθσ και κρθςκείασ
Κάκε παιδί ζχει δικαίωμα να αςκεί ελεφκερα τθ
κρθςκεία του, να ςκζφτεται ελεφκερα και να
πιςτεφει ό,τι επιλζξει. Το κράτοσ πρζπει να
ςζβεται τα δικαιϊματα και τισ ευκφνεσ των
γονζων όταν τα παιδιά αςκοφν αυτά τα
δικαιϊματα.

Άρκρο 15
Ελευκερία ομαδικισ ςυνάντθςθσ και
ςυνεργαςίασ
Τα παιδιά ζχουν δικαίωμα να ςυναντιοφνται, να
ςυνεργάηονται και να ςυμμετζχουν ςε
ςυγκεντρϊςεισ, αρκεί να μθν παραβιάηουν τα
δικαιϊματα των άλλων.
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Άρκρο 16
Ρροςταςία τθσ ιδιωτικισ ηωισ
Κανείσ δεν μπορεί να επεμβαίνει χωρίσ άδεια
ςτθν ιδιωτικι ηωι του παιδιοφ, ςτο ςπίτι του,
ςτθν οικογενειά του, ςτθν αλλθλογραφία και ςτα
πράγματά του. Επίςθσ, κανείσ δεν μπορεί να
προςβάλει ζνα παιδί με λόγια ι με πράξεισ.

Άρκρο 17
Ρρόςβαςθ ςε πλθροφόρθςθ
Κάκε παιδί ζχει δικαίωμα να μακαίνει τι
ςυμβαίνει γφρω του από τα μζςα ενθμζρωςθσ
(εφθμερίδεσ, ραδιόφωνο, τθλεόραςθ,
θλεκτρονικά μζςα). Θ Ρολιτεία πρζπει να
προςτατεφει τα παιδία από πλθροφορίεσ που
μπορεί να τα βλάψουν.

Άρκρο 18
Ευκφνεσ γονζων
Οι γονείσ ι οι κθδεμόνεσ των παιδιϊν είναι
υπεφκυνοι για τα παιδιά και τθν ανάπτυξι τουσ.
Θ Ρολιτεία πρζπει να τουσ ςτθρίηει ςε αυτό, για
παράδειγμα να δθμιουργεί υπθρεςίεσ για τθ
φροντίδα των παιδιϊν όταν οι γονείσ
δουλεφουν.
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Άρκρο 19
Ρροςταςία από βία
Το κράτοσ οφείλει να προςτατεφει τα παιδιά από
οποιαδιποτε μορφι βίασ. Κανζνασ δεν μπορεί
να αςκεί βία ςτα παιδιά. Κάκε παιδί πρζπει να
μάκει τι μπορεί να κάνει αν ποτζ γίνει κφμα
βίασ.

Άρκρο 20
Ραιδία χωρίσ οικογζνεια
Κάκε παιδί που ηει χωρίσ οικογζνεια ζχει
δικαίωμα ςε προςταςία και υποςτιριξθ. Θ
υιοκεςία, θ φιλοξενία ςε ανάδοχθ οικογζνεια ι
ςε κάποιο ίδρυμα είναι μερικοί τρόποι.

Άρκρο 21
Υιοκεςία
Ζνα παιδί μπορεί να υιοκετθκεί εάν θ υιοκεςία
αναγνωρίηεται από το κράτοσ και εάν γίνεται για
το ςυμφζρον του παιδιοφ.
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Άρκρο 22
Ραιδιά πρόςφυγεσ
Κάκε παιδί που αναγκάηεται να εγκαταλείψει τθ
χϊρα του επειδι εκεί κινδυνεφει, είτε μόνο του
ι με τουσ δικοφσ του, ζχει δικαίωμα για ειδικι
προςταςία (άςυλο) από το κράτοσ και πρζπει να
απολαμβάνει όλα τα δικαιϊματα που ζχουν και
τα άλλα παιδιά.

Άρκρο 23
Ραιδιά με αναπθρίεσ
Τα παιδιά με αναπθρίεσ ζχουν δικαίωμα ςε
ειδικι φροντίδα και εκπαίδευςθ ςφμφωνα με τισ
ανάγκεσ τουσ. Τα παιδιά πρζπει να
διευκολφνονται ϊςτε να είναι ανεξάρτθτα και να
ςυμμετζχουν ενεργά όπωσ όλα τα άλλα παιδιά.

Άρκρο 24
Υγεία και ιατρικι περίκαλψθ
Κάκε παιδί ζχει δικαίωμα ςτθν καλφτερθ δυνατι
ιατρικι φροντίδα. Το κράτοσ οφείλει να παίρνει
μζτρα ϊςτε τα παιδιά να ηουν ςε υγιεινζσ
ςφνκθκεσ για να μθν αρρωςταίνουν και να ζχουν
επαρκι τροφι και νερό.
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Άρκρο 25
Επανεξζταςθ αναδοχισ
Το κράτοσ πρζπει να ελζγχει αν κάκε παιδί που
ηει ςε ίδρυμα ζχει όλα του τα δικαιϊματά και
δζχεται ςωςτι φροντίδα.

Άρκρο 26
Κοινωνικι πρόνοια
Κάκε παιδί ζχει δικαίωμα ςτθν κοινωνικι
προςταςία όπωσ για παράδειγμα ςτθν κοινωνικι
αςφάλιςθ. Το κράτοσ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ
τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ οικογζνειασ του
παιδιοφ ϊςτε να παίρνει τα κατάλλθλα μζτρα.

Άρκρο 27
Ανάπτυξθ και επίπεδο ηωισ
Κάκε παιδί ζχει δικαίωμα ςε ζνα αξιοπρεπζσ
επίπεδο ηωισ για τθν καλφτερθ δυνατι φυςικι,
πνευματικι, θκικι και κοινωνικι ανάπτυξι τουσ.
Οι γονείσ είναι υπεφκυνοι για τθν ανάπτυξθ των
παιδιϊν τουσ και το κράτοσ πρζπει να τουσ
ςτθρίηει.
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Άρκρο 28
Εκπαίδευςθ
Κάκε παιδί ζχει δικαίωμα να λαμβάνει
εκπαίδευςθ και να πθγαίνει ςτο ςχολείο. Το
κράτοσ οφείλει να διαςφαλίηει ότι τα παιδιά
πθγαίνουν ςτο ςχολείο. Επίςθσ το κράτοσ
οφείλει να διαςφαλίηει ότι όλα τα παιδιά
απολαμβάνουν όλα τουσ τα δικαιϊματα ςτο
ςχολείο.

Άρκρο 29
Σκοποί εκπαίδευςθσ
Θ εκπαίδευςθ πρζπει να βοθκά τα παιδιά να
αναπτφςςουν τισ ικανότθτζσ τουσ και τθν
προςωπικότθτά τουσ και να μακαίνουν να
ςζβονται τα ανκρϊπινα δικαιϊματα όλων, τουσ
διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ και τισ διαφορετικζσ
αξίεσ.

Άρκρο 30
Μειονότθτεσ
Κάκε παιδί που ανικει ςε μία μειονότθτα
(εκνικι, γλωςςικι, κρθςκευτικι) ζχει
δικαίωμα να μιλά τθ γλϊςςα του και να
αςκεί τθ κρθςκεία και τον πολιτιςμό του.
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Άρκρο 31
Ξεκοφραςθ, παιχνίδι και ελεφκεροσ χρόνοσ
Κάκε παιδί ζχει δικαίωμα να ξεκουράηεται
και να ζχει ελεφκερο χρόνο να παίηει, να
ψυχαγωγείται και να αςχολείται με
πράγματα για τα οποία ενδιαφζρεται.

Άρκρο 32
Ραιδικι εργαςία
Τα παιδιά πρζπει να προςτατεφονται από
κάκε μορφισ εκμετάλλευςθ και εργαςία που
μπορεί να εμποδίςει τθν υγεία, τθν
ανάπτυξθ και τθν εκπαίδευςι τουσ. Το
κράτοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ορίςει το
κατϊτατο όριο θλικίασ, τα ωράρια και τισ
ςυνκικεσ εργαςίασ για τουσ ανθλίκουσ.

Άρκρο 33
Ρροςταςία από τα ναρκωτικά
Τα παιδιά πρζπει να προςτατεφονται από τθν
παράνομθ χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν αλλά και
να μθ χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγι και
διακίνθςι τουσ.
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Άρκρο 34
Ρροςταςία από ςεξουαλικι βία και
εκμετάλλευςθ
Τα παιδιά πρζπει να προςτατεφονται από κάκε
μορφι ςεξουαλικισ βίασ και εκμετάλλευςθσ
όπωσ ο εξαναγκαςμόσ ςε ςεξουαλικι
δραςτθριότθτα, θ πορνεία και θ πορνογραφία.

Άρκρο 35
Ρροςταςία από κάκε άλλθ μορφι
εκμετάλλευςθσ
Το κράτοσ οφείλει να λαμβάνει όλα τα
κατάλλθλα μζτρα ϊςτε να εμποδίηει τισ
απαγωγζσ, τθν πϊλθςθ και το δουλεμπόριο των
παιδϊν.

Άρκρο 36
Άλλεσ μορφζσ εκμετάλλευςθσ
Τα παιδιά πρζπει να προςτατεφονται από κάκε
άλλθ μορφι εκμετάλλευςθσ (για παράδειγμα
επετεία)
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Άρκρο 37
Βαςανιςτιρια και φυλάκιςθ
Κάκε παιδί ζχει δικαίωμα να προςτατεφεται
από βαςανιςτιρια, απάνκρωπθ μεταχείριςθ,
παράνομθ κράτθςθ και από κάκε βλάβθ τθσ
προςωπικισ του ελευκερίασ. Το κράτοσ ζχει
υποχρζωςθ να απαγορεφει τθ κανατικι ποινι
και τθν ιςόβια φυλάκιςθ για παιδιά. Εάν ζνα
παιδί μπει ςτθ φυλακι, ζχει δικαίωμα
ανκρϊπινθσ μεταχείριςθσ και δεν μπορεί να
κρατείται με ενιλικεσ κρατοφμενουσ. Επίςθσ,
ζχουν το δικαίωμα να κρατιςουν επαφι με τθν
οικογζνειά τουσ κακϊσ και να ζχουν νομικι
βοικεια.

Άρκρο 38
Ρόλεμοσ και ζνοπλεσ ςυρράξεισ
Τα παιδιά και οι νζοι κάτω των 15 ετϊν δεν
πρζπει να παίρνουν μζροσ ςε πολζμουσ και
ζνοπλεσ ςυρράξεισ. Το κράτοσ πρζπει να
παρζχει ειδικι προςταςία ςτα παιδιά που
ζχουν πλθγεί από τον πόλεμο.
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Άρκρο 39
Αποκατάςταςθ και ζνταξθ
Κάκε παιδί που είναι κφμα ζνοπλθσ
ςφγκρουςθσ, βαςανιςτθρίων, παραμζλθςθσ ι
εκμετάλλευςθσ ζχει δικαίωμα ςε κατάλλθλθ
φροντίδα για να μπορζςει να αποκτιςει τθν
ψυχικι και ςωματικι του υγεία και να
μπορζςει να ενταχκεί ςτθν κοινωνία.

Άρκρο 40
Δικαιοςφνθ
Κάκε παιδί που κατθγορείται ότι ζχει διαπράξει
ζνα ζγκλθμα, ζχει το δικαίωμα να
αντιμετωπίηεται από το δικαςτιριο με
αξιοπρζπεια και είναι ακϊο μζχρι να
αποδειχκεί το αντίκετο. Κάκε παιδί ζχει
δικαίωμα ςε μία δίκαιθ δίκθ, ςε διερμθνζα αν
χρειάηεται, ςτθν προςταςία τθσ ιδιωτικισ του
ηωισ και ςτθν επανεξζταςθ τθσ δικαςτικισ
απόφαςθσ. Το κράτοσ ζχει υποχρζωςθ να κζςει
ζνα κατϊτατο όριο θλικίασ, κάτω από το οποίο
τα παιδιά δεν μποροφν να κεωρθκοφν ποινικά
υπεφκυνα. Το κράτοσ ζχει υποχρζωςθ να
παρζχει ςτα παιδιά που ζχουν καταδικαςατεί,
άλλεσ λφςεισ αντί για φυλάκιςθ.
Άρκρο 41
Ευνοϊκότερεσ ρυκμίςεισ
Αν οι νόμοι μιασ χϊρασ προςτατεφουν
καλφτερα τα δικαιϊματα των παιδιϊν
από ότι αυτι θ Σφμβαςθ, τότε πρζπει να
εφαρμόηονται εκείνοι.
Άρκρο 42
Γνωςτοποίθςθ
Τα κράτθ ζχουν υποχρζωςθ να κάνουν
γνωςτά ςτουσ μεγάλουσ και ςτα παιδιά
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τισ αρχζσ και το περιεχόμενο αυτισ τθσ
Σφμβαςθσ.
Άρκρα 43-54
Εφαρμογι και ζλεγχοσ
Μια ειδικι Επιτροπι ςτον ΟΘΕ
παρακολουκεί τθν εφαρμογι τθσ
Σφμβαςθσ ςε όλα τα κράτθ που τθν ζχουν
υπογράψει. Οι κυβερνιςεισ οφείλουν να
ςτζλνουν εκκζςεισ κάκε πζντε χρόνια και
θ Επιτροπι, αφοφ τισ εξετάςει, τουσ
ςτζλνει παρατθριςεισ και προτάςεισ τθσ.
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Ενότητα:

ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΑ ΚΑΛ ΑΝΑΡΘΛΑ

Σκοπόσ:

εξοικείωςθ των μακθτϊν/ριϊν με τθ
διαφορετικότθτα, αποδοχι ατόμων με
αναπθρία, δθμιουργία μιασ ιςότιμθσ κοινωνίασ

Στόχοι:

ανάπτυξθ ενςυνείδθςθσ για τισ ατομικζσ
διαφορζσ, τισ ειδικζσ ανάγκεσ και τα ίςα
δικαιϊματα των ανκρϊπων,
κατανόθςθ ιδιαίτερων επικοινωνιακϊν αναγκϊν
των ατόμων με αναπθρίεσ,
προετοιμαςία μακθτϊν/ριϊν για δθμιουργία
ςχζςεων και πραγματικισ επικοινωνίασ με
άτομα με αναπθρίεσ
ζνταξθ όλων ςτθν τάξθ και ςτθν κοινωνία,
ςωματικι/νοθτικι/αιςκθτθριακι αναπθρία,
διαφορετικότθτα, ιδιαίτερεσ ανάγκεσ, ζνταξθ,
ιςότιμθ ςυμμετοχι

Βαςικζσ Ζννοιεσ:

Μεκοδολογικζσ Επιλογζσ:

διαλογικι ςυηιτθςθ, βιωματικό παιχνίδι για
ςφςταςθ ομάδων, βιωματικά παιχνίδια για τθν
αναπθρία

Μιλϊντασ χωρίσ φωνι
Ρθγι: Compasito, Εγχειρίδιο εκπαίδευςθσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα για παιδιά,
δραςτθριότθτα

28,

διακζςιμο

ςτθν

ιςτοςελίδα

http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_28.asp
Κριτιρια επιλογισ: Ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα αναπθρίασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ,
καλλιζργεια τθσ ενςυναίςκθςθσ, γνωριμία των μακθτϊν με τθ Διεκνι Σφμβαςθ για τα
Δικαιϊματα του Ραιδιοφ.
Ρροςαρμογζσ: Επιλζχκθκαν άρκρα από τθ Σφμβαςθ που προςφζρονται για καλφτερθ
κατανόθςθ από τα παιδι αντί να γίνεται τυχαία επιλογι δικαιωμάτων από κουτί με κάρτεσ.
Ο/θ ςυντονιςτισ/ρια επιλζγει κάκε φορά ποιο δικαίωμα κα δϊςει ςτα παιδιά. Αυτό για να
αρχίςει από τα πιο ςφντομα ςε ζκταςθ και από αυτά που είναι ευκολότερο να μαντζψουν
τα παιδιά (για παράδειγμα που αρχίηουν με μία φράςθ που δεν ςυναντάται ςε πολλά
άρκρα) και να περάςει ςιγά ςιγά ςτα επόμενα. Ζτςι, περνϊντασ από το απλοφςτερο ςτο πιο
ςφνκετο γίνεται καλφτερθ κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τουσ. Τζλοσ, το ςκορ ςθμειϊνεται από
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τον/τθν ςυντονιςτι/ρια ϊςτε όλα τα παιδιά να ζχουν τθν ευκαιρία να παίξουν.

Μιλϊντασ χωρίσ φωνι

Κζμα:

Αναπθρίεσ / Κοινωνικόσ αποκλειςμόσ

Θλικιακι ομάδα:

9+

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Χρόνοσ:

1 ϊρα

Υλικά:

φωτοτυπίεσ με άρκρα από τθ Σφμβαςθ των Δικαιωμάτων του
Ραιδιοφ

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Μοιράηουμε ςτα παιδιά ζξι, εφτά άρκρα από τθ Σφμβαςθ των Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ.
Αφινουμε λίγο χρόνο ϊςτε τα παιδιά να τα επεξεργαςτοφν.
Στθ ςυνζχεια χωριηόμαςτε ςε ομάδεσ των τεςςάρων-πζντε ατόμων.
Οι ομάδεσ παίηουν με τθ ςειρά θ μία μετά τθν άλλθ. Δίνουμε ςε ζνα παιδί από τθν ομάδα
ζνα άρκρο από τθ ςφμβαςθ. Το παιδί αυτό, πρζπει να διαβάςει όλο το άρκρο ςτθν ομάδα
χωρίσ να μιλάει, μόνο κουνϊντασ τα χείλθ του. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ προςπακοφν
να μαντζψουν τον αρικμό του άρκρου και το περιεχόμενό του.
Αν μία ομάδα μαντζψει ςωςτά τον αρικμό και το περιεχόμενο του άρκρου κερδίηει 1
βακμό.
Το παιχνίδι τελειϊνει όταν παίξουν όλεσ οι ομάδεσ.
Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Ρϊσ νιϊςατε που προςπακιςατε να διαβάςετε τα χείλθ; Ιταν δφςκολο; Ιταν
διαςκεδαςτικό; Ιταν κουραςτικό;
 Ροιεσ ςυνκικεσ βοικθςαν να διαβάςετε τα χείλθ; Ροιεσ δυςκόλεψαν;
 Τι κάνατε ωσ ‘ςιωπθλόσ ομιλθτισ ́ για να βοθκιςετε τουσ άλλουσ να καταλάβουν;
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 Υπιρξαν άτομα που καταλάβαιναν πιο εφκολα από άλλουσ;
 Υπιρξαν κάποιοι ιχοι ι λζξεισ που ιταν πιο κατανοθτζσ από άλλεσ;
 Κάποια άτομα ςτθν κοινότθτα μασ χρειάηεται να διαβάηουν τα χείλθ ςυνζχεια. Ροια
είναι;
 Γνωρίηουμε κάποιον με δυςκολίεσ ςτθν ακοι;
 Ρϊσ φανταηόμαςτε πωσ είναι να χρειάηεται να διαβάηεται ςυνζχεια τα χείλθ; Είναι
κουραςτικό; Είναι διαςκεδαςτικό;
 Ροιεσ είναι μερικζσ κακθμερινζσ καταςτάςεισ που κα είναι ιδιαίτερα δφςκολεσ για
άτομα με προβλιματα ακοισ;
 Τι πρζπει να ζχουν τα άτομα με δυςκολίεσ ςτθν ακοι, ϊςτε να ηουν και να
εργάηονται με αςφάλεια και χαροφμενα ςτθν κοινότθτά τουσ; Να ςυμμετζχουν ςτθν
κοινότθτά μασ;
 Τα παιδιά με δυςκολίεσ ςτθν ακοι ζχουν ειδικζσ ανάγκεσ; Ρωσ ικανοποιοφνται;
 Με ποιουσ τρόπουσ θ κοινότθτά μασ μπορεί να βοθκιςει τα άτομα με δυςκολίεσ
ςτθν ακοι; Με άλλεσ αναπθρίεσ;
 Με ποιουσ τρόπουσ μποροφμε να βοθκιςουμε ζνα άτομο με δυςκολίεσ ςτθν ακοι;
 Τα άτομα με αναπθρίεσ ζχουν δικαίωμα να ικανοποιοφνται οι ανάγκεσ τουσ; Γιατί;
 Ρϊσ κα μποροφςε θ αναπθρία να αποτρζπει τα παιδιά από του
να απολαμβάνουν τα ανκρϊπινα τουσ δικαιϊματα; Τι είδουσ βοικεια μπορεί να
χρειάηονται για να τα απολαμβάνουν;
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Άρκρα τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ των Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ για το παιχνίδι “Μιλϊντασ
χωρίσ φωνι”
2: απαγόρευςθ διακρίςεων
Πλα τα παιδιά είναι ίςα. Δεν πρζπει να κάνουμε διακρίςεισ.
10: οικογενειακι επανζνωςθ
Αν ζνα παιδί ηει ςε διαφορετικι χϊρα από τουσ γονείσ του, ζχει δικαίωμα να ξαναςμίξει
μαηί τουσ και να μείνουν ςτο ίδιο μζροσ.
13: ελευκερία ζκφραςθσ
Τα παιδιά ζχουν δικαίωμα να εκφράηονται ελεφκερα αρκεί να ςζβονται τα δικαιϊματα των
άλλων.
15: ελευκερία ςυνάντθςθσ και ομαδικισ ςυνεργαςίασ
Τα παιδιά ζχουν δικαίωμα να ςυναντιόνται, να παίηουν μαηί και να ςυνεργάηονται.
19: βία, παραμζλθςθ, εκμετάλλευςθ
Τα παιδιά πρζπει να προςτατεφονται από κάκε μορφι βίασ.
22: παιδιά πρόςφυγεσ
Τα παιδιά πρόςφυγεσ ζχουν όλα τα δικαιϊματα που ζχουν και τα άλλα παιδιά.
23: παιδιά με αναπθρίεσ
Τα παιδιά με ςωματικζσ ι πνευματικζσ αναπθρίεσ ζχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν ειδικι
φροντίδα και να ςυμμετζχουν ιςότιμα.
24: υγεία και ιατρικζσ υπθρεςίεσ
Πλα τα παιδιά ζχουν δικαίωμα όταν αρρωςταίνουν να χρθςιμοποιοφν ιατρικζσ υπθρεςίεσ
για τθ κεραπεία τουσ.
27: ανάπτυξθ και επίπεδο ηωισ
Πλα τα παιδιά ζχουν δικαίωμα να ζχουν φαγθτό, ροφχα και να ηουν ςε ζνα αςφαλζσ ςπίτι.
28: εκπαίδευςθ
Πλα τα παιδιά ζχουν δικαίωμα να πθγαίνουν ςτο ςχολείο και να ζχουν ίςεσ ευκαιρίεσ.
31: ελεφκεροσ χρόνοσ και ψυχαγωγία
Πλα τα παιδιά ζχουν δικαίωμα να ζχουν ελεφκερο χρόνο, να παίηουν.
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Μπορϊ να μαντζψω;
Ρθγι: Compass, Εγχειρίδιο εκπαίδευςθσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα για νζουσ/νζεσ,
δραςτθριότθτα με τίτλο “Ραντομίμα”, ςελ. 88
Κριτιρια επιλογισ: Ζνα οικείο παιχνίδι για τα παιδιά που δίνεται ωσ δραςτθριότθτα για τθν
ευαιςκθτοποίθςι τουσ ςε κζματα αναπθρίασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.
Ρροςαρμογζσ: Το περιεχόμενο τθσ δραςτθριότθτασ ςτθν πρωτότυπι τθσ μορφι είναι τα
ανκρϊπινα δικαιϊματα. Εδϊ προςαρμόηεται με κζμα τθν αναπθρία ϊςτε να ςυηθτθκοφν οι
δυςκολίεσ που μπορεί να αντιμετωπίηουν τα άτομα με αναπθρία και να γίνει μία πρϊτθ
ςυηιτθςθ γφρω από τθ ςθμαςία τθσ νοθματικισ γλϊςςασ και τθν κϊφωςθ.
Επίςθσ, ο ςυντονιςτισ ι ο εκπαιδευτικόσ δίνει ςυγκεκριμζνεσ φράςεισ τισ οποίεσ καλοφνται
να αναπαραςτιςουν οι μακθτζσ ςτθν ομάδα, ξεκινϊντασ από απλζσ (όπωσ για παράδειγμα
“Ρεινάω” ι “Ψάχνω τα κλειδιά μου”) και ςυνεχίηοντασ με πιο ςφνκετεσ (για παράδειγμα
“Ρριν κοιμθκϊ βοφρτςιςα τα μαλλιά μου” ι “Το τεςτ των μακθματικϊν με δυςκόλεψε ςτθν
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τρίτθ ερϊτθςθ”).
Μπορϊ να μαντζψω;
Κζμα:

Αναπθρίεσ / Κοινωνικόσ αποκλειςμόσ

Θλικιακι ομάδα:

9+

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Χρόνοσ:

15 λεπτά

Υλικά:

-

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Κάποιοσ από τθν ομάδα που γνωρίηει τθ φράςθ που δόκθκε από το ςυντονιςτι τθσ
δραςτθριότθτασ, προςπακεί χωρίσ να χρθςιμοποιιςει κακόλου λζξεισ -παρά μόνο κινιςεισ
και γκριμάτςεσ- να εξθγιςει ςτθν ομα τθ φράςθ αυτι. Οι ςυμμετζχοντεσ προςπακοφν να
μαντζψουν τι ειπϊκθκε.

ΑΝΣΙΓΟΝΗ - Κέντπο Πληπουόπησηρ και Σεκμηπίωσηρ
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ορ
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Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Ιταν δφςκολο να καταλάβουμε; Ιταν διαςκεδαςτικό; Ιταν κουραςτικό;
 Υπιρξαν άτομα που καταλάβαιναν πιο εφκολα από άλλουσ;
 Κάποια άτομα ςτθν κοινότθτα μασ δυςκολεφονται να μασ καταλάβουν όταν μιλάμε.
Ροια είναι αυτά;
 Γνωρίηετε κάποιον με δυςκολίεσ να κατανοιςει τι λζμε;
 Υπάρχουν τρόποι να επικοινωνιςουν οι άνκρωποι χωρίσ φωνι; Ροιοι είναι αυτοί;
 Ζχετε ακοφςει ποτζ για τθ νοθματικι γλϊςςα; Τι γνωρίηετε για αυτι;
 Ροιοι άνκρωποι μποροφν να επικοινωνοφν ςτθ νοθματικι γλϊςςα;
 Ροια άλλα είδθ αναπθρίασ γνωρίηουμε;
 Ροιεσ είναι οι κακθμερινζσ καταςτάςεισ που κα είναι ιδιαίτερα δφςκολεσ για άτομα
με αναπθρίεσ;
 Τι πρζπει να ζχουν τα άτομα με αναπθρίεσ, ϊςτε να ηουν και να εργάηονται με
αςφάλεια και χαροφμενα ςτθν κοινότθτα; Με ποιουσ τρόπουσ θ κοινότθτά μασ
μπορεί να βοθκιςει τα άτομα με αναπθρίεσ;
 Με ποιουσ τρόπουσ μποροφμε να διευκολφνουμε τα άτομα με αναπθρίεσ ςε κάκε
περίπτωςθ;
 Τα άτομα με αναπθρίεσ ζχουν δικαίωμα να ικανοποιοφνται οι ανάγκεσ τουσ; Γιατί;
 Ρϊσ κα μποροφςε θ αναπθρία να αποτρζπει τα παιδιά από το
να απολαμβάνουν τα ανκρϊπινα τουσ δικαιϊματα; Τι είδουσ βοικεια μπορεί να
χρειάηονται για να απολαμβάνουν τα δικαιϊματα αυτά;

Ο οδθγόσ
Ρθγι: Compasito, Εγχειρίδιο εκπαίδευςθσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα για παιδιά,
δραςτθριότθτα με τίτλο “Με δεμζνα μάτια”, ςελ. 79
Κριτιρια επιλογισ: Μζςα από τθ δραςτθριότθτα τα παιδιά αντιλαμβάνονται με βιωματικό
τρόπο τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν τα άτομα με αναπθρίεσ. Στθ ςυνζχεια, με τθν
κακοδιγθςθ του ςυντονιςτι ξεκινά ςυηιτθςθ ςε κζματα κοινωνικοφ αποκλειςμοφ που
ςχετίηονται με τθν αναπθρία. Ρροχπόκεςθ είναι ςτθν ομάδα να μθ ςυμμετζχει μακθτισ με
αναπθρίεσ.
Ρροςαρμογζσ: Στθν πρωτότυπθ δραςτθριότθτα δεν ορίηεται ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα.

46

ΑΝΣΙΓΟΝΗ - Κέντπο Πληπουόπησηρ και Σεκμηπίωσηρ
για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Διπήνη και τη Μη Βία
ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ - ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ
ορ
Πτολεμαίων 29Α, 6 όπουορ, 54630 Θεσσαλονίκη
τηλ: +30-2310-285.688, υαξ: +30-2310-222.503
info@antigone.gr
www.antigone.gr
Skype: antigone.information.centre

Εδϊ ο μακθτισ με δεμζνα μάτια κινείται ςτο χϊρο με τθ βοικεια του “οδθγοφ”. Θ
δραςτθριότθτα αυτι αποτελεί μία ευκαιρία να αντιλθφκεί ο μακθτισ και τα πράγματα που
πρζπει να λάβει υπόψθ του ο οδθγόσ ϊςτε και οι δφο να μπορζςουν να κινθκοφν ςτο χϊρο
χωρίσ προβλιματα. Θ ευκφνθ του “οδθγοφ” μπορεί με τθν κακοδιγθςθ του ςυντονιςτι και
του εκπαιδευτικοφ να ανοίξουν ςυηιτθςθ ςτθν ομάδα για τθν ευκφνθ όχι μόνο του κράτουσ
αλλά και του κοινωνικοφ ςυνόλου ςτθ διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπθρίεσ.
Ο οδθγόσ
Κζμα:

Αναπθρία και δικαιϊματα

Θλικιακι ομάδα:

9+

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Χρόνοσ:

30 λεπτά
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Υλικά:

εφθμερίδεσ που κα τοποκετιςουμε ςτο πάτωμα για
ναρκοπζδιο

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Εξθγοφμε ςτουσ μακθτζσ ότι κατά τθ διαδικαςία του παιχνιδιοφ δεν πρζπει να μιλά κανείσ.
Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ηευγάρια. Ο ζνασ κρατά τα μάτια του κλειςτά και ο άλλοσ τον/τθν
οδθγεί ςτθν αίκουςα ϊςτε να μθν χτυπιςει οπουδιποτε και να προκαλζςει τθν ζκρθξθ του
ναρκοπζδιου (το ναρκοπζδιο μπορεί να αναπαραςτακεί με κομμάτια εφθμερίδασ ςτο
πάτωμα, που ζχει τοποκετιςει από πριν ο/θ εκπαιδευτικόσ). Στθ ςυνζχεια τα παιδιά
αλλάηουν ρόλουσ.
Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Ποιεσ δυςκολίεσ ςυνάντθςαν τα παιδιά;
 Πϊσ αιςκάνκθκαν ωσ τυφλοί; Ωσ οδθγοί;
 Ποιό ιταν το δυςκολότερο; Γιατί;
 Πϊσ επικοινωνοφςαν τα ηευγάρια αφοφ δεν μποροφςαν να μιλιςουν;
 Πϊσ όςοι είχαν κλειςτά μάτια ζλαβαν τα μθνφματα από τουσ οδθγοφσ τουσ;
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 Ποιοι ιταν καλοί ακροατζσ;
 Ήταν ςθμαντικό να ακοφν τθ γλϊςςα του ςϊματοσ (αφι) που τουσ οδθγοφςε ςτο
χϊρο;
 Ποιεσ πρακτικζσ δυςκολίεσ αντιμετωπίηουν τα τυφλά άτομα ςτθν κακθμερινότθτά
τουσ;
 Γνωρίηουμε κάποιον με ςοβαρά προβλιματα όραςθσ;
 Τι πρζπει να εξαςφαλίηεται ςτα τυφλά άτομα ϊςτε να ηουν και να εργάηονται με
αςφάλεια και χαροφμενα ςτθν κοινότθτά τουσ; Να ςυμμετζχουν ςτθν κοινότθτά
μασ;
 Ροια άλλα είδθ αναπθρίασ γνωρίηουμε;
 Με ποιουσ τρόπουσ θ κοινότθτά μασ μπορεί να βοθκιςει τα άτομα με αναπθρίεσ;
 Με ποιουσ τρόπουσ μποροφμε να βοθκιςουμε ζνα άτομο με αναπθρίεσ;
 Τα άτομα με αναπθρίεσ ζχουν δικαίωμα να ικανοποιοφνται οι ανάγκεσ τουσ; Γιατί;
 Ρϊσ κα μποροφςε θ αναπθρία να αποτρζπει τα παιδιά από του
να απολαμβάνουν τα ανκρϊπινα τουσ δικαιϊματα; Τι είδουσ βοικεια μπορεί να
χρειάηονται για να τα απολαμβάνουν;
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Ενότητα:

ΛΣΟΤΘΤΑ ΦΥΛΩΝ

Σκοπόσ:

ανάπτυξθ αυτογνωςίασ και αυτοςυνείδθδθσ ςε
ςχζςθ με τισ ταυτότθτεσ φφλου,
ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ζννοιασ τθσ ιςότθτασ
φφλων και εντοπιςμόσςτερεοτφπων αντιλιψεων
ςε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο

Στόχοι:

κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο οι
οικογζνειεσ, το ςχολείο, οι παρζεσ και άλλεσ
κοινωνικζσ ομάδεσ διαμορφϊνουν τουσ
ζμφυλουσ ρόλουσ,
κακοριςμόσ ςτοιχείων που κακορίηουν τισ
ζμφυλεσ ταυτότθτεσ ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ,
εντοπιςμόσ και περιοριςμόσ ςτερεότυπων
αντιλιψεων και προκατειλθμμζνων
ςυμπεριφορϊν ςτθν κακθμερινι ηωι,
αντίλθψθ των ςκοπϊν που εξυπθρετοφν οι
κυρίαρχεσ ταυτότθτεσ

Βαςικζσ Ζννοιεσ:

ιςότθτα φφλων, ίςθ μεταχείριςθ, ιςότθτα
ευκαιριϊν, άμεςθ/ζμμεςθ διάκριςθ λόγω φφλου,
ζμφυλεσ ταυτότθτεσ, ζμφυλοι ρόλοι, βιολογικό
φφλο, κοινωνικό φφλο, ςτερεότυπα,
προκαταλιψεισ, ςεξιςμόσ

Μεκοδολογικζσ Επιλογζσ:

διαλογικι ςυηιτθςθ, βιωματικό παιχνίδι για
ενίςχυςθ δεςμϊν ομάδασ, ομαδικό κινθτικό
παιχνίδι με διαλογικι ςυηιτθςθ, δραςτθριότθτεσ
δθμιουργικισ ζκφραςθσ

Τα μπαλόνια
Ρθγι: Compasito, Εγχειρίδιο εκπαίδευςθσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα για παιδιά,
δραςτθριότθτα με τίτλο “Μια φορά κι ζναν καιρό…”, ςελ. 136
Κριτιρια επιλογισ: Μζςα από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ δραςτθριότθτα, οι μακθτζσ ςταδιακά
και με ςυνεργατικό τρόπο μποροφν να αντιλθφκοφν πόςο περιςςότερεσ είναι οι ομοιότθτεσ
ανάμεςά τουσ από τισ διαφορζσ τουσ. Με απλό, ευχάριςτο και ςυμμετοχικό τρόπο γίνεται
ζτςι διαχωριςμόσ ανάμεςα ςτα βιολογικά και τα κοινωνικά χαρακτθριςτικά των ανκρϊπων
και με τθν κακοδιγθςθ του ςυντονιςτι, οι μακθτζσ ςυνειδθτοποιοφν και ανατρζπουν το
ςτερεοτυπικό χαρακτιρα των απόψεων που επικρατοφν και αναπαράγονται.
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Ρροςαρμογζσ: Τα παιδιά εδϊ δε γράφουν τα χαρακτθριςτικά και τισ επικρατζςτερεσ
ςυνικειεσ των αγοριϊν και των κοριτςιϊν ςε χαρτί. Τα χαρακτθριςτικά του αγοριοφ και του
κοριτςιοφ προκφπτουν από τθ ηωγραφικι ςτον πίνακα από τα παιδιά ςυνολικά. Επίςθσ, οι 5
κοινζσ ςυνικειεσ (δραςτθριότθτεσ) για αγόρια και κορίτςια ςτο δεφτερο μζροσ τθσ
δραςτθριότθτασ δε γίνεται με καταγραφι αλλά μζςα από ηωγραφιζσ των μακθτϊν ςτα
μπαλόνια. Ζτςι, θ δραςτθριότθτα μπορεί να απευκφνεται και ςε μικρότερεσ θλικίεσ.
Τα μπαλόνια
Κζμα:

Λςότθτα φφλων / ταυτότθτεσ φφλων

Θλικιακι ομάδα:

6+

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Χρόνοσ:

30 λεπτά

Υλικά:

πίνακασ και μαρκαδόροσ / κιμωλία
Μαρκαδόροι και μπαλόνια

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Ηθτάμε από τα παιδιά να ηωγραφίςουν ςτον πίνακα ζνα αγόρι και ζνα κορίτςι. Το πρϊτο
παιδί που ςθκϊνεται ηωγραφίηει το κεφάλι του αγοριοφ και δίπλα το κεφάλι του κοριτςιοφ,
το επόμενο παιδί προςκζτει τα μάτια του αγοριοφ και τα μάτια του κοριτςιοφ, το επόμενο
παιδί τα ροφχα κλπ. ϊςτε να ζχουμε δφο ολοκλθρωμζνεσ ηωγραφιζσ ςτον πίνακα, του
αγοριοφ και του κοριτςιοφ δίπλα δίπλα.
Στθ ςυνζχεια ηθτάμε από τα παιδιά να βρουν τισ ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτο
αγόρι και το κορίτςι κοιτάηοντασ τισ ηωγραφιζσ. Συηθτάμε αν ζχουν περιςςότερεσ διαφορζσ
ι ομοιότθτεσ ςτα εξωτερικά χαρακτθριςτικά τουσ.
Στθ ςυνζχεια ηθτάμε από τα παιδιά να γράψουν ι να ςχεδιάςουν τα 5 πρϊτα πράγματα που
τουσ ζρχονται ςτο μυαλό όταν ακοφν τθ λζξθ κορίτςι και τα 5 πρϊτα πράγματα που
ςκζφτονται όταν ακοφν τθ λζξθ αγόρι. Πταν όλοι ζχουν τελειϊςει παρουςιάηουν τισ
απαντιςεισ τουσ, τισ οποίεσ καταγράφουμε ςτον πίνακα.
Συηθτάμε κατά πόςο όςα ςκζφτθκαν οι μακθτζσ για τα κορίτςια μποροφν να τα κάνουν και
τα αγόρια και το αντίςτοιχο. Ζτςι, μζςα από παραδείγματα που δίνουν οι μακθτζσ, τα
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παιδιά μποροφν να καταλιξουν ςτο ότι τελικά μάλλον δεν υπάρχουν “κοριτςίςτικεσ” και
“αγορίςτικεσ” αςχολίεσ και δουλειζσ παρά μόνο ςυνθκίηουμε να κεωροφμε πωσ είναι ζτςι.
Στο τζλοσ, ηθτάμε από τα παιδιά να ηωγραφίςουν ςε ζνα φουςκωμζνο μπαλόνι τα 5
πράγματα / αςχολίεσ / επαγγζλματα κλπ. που μποροφν να κάνουν όλοι οι άνκρωποι
ανεξαρτιτωσ φφλου.
Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Τα αγόρια και τα κορίτςια ζχουν περιςςότερεσ ομοιότθτεσ ι διαφορζσ;
 Υπάρχουν άλλεσ προςδοκίεσ για τα αγόρια και άλλεσ για τα κορίτςια ςτθν κοινωνία;
Γιατί;
 Μασ περιορίηουν αυτζσ οι αντιλιψεισ; Σε ποιεσ περιπτϊςεισ;
 Ροια είναι τα βιολογικά και ποια τα κοινωνικά χαρακτθριςτικά των φφλων;
 Από ποφ προζρχεται θ άποψθ που ζχουμε για τα αγόρια και για τα κορίτςια;
 Μποροφμε να αλλάξουμε τισ αντιλιψεισ και τισ ςυμπεριφορζσ μασ;


Γιατί ςκεφτόμαςτε διαφορετικά για τα κορίτςια και διαφορετικά για τα αγόρια;



Ζτυχε ποτζ να κζλουμε να κάνουμε κάτι που κεωρείται “αγορίςτικο” ι
“κοριτςίςτικο”; Τι ςυνζβθ;

Για αγόρια ι για κορίτςια;
Ρθγι: Compasito, Εγχειρίδιο εκπαίδευςθσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα για παιδιά,
δραςτθριότθτα με τίτλο “Τι μου αρζςει και τι κάνω”, ςελ. 189
Κριτιρια επιλογισ: Θ δραςτθριότθτα αυτι καλό είναι να πραγματοποιείται με ομάδεσ
μακθτϊν αφοφ ζχουν προθγθκεί ςυηθτιςεισ και δραςτθριότθτεσ γφρω από ηθτιματα φφλου
και αφοφ ζχουν ςε ζνα βακμό ανακεωριςει τισ ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ που επικρατοφν
για τα φφλα. Αποτελεί μία ευκαιρία οι μακθτζσ να γνωρίςουν τισ επικυμίεσ και τισ
ςυνικειεσ των ςυμμακθτϊν τουσ, να μοιραςτοφν τισ ςκζψεισ τουσ με τθν ομάδα και να
αποβάλουν από τθ ςυνείδθςι τουσ τυχόν εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ.
Ρροςαρμογζσ: Καμία προςαρμογι
Για αγόρια ι για κορίτςια;
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Κζμα:

Λςότθτα φφλων / ταυτότθτεσ φφλων

Θλικιακι ομάδα:

9+

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Χρόνοσ:

1 ϊρα

Υλικά:

μολφβι και χαρτί

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Κάκε παιδί γράφει ςε ζνα χαρτί ζνα πράγμα που κάνει και του αρζςει, ζνα πράγμα που
κάνει αλλά δεν του αρζςει, ζνα πράγμα που κα ικελε να κάνει αλλά κεωρείται
“κοριτςίςτικο” (τα αγόρια) / ζνα πράγμα που κα ικελε να κάνει αλλά κεωρείται
“αγορίςτικο” (τα κορίτςια) και αντίςτοιχα ζνα “αγορίςτικο” ι “κοριτςίςτικο” πράγμα που
δεν κάνει οφτε και κα ικελε να κάνει.
Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Τι ςυνζβθ; Ρϊσ νιϊςαμε;
 Από ποφ προζρχεται θ άποψθ που ζχουμε για τα αγόρια και για τα κορίτςια;
 Υπάρχουν άλλεσ προςδοκίεσ για τα αγόρια και άλλεσ για τα κορίτςια ςτθν κοινωνία;
Γιατί;
 Μασ περιορίηουν αυτζσ οι αντιλιψεισ; Σε ποιεσ περιπτϊςεισ;
 Μποροφμε να αλλάξουμε τισ αντιλιψεισ και τισ ςυμπεριφορζσ μασ;


Ρϊσ μασ φαίνεται μία γυναίκα να οδθγεί φορτθγό? Ζνασ άντρασ να μζνει ςτο ςπίτι
και να φροντίηει τα παιδιά?

Ο Σταχτοποφτοσ
Ρθγι: Compasito, Εγχειρίδιο εκπαίδευςθσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα για παιδιά,
δραςτθριότθτα με τίτλο “Μια φορά κι ζναν καιρό…”, ςελ. 136
Κριτιτια Επιλογισ: Θ δραςτθριότθτα βοθκά παιδιά μικρότερθσ θλικίασ να αμφιςβθτιςουν
όςα υπαγορεφουν οι “παραδοςιακοί ρόλοι” των δφο φφλων μζςα από ζναν πολφ οικείο

52

ΑΝΣΙΓΟΝΗ - Κέντπο Πληπουόπησηρ και Σεκμηπίωσηρ
για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Διπήνη και τη Μη Βία
ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ - ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ
ορ
Πτολεμαίων 29Α, 6 όπουορ, 54630 Θεσσαλονίκη
τηλ: +30-2310-285.688, υαξ: +30-2310-222.503
info@antigone.gr
www.antigone.gr
Skype: antigone.information.centre

τρόπο όπωσ είναι θ ανάγνωςθ ενόσ παραμυκιοφ που γνωρίηουν. Μζςα από μυκοπλαςία, θ
ομάδα αντιςτρζφει τουσ ρόλουσ ςτο παραμφκι και ζτςι, με τθν κακοδιγθςθ του
εκπαιδευτικοφ και του ςυντονιςτι, ςυνκζτει τθν άποψι του για τα δφο φφλα ςτθ βάςθ τθσ
ιςότθτασ.
Ρροςαρμογζσ: Στθν πρωτότυπθ δραςτθριότθτα ο ςυντονιςτισ διαβάηει ολόκλθρθ τθν
ιςτορία με τουσ αντεςτραμμζνουσ ρόλουσ ενϊ εδϊ οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να
ςυνκζςουν μόνοι τουσ τθ νζα ιςτορία με τθ βοικεια φυςικά του/τθσ ςυντονιςτι/ριασ. Ζτςι
θ δραςτθριότθτα αποκτά ζναν περιςςότερο διαδραςτικό χαρακτιρα. Επίςθσ, το δεφτερο
μζροσ τθσ δραςτθριότθτασ “Μια φορά κι ζναν καιρό…” ςτο οποίο οι μακθτζσ καταγράφουν
τα ςυνικθ χαρακτθριςτικά και τισ ςυνικεισ δραςτθριότθτεσ για τα αγόρια και για τα
κορίτςια αντίςτοιχα εδϊ παραλείπεται. Αυτό ςυμβαίνει γιατί το δεφτερο αυτό μζροσ
προςαρμόηεται ςτθ δραςτθριότθτα με τίτλο “Τα μπαλόνια” θ οποία περιγράφεται
παρακάτω ςε αυτι τθν ενότθτα.
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Ο Σταχτοποφτοσ

Κζμα:

Λςότθτα φφλων / ταυτότθτεσ φφλων

Θλικιακι ομάδα:

6+

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Χρόνοσ:

30 λεπτά

Υλικά:

πίνακασ και μαρκαδόροι, μπαλόνια

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Διαβάηουμε το παραμφκι τθσ Σταχτοποφτασ με τθ διαφορά ότι οι γυναικείοι ρόλοι δίνονται
τϊρα ςε αγόρια ςτθν ιςτορία και το αντίςτροφο.
Ρριν τελειϊςουμε τθν ιςτορία ρωτάμε τα παιδιά αν γνωρίηουν τθν ιςτορία και αν
παρατιρθςαν κάτι διαφορετικό όςθ ϊρα διαβάηουμε.
Τα παιδιά ςυνεχίηουν αυτό το παραμφκι του “Σταχτοποφτου”.
Μόλισ ολοκλθρωκεί θ ςυηιτθςι μασ για το παραμφκι, φουςκϊνουμε τα μπαλόνια μασ και
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γράφουμε πάνω πζντε δραςτθριότθτεσ/αςχολίεσ/επαγγζλματα που κατά τθ γνϊμθ μασ
ταιριάηουν ςε άντρεσ και ςε γυναίκεσ.

Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά το παραμφκι ςυηθτάμε:
 Μασ φάνθκε παράξενο το παραμφκι; Για ποιο λόγο;
 Ρϊσ μασ φαίνονται τα χαρακτθριςτικά των θρϊων ςτθν καινοφργια ιςτορία;
 Από ποφ προζρχεται θ άποψθ που ζχουμε για τα αγόρια και για τα κορίτςια;
 Μποροφμε να αλλάξουμε τισ αντιλιψεισ και τισ ςυμπεριφορζσ μασ;


Ρϊσ μασ φαίνεται μία γυναίκα να οδθγεί φορτθγό; Ζνασ άντρασ να μζνει ςτο ςπίτι
και να φροντίηει τα παιδιά;



Κζλαμε ποτζ να κάνουμε κάτι “κοριτςίςτικο” τα αγόρια και “αγορίςτικο” τα
κορίτςια; Τι ςυνζβθ; Ρϊσ νιϊςαμε;



Μποροφμε να αςχολοφμαςτε με ό,τι μασ αρζςει ανεξάρτθτα από το φφλο μασ;



Ρϊσ πρζπει να αντιμετωπίηουμε οποιοδιποτε παιδί (αγόρι ι κορίτςι) αςχολείται με
κάτι που ςε εμάσ φαίνεται αςυνικιςτο;

Ο Σταχτοποφτοσ
Μια φορά κι ζνα καιρό, ηοφςε ζνα δυςτυχιςμζνο νεαρό αγόρι. Ο πατζρασ του είχε πεκάνει
και θ μθτζρα του είχε φζρει ςτο ςπίτι ζναν άλλον άντρα, ζναν χιρο με τουσ δυο γιουσ του.
Ο νζοσ του πατριόσ δε ςυμπακοφςε κακόλου το αγόρι. Πλα τα ωραία πράγματα, τα καλά
λόγια και τα ειδικά προνόμια ανικαν ςτουσ δικοφσ του
γιουσ. Ζπαιρναν μοδάτα ροφχα, πεντανόςτιμο φαγθτό και ξεχωριςτι μεταχείριςθ. Πμωσ το
καθμζνο το δφςτυχο αγόρι, δεν ζπαιρνε τίποτα απολφτωσ. Δε φοροφςε καλά ροφχα, μόνο τα
κουρζλια των ετεροκαλϊν αδελφϊν του. Δεν ζτρωγε πεντανόςτιμα φαγθτά, παρά μόνο τα
απομεινάρια. Δεν είχε προνόμια, οφτε καν
ξεκουραηόταν, ζτςι, ζπρεπε να δουλεφει ςκλθρά όλθ μζρα, να κάνει τα ψϊνια, να
μαγειρεφει, να πλζνει τα ροφχα και να κρατά το ςπίτι κακαρό. Μόνο όταν ερχόταν το βράδυ
μποροφςε να κακίςει λίγο μόνοσ δίπλα από τα κάρβουνα τθσ φωτιάσ ςτθν κουηίνα.
Κατά τθ διάρκεια αυτϊν των ατζλειωτων μοναχικϊν βραδιϊν, ςυνικωσ ζκλαιγε και μιλοφςε
ςτθ γάτα. Θ γάτα ζλεγε «Νιάου», πράγμα που γι’ αυτόν ςιμαινε «Ευκφμθςε: Ζχεισ κάτι που
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δεν το ζχει κανζνασ από τουσ ετεροκαλείσ αδελφοφσ ςου, κι αυτό είναι ομορφιά». Αυτό που
ζλεγε θ γάτα ιταν όντωσ αλικεια. Ακόμθ και ντυμζνοσ με κουρζλια, με το πρόςωπο του
βρϊμικο από τα κάρβουνα, ιταν ζνασ ελκυςτικόσ νεαρόσ άντρασ, ενϊ όςο κομψά κι αν ιταν
τα ροφχα τουσ, οι ετεροκαλείσ αδελφοί του παρζμεναν αδζξιοι και άςχθμοι και κα
παρζμεναν ζτςι για πάντα.
Μια μζρα, άρχιςαν να καταφκάνουν ςτο ςπίτι νζα υπζροχα ροφχα, παποφτςια και
κοςμιματα. Θ Βαςίλιςςα παρζκετε μια χοροεςπερίδα και οι ετεροκαλείσ αδελφοί
ετοιμάηονταν να παρευρεκοφν. Στζκονταν διαρκϊσ
μπροςτά από τον κακρζφτθ. Το αγόρι ζπρεπε να τουσ βοθκιςει να ντυκοφν και να
ςτολιςτοφν. Δεν τόλμθςε να ρωτιςει, «Και τι γίνεται με εμζνα;», κακϊσ ιξερε πολφ καλά
πωσ θ απάντθςθ κα ιταν: «Εςφ; Αγαπθτό μου αγόρι, εςφ κα μείνεισ ςτο ςπίτι να πλφνεισ τα
πιάτα, να τρίψεισ τα πατϊματα και να ςτρϊςεισ τα κρεβάτια των αδελφϊν ςου. Κα
επιςτρζψουν ςπίτι κουραςμζνοι και πολφ νυςταγμζνοι».
Αφοφ τα αδζλφια και ο πατζρασ τουσ ζφυγαν για τον χορό, το καθμζνο το αγόρι ςκοφπιςε
τα δάκρυα του και αναςτζναξε λζγοντασ ςτθ γάτα; «Αχ, είμαι τόςο δυςτυχιςμζνοσ!» και θ
γάτα μουρμοφριςε, «Νιάου». Τθν ίδια ςτιγμι, μια λάμψθ φωτόσ γζμιςε τθν κουηίνα και
εμφανίςτθκε ζνασ νεράιδοσ. «Μθν ανθςυχείσ, νεαρό
αγόρι», είπε. «Ο άνεμοσ με οδιγθςε ςτουσ αναςτεναγμοφσ ςου. Ξζρω πωσ επικυμείσ να
πασ ςτο χορό. Κι ζτςι κα γίνει!»
«Ρϊσ μπορϊ, ντυμζνοσ με αυτά τα κουρζλια; Είπε το καθμζνο αγόρι. «Οι υπθρζτεσ κα με
διϊξουν!» Ο νεράιδοσ χαμογζλαςε. Με ζνα ελαφρφ χτφπθμα του μαγικοφ του ραβδιοφ, το
δφςτυχο αγόρι φοροφςε τα ομορφότερα ροφχα, τα ομορφότερα αυτοφ του κόςμου.
«Τϊρα που λφςαμε το κζμα του τι κα φορζςεισ», είπε ο νεράιδοσ, «κα πρζπει να ςου
βροφμε μια άμαξα. Ζνασ πραγματικόσ κφριοσ δε κα πιγαινε ποτζ ςε ζνα χορό με τα πόδια!
Γριγορα! Φζρε μου μια κολοκφκα: διζταξε».
«Μα, φυςικά», είπε το φτωχό αγόρι.
Ζπειτα, ο νεράιδοσ γφριςε προσ τθ γάτα. «Εςφ, φζρε μου επτά ποντίκια!»
Το καθμζνο το αγόρι ςφντομα επζςτρεψε με μια όμορφθ κολοκφκα και θ γάτα με επτά
ποντίκια που είχε πιάςει ςτο κελάρι. «Ωραία!» αναφϊνθςε ο νεράιδοσ. Με ζνα χτφπθμα
του μαγικοφ του ραβδιοφ – καφματα των καυμάτων! – θ κολοκφκα μετατράπθκε ςε μια
λαμπερι άμαξα και τα ποντίκια μετατράπθκαν ςε ζξι λευκά άλογα, ενϊ το ζβδομο ποντίκι
μετατράπθκε ςε μια οδθγό άμαξασ, φορϊντασ ζνα πανζμορφο φόρεμα και κρατϊντασ ζνα
καμουτςίκι. Το φτωχό αγόρι δεν μποροφςε να πιςτζψει ςτα μάτια του.
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«Κα ςε παρουςιάςω ςτθν Αυλι». Σφντομα κα δεισ πωσ θ Ρριγκίπιςςα, προσ τιμι τθσ οποίασ
διεξάγεται θ χοροεςπερίδα, κα γοθτευτεί από τθν ομορφιά ςου. Πμωσ να κυμάςαι! Ρρζπει
να φφγεισ από το χορό τα μεςάνυχτα και να ζρκεισ ςπίτι. Κακϊσ τότε ολοκλθρϊνονται τα
μάγια. Θ άμαξα κα γίνει κολοκφκα, τα άλογα κα μετατραποφν και πάλι ςε ποντίκια και θ
οδθγόσ τθσ άμαξασ κα μετατραπεί κι αυτι ςε ποντίκι. Και κα φοράσ και πάλι κουρζλια και
τςόκαρα, αντί για αυτά τα υπζροχα παποφτςια για χορό! Καταλαβαίνεισ;»
Το αγόρι χαμογζλαςε και είπε, «Ναι, καταλαβαίνω!»
Πταν το αγόρι ειςιλκε ςτθν αίκουςα χοροφ του παλατιοφ, ακολοφκθςε ςιωπι. Πλοι
ςταμάτθςαν να μιλοφν για να καυμάςουν τθν κομψότθτα, τθν ομορφιά του και τθ χάρθ του.
«Ροιοσ να είναι άραγε;» ρωτοφςαν οι καλεςμζνοι ο ζνασ τον άλλο. Οι δυο ετεροκαλείσ
αδελφοί αναρωτικθκαν κι αυτοί ποιοσ να είναι ο νεοειςελκζντασ, κακϊσ ποτζ δε κα
μάντευαν πωσ το πανζμορφο αγόρι ιταν ο ετεροκαλισ αδελφόσ τουσ που μιλοφςε ςτθ
γάτα!
Θ Ρριγκίπιςςα καμπϊκθκε από τθν ομορφιά του. Ρροχϊρθςε προσ το μζροσ του,
υποκλίκθκε και του ηιτθςε να χορζψουν. Και προσ μεγάλθ απογοιτευςθ όλων των νεαρϊν
αντρϊν, χόρεψε με το αγόρι ολόκλθρθ τθ βραδιά.
«Ροιοσ είςαι, πανζμορφε νεαρζ άντρα;» τον ρωτοφςε ςυνεχϊσ θ Ρριγκίπιςςα.
Το μόνο όμωσ που απάντθςε το φτωχό αγόρι ιταν: «Τι ρόλο παίηει το ποιοσ είμαι! Ζτςι κι
αλλιϊσ, δε κα με ξαναδείσ ποτζ».
«Κι όμωσ, κα ςε δω, είμαι αρκετά ςίγουρθ!» του απάντθςε αυτι.
Το φτωχό αγόρι πζραςε καυμάςια ςτον χορό, όμωσ, ξαφνικά, άκουςε τον ιχο ενόσ
ρολογιοφ: το πρϊτο χτφπθμα για τα μεςάνυχτα! Κυμικθκε τα όςα του είπε θ νεράιδα και
χωρίσ κανζναν αποχαιρετιςμό ξεγλίςτρθςε από τα χζρια τθσ Ρριγκίπιςςασ και κατζβθκε
τρζχοντασ τα ςκαλοπάτια. Κακϊσ ζτρεχε, ζχαςε το ζνα από τα παποφτςια του, όμωσ δεν
ςκζφτθκε οφτε για μια ςτιγμι να ςταματιςει για να το μαηζψει! Αν ακουγόταν ο τελευταίοσ
χτφποσ για τα μεςάνυχτα... κα ιταν τεράςτια καταςτροφι! Ζφυγε τρζχοντασ και χάκθκε
μζςα ςτθ νφχτα. Θ Ρριγκίπιςςα, που τϊρα πια ιταν τρελά ερωτευμζνθ μαηί του, πιρε το
παποφτςι του και διακιρυξε πωσ κα παντρευόταν τον άντρα ςτον οποίο κα ταίριαηε αυτό το
παποφτςι. Είπε ςτισ βοθκοφσ τθσ, «Ρθγαίνετε και ψάξτε παντοφ για το αγόρι ςτο οποίο
ανικει αυτό το παποφτςι. Δεν κα αιςκανκϊ ποτζ ευχαριςτθμζνθ, παρά μόνο όταν το βρω!»
Ζτςι, οι βοθκοί δοκίμαςαν να φορζςουν το παποφτςι ςε όλα τα αγόρια.
Πταν μία από τισ βοθκοφσ πιγε ςτο ςπίτι ςτο οποίο ηοφςε το αγόρι μαηί με τον πατριό και
τουσ ετεροκαλείσ αδελφοφσ του, θ βοθκόσ ηιτθςε να δοκιμαςτεί το παποφτςι από τουσ
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νεαροφσ άντρεσ του ςπιτιοφ. Οι δυο ετεροκαλείσ αδελφοί δεν μπόρεςαν να ςτριμϊξουν
οφτε ζνα δάκτυλο μζςα ςτο παποφτςι. Πταν θ βοθκόσ ρϊτθςε αν υπιρχαν κι άλλοι νεαροί
άντρεσ ςτο ςπίτι, ο πατριόσ τθσ είπε «Πχι». Ωςτόςο, θ γάτα τθσ απζςπαςε τθν προςοχι,
τραβϊντασ τθν από το παντελόνι και οδθγϊντασ τθν ςτθν κουηίνα. Το φτωχό αγόρι κακόταν
δίπλα από τα κάρβουνα. Θ βοθκόσ δοκίμαςε να του φορζςει το παποφτςι και προσ μεγάλθ
τθσ ζκπλθξθ, το παποφτςι ταίριαξε απόλυτα.
«Αυτό το απαίςιο, ατθμζλθτο αγόρι δεν κα μποροφςε με τίποτα να ζχει πάει ςτο χορό» είπε
ο πατριόσ. «Ρζςτε ςτθν Ρριγκίπιςςα πωσ οφείλει να παντρευτεί ζνα από τουσ δυο γιουσ
μου! Δε βλζπετε πόςο άςχθμο είναι αυτό το αγόρι; Δε βλζπετε;»
Σταμάτθςε απότομα, κακϊσ εμφανίςτθκε ο νεράιδοσ.
«Αρκετά! Είπε, υψϊνοντασ το μαγικό του ραβδί. Αςτραπιαία, το αγόρι εμφανίςτθκε να
φοράει πανζμορφα ροφχα, λάμποντασ από νεότθτα και ομορφιά. Ο πατριόσ του και οι
ετεροκαλείσ αδελφοί του τον κοίταξαν με καυμαςμό και οι βοθκοί είπαν, «Ζλα μαηί μασ,
όμορφε νεαρζ άντρα! Θ Ρριγκίπιςςα ςε περιμζνει με ζνα δακτυλίδι αρραβϊνων!» Ζτςι, το
αγόρι τισ ακολοφκθςε χαροφμενο. Θ Ρριγκίπιςςα τον παντρεφτθκε λίγεσ μζρεσ αργότερα, κι
ζηθςαν αυτοί καλά κι εμείσ καλφτερα.
Κι όςο για τθ γάτα, αυτι είπε απλά «Νιάου!»

Το Βιολογικό και το Κοινωνικό φφλο
Ρθγι: Compasito, Εγχειρίδιο εκπαίδευςθσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα για παιδιά,
δραςτθριότθτα με τίτλο “Μια φορά κι ζναν καιρό…”, ςελ. 136
Κριτιρια επιλογισ: Μια ειςαγωγικι δραςτθριότθτα για τισ κεμελειϊδεισ ζννοιεσ του
βιολογικοφ και του κοινωνικοφ φφλου. Αναδεικνφονται οι ομοιότθτεσ και διαφορζσ των δυο
φφλων ωσ προσ τον βιολογικό παράγοντα αλλά και ο τρόποσ που καταςκευάηονται οι
κοινωνικζσ διαφορζσ ωσ προσ τουσ ρόλουσ των δυο φφλων.
Ρροςαρμογζσ: Θ αρχικι άςκθςθ απευκφνεται μόνο ςε μακθτζσ παιδικισ θλικίασ και γίνεται
με καταγραφι των διαφορϊν και των ομοιοτιτων των δυο φφλων ςε χαρτιά από κάκε παιδί
ξεχωριςτά. Εδϊ θ καταγραφι γίνεται με ελεφκερο ςυνειρμό προφορικά από τουσ μακθτζσ
κι ο/θ ςυντονιςτισ/ρια γράφει τισ απαντιςεισ ςτον πίνακα. Στθν παροφςα μορφι τθσ, θ
δραςτθριότθτα μπορεί να απευκφνεται ςε μεγαλφτερο εφροσ θλικιϊν και αποκτά μία
περιςςότερο ομαδικι μορφι αφοφ δουλεφεται ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ ςε κάκε τθσ
ςτάδιο.
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Το Βιολογικό και το Κοινωνικό Φφλο

Κζμα:

ιςότθτα των φφλων / ζμφυλεσ ταυτότθτεσ

Θλικιακι ομάδα:

9+

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Χρόνοσ:

30-45 λεπτά

Υλικά:

πίνακασ και μαρκαδόροι

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Στόχοσ: Θ ανάδειξθ των βιολογικϊν και κοινωνικϊν ομοιοτιτων και διαφορϊν ανάμεςα ςτα
δυο φφλα και θ ςυηιτθςθ για το πϊσ διαμορφϊνονται.
Εφαρμογι: Χωρίηουμε τον πίνακα ςε δυο μζρθ με τίτλουσ «Άνδρασ, Αγόρι», «Γυναίκα,
Κορίτςι». Ηθτάμε από τα παιδιά να πουν όποιεσ λζξεισ ςκζφτονται αυκόρμθτα για τθν κάκε
ςτιλθ και καταγράφουμε τισ λζξεισ. Αφοφ μιλιςουν όλοι οι μακθτζσ/ριεσ, ςβινουμε τισ
κοινζσ λζξεισ από τισ δυο ςτιλεσ και αφινουμε αυτζσ που διαφζρουν. Στθ ςυνζχεια
υπογραμμίηουμε όςεσ λζξεισ τα παιδιά κεωροφν ότι αν και τισ ςκεφτικαμε για το ζνα φφλο,
κα μποροφςαν να αφοροφν και ςτο άλλο (αν για παράδειγμα ςκεφτικαμε τθ λζξθ ταξιτηισ ι
οδθγόσ για τουσ άντρεσ και τα παιδιά πιςτεφουν ότι και μία γυναίκα είναι ι κα μποροφςε να
είναι οδθγόσ, υπογραμμίηουμε τθ λζξθ αυτι). Στθ ςυνζχεια κυκλϊνουμε όςεσ λζξεισ θ
ομάδα πιςτεφει ότι δεν μπορεί να ταιριάηουν και ςτα δφο φφλα. Εάν υπάρχει διαφωνία
ανάμεςα ςτα παιδιά ςε οποιαδιποτε λζξθ, ακοφμε τα επιχειριματα των παιδιϊν ςτθν
ομάδα και αν δεν υπάρξει ςυμφωνία, αφινουμε τθ λζξθ ςτον πίνακα χωρίσ να τθν
υπογραμμίςουμε, κυκλϊςουμε.
Θ ςυηιτθςθ ςτθν ομάδα εξελίςςεται ανάλογα με τισ απαντιςεισ των παιδιϊν οι οποίεσ είναι
διαφορετικζσ ςε κάκε ομάδα ςφμφωνα με τθν θλικία των παιδιϊν, το πολιτιςμικό τουσ
υπόβακρο κ.ά. Οι ςυντονιςτζσ/ριεσ βοθκοφν ϊςτε να γίνουν ξεκάκαρεσ οι ζννοιεσ
“βιολογικό φφλο” και “κοινωνικό φφλο” και ςυνδζουν τα ηθτιματα φφλων που ςυηθτοφνται
ςτθν ομάδα με τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, τθν ελεφκερθ επιλογι, τθν ελεφκερθ ζκφραςθ.
Στθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ, μπορεί να γίνει διάκριςθ ανάμεςα ςτισ ζννοιεσ “ςτερεότυπο”,
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“ζμφυλθ διάκριςθ” ι “ςεξιςμόσ” κακϊσ και αναφορά ςτθ ρθτορικι μίςουσ με βάςθ το
φφλο, βιολογικό ι κοινωνικό.

Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Με τα παιδιά ςυηθτάμε:
 Τι ςκζφτεςτε για τισ ομοιότθτεσ μεταξφ των δυο φφλων;
 Τι ςκζφτεςτε για τισ διαφορζσ των δυο φφλων;
 Με ποια χαρακτθριςτικά γεννιόμαςτε με βάςθ το φφλο μασ και ποια
διαμορφϊνονται ςτθν πορεία τθσ ηωισ μασ; Από ποιουσ παράγοντεσ;
 Διακρίνετε ςτερεότυπα ςτθ διαμόρφωςθ των φφλων για τα αγόρια και για τα
κορίτςια; Ροιεσ είναι αυτζσ;
 Ροιεσ οι επιπτϊςεισ των ςτερεοτφπων ςτθν ανάπτυξθ και ςυμπεριφορά αγοριϊν και
κοριτςιϊν;
 Μασ περιορίηουν αυτζσ οι αντιλιψεισ; Σε ποιεσ περιπτϊςεισ;
 Ρότε οι περιοριςμοί αυτοί αποτελοφν ςτζρθςθ ανκρωπίνων δικαιωμάτων;

Συμφωνείτε ι διαφωνείτε;
Ρθγι: Compasito, Εγχειρίδιο εκπαίδευςθσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα για παιδιά,
δραςτθριότθτα με τίτλο “Τα αγόρια δεν κλαίνε!”, ςελ. 93
Κριτιρια επιλογισ: Θ δραςτθριότθτα αυτι ενδείκνυται τόςο για μικρζσ όςο και για
μεγαλφτερεσ θλικίεσ ςυμμετεχόντων/ουςϊν γιατί προκαλεί τθν ανταλλαγι απόψεων ςτθν
ομάδα γφρω από ηθτιματα που αφοροφν τουσ ρόλουσ που μπορεί να αναλαμβάνουν τα
φφλα. Με τον ςυντονιςμό του εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ ι του εκπαιδευτι, αμφιςβθτοφνται
οι ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ ςτθ βάςθ του φφλου και οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να ςκεφτοφν
το ηιτθμα πολφπλευρα, να ανταλλάξουν ςκζψεισ και να επιχειρθματολογιςουν για τισ
κζςεισ τουσ.
Ρροςαρμογζσ: Στθν πρωτότυπθ δραςτθριότθτα οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ χωρίηονται ςε
ομάδεσ και με βάςθ μία πρόταςθ που τουσ δίνεται προετοιμάηουν ζνα κεατρικό. Εδϊ, για
να ςυηθτθκοφν περιςςότερεσ από μία προτάςεισ/κζςεισ, επιλζγεται θ ςυηιτθςθ να
προκφψει με άλλον τρόπο. Ο ςυντονιςτισ διαβάηει τισ προτάςεισ και οι μακθτζσ/ριεσ
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ςτζκονται ςτθ γωνία “ςυμφωνϊ” ι “διαφωνϊ” πριν τθ ςυηιτθςθ. Αφοφ ςυηθτθκοφν τα
επιχειριματα ςτθν ολομζλεια, τα παιδιά μποροφν να αλλάξουν πλευρά αν άλλαξαν γνϊμθ.

Συμφωνείτε ι διαφωνείτε;

Κζμα:

Λςότθτα φφλων / ταυτότθτεσ φφλων

Θλικιακι ομάδα:

9+

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Χρόνοσ:

1 ϊρα

Υλικά:

-

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Χωρίηουμε τθν αίκουςα ςτισ γωνίεσ “ςυμφωνϊ” και “διαφωνϊ”. Διαβάηουμε μία ςειρά
προτάςεων και ηθτάμε από τα παιδιά να ςτακοφν ςτθ μία ι ςτθν άλλθ γωνιά του χϊρου
ανάλογα με το αν ςυμφωνοφν ι διαφωνοφν με τθν πρόταςθ που διαβάηουμε.
Μετά από κάκε πρόταςθ οι μακθτζσ εκφράηουν τθν άποψι τουσ και ανταλλάςςουν απόψεισ
ςχετικά με τθν πρόταςθ που διαβάςτθκε. Αφοφ θ ςυηιτθςθ μεταξφ τουσ φτάςει ςτο τζλοσ,
τα παιδιά μποροφν να αλλάξουν γωνία ςε περίπτωςθ που μζςα από τθ ςυηιτθςθ άλλαξαν
γνϊμθ για το κζμα που ςυηθτικθκε.
Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Ροιο ιταν το κοινό χαρακτθριςτικό ςτισ προτάςεισ που διαβάςτθκαν;
 Τα αγόρια και τα κορίτςια ζχουν περιςςότερεσ ομοιότθτεσ ι διαφορζσ;
 Ροια είναι τα βιολογικά και ποια τα κοινωνικά χαρακτθριςτικά των φφλων;
 Υπάρχουν άλλεσ προςδοκίεσ για τα αγόρια και άλλεσ για τα κορίτςια;
 Μασ περιορίηουν αυτζσ οι αντιλιψεισ; Σε ποιεσ περιπτϊςεισ;
 Από ποφ προζρχεται θ άποψθ που ζχουμε για τα αγόρια και για τα κορίτςια;
 Μποροφμε να αλλάξουμε τισ αντιλιψεισ και τισ ςυμπεριφορζσ μασ;


Γιατί ςκεφτόμαςτε διαφορετικά για τα κορίτςια και διαφορετικά για τα αγόρια;
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Ζτυχε ποτζ να κζλουμε να κάνουμε κάτι που κεωρείται “αγορίςτικο” ι
“κοριτςίςτικο”; Τι ςυνζβθ;
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Ρροτάςεισ για ςυηιτθςθ με παιδιά πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ενδεικτικά)
 Οι κοφκλεσ είναι μόνο για τα κορίτςια.
 Τα αγόρια δεν πρζπει να κλαίνε.
 Ζνα κορίτςι δεν μπορεί να είναι καλό αφεντικό.
 Μόνο τα αγόρια μποροφν να παίηουν ποδόςφαιρο.
 Τα αγόρια είναι πιο δυνατά από τα κορίτςια.
 Τα κορίτςια πρζπει να βοθκοφν τισ μαμάδεσ και τα αγόρια τουσ πατεράδεσ τουσ.
 Είναι καλφτερο να είςαι κορίτςι παρά αγόρι.
 Πταν γίνεται μια ηαβολιά, ςυνικωσ φταίνε τα αγόρια.
 Τα κορίτςια δεν μποροφν να βρίηουν ενϊ τα αγόρια μποροφν.
 Τα κορίτςια είναι πιο ζξυπνα από τα αγόρια.
 Τα κορίτςια κερδίηουν αυτό που κζλουν γιατί είναι πονθρά.
 Τα αγόρια μποροφν να παίηουν ξφλο ενϊ τα κορίτςια όχι.
 Τα αγόρια είναι πιο τεμπζλικα από τα κορίτςια.
 Τα κορίτςια λζνε πιο πειςτικά ψζματα από ότι τα αγόρια.

Ρροτάςεισ για ςυηιτθςθ με μακθτζσ/ριεσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ενδεικτικά)
 Τα κορίτςια πρζπει να επιςτρζφουν ςτο ςπίτι νωρίτερα από ότι τα αγόρια.
 Οι άντρεσ δεν κλαίνε.
 Μια γυναίκα δεν μπορεί να είναι καλι εργοδότρια.
 Μόνο οι άντρεσ μποροφν να παίηουν ποδόςφαιρο.
 Είναι καλφτερο να είςαι άντρασ παρά γυναίκα.
 Ζνα κορίτςι δεν μπορεί να κάνει ποτζ τθν πρϊτθ κίνθςθ για να προςεγγίςει ζνα
αγόρι.
 Το κάπνιςμα φαίνεται πιο ωραίο ςε ζνα νεαρό αγόρι από ότι ςε ζνα νεαρό κορίτςι.
 Οι άντρεσ είναι πιο δυνατοί από τισ γυναίκεσ.
 Οι γυναίκεσ είναι πιο ζξυπνεσ από τουσ άντρεσ.
 Οι γυναίκεσ κερδίηουν αυτό που κζλουν γιατί είναι πονθρζσ.
 Οι άντρεσ είναι πιο τεμπζλθδεσ από τισ γυναίκεσ.
 Οι γυναίκεσ πρζπει να δίνουν προτεραιότθτα ςτθν οικογζνεια και όχι ςτθν
εκπαίδευςθ και τθν εργαςία τουσ.
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Εναλλακτικά, τα παιδιά μποροφν να δραματοποιιςουν οριςμζνεσ από τισ παραπάνω
προτάςεισ ςε παιχνίδι ρόλων ςε μικρζσ ομάδεσ και ςτθ ςυνζχεια να ακολουκιςει ςυηιτθςθ
ςτθν τάξθ.

Συνειδθτοποιϊντασ τθν προζλευςθ των αξιϊν
Ρθγι: «Μ’ αγαπά... δε μ’ αγαπά...» Διαφυλικζσ ςχζςεισ - ςεξουαλικι αγωγι, δραςτθριότθτα
με τίτλο “ Συνειδθτοποιϊντασ τθν προζλευςθ των αξιϊν…”, ςελ. 22.
Κριτιρια Επιλογισ: Θ δραςτθριότθτα βοθκά τα παιδιά εφθβικισ θλικίασ να
ςυνειδθτοποιιςουν τα ςυςτιματα μιασ κοινωνίασ που προςδιορίηουντισ αξίεσ και
επθρεάηουν τθ ςτάςθ και άποψθ κάκε ατόμου για τα ςθμαντικά κζματα τθσ ηωισ του. Τα
παιδιά δζχονται πλθκϊρα μθνυμάτων που κατθγοριοποιφνται ωσ «πρζπει-δεν πρζπει»,
«επιτρζπεται-δεν επιτρζπεται», «είναι καλό- είναι κακό»». Τα μθνφματα αυτά είναι ςυχνά
αςαφι και αντιφατικά με αποτζλεςμα οι νζοι να βιϊνουν ζντονεσ εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ.
Ρροςαρμογζσ: θ αρχικι δραςτθριότθτα αναφζρεται ςτα μθνφματα και τισ αξίεσ που
δθμιουργοφνται από τθν κοινωνία γφρω από τθν ςεξουαλικότθτα και τον ζρωτα. Εδϊ
χρθςιμοποιείται ωσ ζνα εργαλείο για τθν διερεφνθςθ των ευρφτερων μθνυμάτων κι αξιϊν
που ςτζλνουν οι βαςικοί κοινωνικοί κεςμοί ςτθν δθμιουργία των ζμφυλων ταυτοτιτων.

Συνειδθτοποιϊντασ τθν προζλευςθ των αξιϊν
Κζμα:

Ζμφυλεσ ταυτότθτεσ

Θλικιακι ομάδα:

12+

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Χρόνοσ:

80 λεπτά

Υλικά:

χαρτόνια, πίνακασ και μαρκαδόροι

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
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Χωρίηουμε τθν τάξθ ςε τζςςερισ ομάδεσ. Δίνουμε ςε κάκε ομάδα ζνα χαρτόνι και μερικοφσ
μαρκαδόρουσ. Κάκε ομάδα κάνει μια λίςτα με τα μθνφματα και τισ αξίεσ που λαμβάνει από
κάκε μια από τισ παρακάτω πθγζσ ςε ςχζςθ με τουσ ρόλουσ των φφλων.
Ομάδα 1:κρθςκεία, Ομάδα 2: ΜΜΕ, Ομάδα 3: Φίλοι, Ομάδα 4: Οικογζνεια.
Κάκε ομάδα καλείται α παρουςιάςει τθ λίςτα τθσ και ακολουκεί ςυηιτθςθ με όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ. Στερεϊνουμε τα φφλα ςτον τοίχο ϊςτε όλοι να μποροφν να βλζπουν τισ
λίςτεσ. Ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να ςυγκρίνουν τθν προςωπικι τουσ λίςτα αξιϊν με τα όςα
ανζφερε κάκε ομάδα. Μποροφν να προςκζςουν και αξίεσ ι μθνφματα που δεν
αναφζρκθκαν. Οι μακθτζσ κα πρζπει να αναγνωρίςουν ποιεσ από τισ αξίεσ που
αναφζρκθκαν τουσ εκπροςωποφν και ποιεσ όχι. Στόχοσ είναι θ αναγνϊριςθ τθσ προζλευςθσ
των προςωπικϊν αξιϊν, ςτάςεων και πεποικιςεων ςχετικά με τισ ταυτότθτεσ φφλων και
επαναπροςδιοριςμόσ τουσ από του μακθτζσ.
Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Ρωσ μασ φάνθκε θ διαδικαςία;
 Ρϊσ μασ φαίνονται οι αξίεσ που εκφράςτθκαν από τισ διάφορεσ ομάδεσ;
 Από ποφ προζρχονται οι αξίεσ και τα μθνφματα για τα φφλα και τουσ ρόλουσ τουσ
και πωσ κακορίηονται ;


Ροιεσ οι επιπτϊςεισ των δεδομζνων αξιϊν ςτα δυο φφλα και ςτισ μεταξφ τουσ
ςχζςεισ;

 Ροιεσ οι επιπτϊςεισ ςε κάκε άτομο προςωπικά όταν οι αξίεσ του για το φφλο του
διαφζρουν από τισ κυρίαρχεσ;
 Μποροφμε να αλλάξουμε τισ αντιλιψεισ και τισ ςυμπεριφορζσ μασ ςχετικά;

Ιρωεσ και θρωίδεσ
Ρθγι: «Ιρωίδεσ και ιρωεσ», Compass, Ρυξίδα, ςελ. 112.
Κριτιρια Επιλογισ: Θ δραςτθριότθτα περιλαμβάνει ατομικι και ομαδικι δουλειά ςε
ολομζλεια, ανταλλαγι ιδεϊν και ςυηιτθςθ για ιρωεσ και θρωίδεσ ωσ ςφμβολα
κοινωνικοποίθςθσ και κουλτοφρασ και για ςτερεοτυπικζσ εικόνεσ τουσ. Είναι μια ευκαιρία
για ςκζψθ και ευαιςκθτοποίθςθ πάνω ςτθν αξιοπρζπεια και το δικαίωμα ςτθν ελευκερία
χωρίσ φυλετικζσ διακρίςεισ.
Ρροςαρμογι: Θ αρχικι δραςτθριότθτα ηθτά τθν αναφορά αποκλειςτικά ςε υπαρκτοφσ
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εκνικοφσ ιρωεσ και θρωίδεσ. Εδϊ διευρφνουμε τισ επιλογζσ ϊςτε να ςυηθτθκεί θ ςθμαςία
και επίδραςθ τθσ διαμόρφωςθσ προτφπων όχι μόνο από τθν ιςτορία αλλά και από τον
πολιτιςμό και κουλτοφρα των μακθτϊν ςτθ ςθμερινι εποχι. Αυτι θ δυνατότθτα επιλογϊν
μπορεί να οδθγιςει και ςε μια άτυπθ αποτφπωςθ τθσ προζλευςθσ τωμ κυρίαρχων
προτφπων ςιμερα για τα αγόρια και τα κορίτςια.
Ιρωεσ και Θρωίδεσ
Κζμα:

Λςότθτα των φφλων

Θλικιακι ομάδα:

12+

Μζγεκοσ ομάδασ:

6+

Χρόνοσ:

60 λεπτά
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Υλικά:
χαρτιά και ςτυλό κόκκινα και μπλε
Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Ηθτάμε από τα παιδιά να ςκεφτοφν ποιουσ ιρωεσ ι θρωίδεσ που καυμάηουν. Μπορεί να
προζρχονται είτε από τθν ιςτορία (εκνικόσ ιρωασ/ εκνικι θρωίδα, εν ηωι ι όχι) είτε από τον
χϊρο του πολιτιςμοφ (ιρωασ υπαρκτόσ/ ιρωασ ταινιϊν, κόμικσ κλπ).
Μοιράηουμε τα χαρτιά και τα ςτυλό και ηθτάμε να χωρίςουν το χαρτί ςε δυο ςτιλεσ. Στθν
πρϊτθ ςτιλθ να γράψουν με το κόκκινο ςτυλό τρία ονόματα γυναικϊν θρωίδων που τουσ
ζρχονται ςτο μυαλό, και μια ςφντομθ περιγραφι για το τι ζχουν κάνει. Μετά τθν περιγραφι
γράφουν χαρακτθριςτικά προςωπικότθτασ που φαντάηονται πωσ ζχουν οι θρωίδεσ.
Επαναλαμβάνουμε το ίδιο για τρεισ άντρεσ ιρωεσ με μπλε ςτυλό.
Μετά χωρίηουμε τα παιδιά ςε ομάδεσ και ηθτάμε να ςυηθτιςουν για τισ επιλογζσ τουσ. Στθν
ολομζλεια γράφουμε όλα τα ονόματα των θρωίδων και των θρϊων ςε δυο ξεχωριςτζσ
ςτιλεσ με κόκκινο και μπλε ςτυλό αντίςτοιχα.
Συηθτάμε για τα χαρακτθριςτικά ςτισ λίςτεσ, πωσ αυτά διαμορφϊνουν πρότυπα και ςε ποιο
βακμό ςτερεότυπα φφλου. Στόχοσ είναι θ ανάλυςθ τθσ ςθμαςίασ των θρϊων και των
θρωίδων ωσ πρότυπα και του ρόλου των ςτερεοτφπων των φφλων ςτθν ιςτορία,τθν
κουλτοφρα και τθν κακθμερινι ηωι.
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Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Τι είδουσ άνκρωποι είναι οι ιρωεσ και οι θρωίδεσ; Τι κάνουν (π.χ. Αγωνίηονται;
Γράφουν ποιιματα); Ρωσ οι ςυμμετζχοντεσ/ ουςεσ ζμακαν γι’ αυτοφσ?
 Ροιεσ είναι οι διαφορζσ και οι ομοιότθτεσ ςτισ δυο ςτιλεσ με τα χαρακτθριςτικά;


Ροιεσ αξίεσ ςυμβολίηουν οι θρωίδεσ και οι ιρωεσ; Είναι ίδιεσ και για τισ δυο λίςτεσ ι
διαφορετικζσ;

 Βλζπετε ςτερεότυπα και ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ για άντρεσ και γυναίκεσ;
 Νιϊκετε περιοριςμό από τα ςτερεότυπα που ςχετίηονται με το φφλο; Ρότε μποροφν
να γίνουν εμπόδιο ςε επιλογζσ μασ ςτο ςπίτι, ςτο ςχολείο, ςτθν εργαςία;
 Μποροφμε να αλλάξουμε τισ αντιλιψεισ και τισ ςυμπεριφορζσ μασ ςχετικά;
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Ενότητα:
Σκοπόσ:

ΡΟΛΘΨΘ/ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ
ΡΟΚΑΤΑΛΘΨΕΩΝ/ΑΤΣΛΣΜΟΥ
ανάπτυξθ κριτικισ ςυνείδθςθσ ςε κζματα
ςτερεότυπων, αρνθτικϊν διακρίςεων,
ξενοφοβίασ και ρατςιςμοφ

Στόχοι:

ανάπτυξθ τθσ αποδοχισ τθσ διαφορετικότθτασ
καταπολζμθςθ ςτερεότυπων και αρνθτικϊν
αντιλιψεων ςε βάροσ προςϊπων με
διαφορετικό πολιτιςμικό, εκνοτικό, γλωςςικό,
κρθςκευτικό ι/και άλλο υπόβακρο
ευαιςκθτοποίθςθ μακθτϊν ςε κζματα
μετανάςτευςθσ και αςφλου
αποςαφινιςθ των εννοιϊν του πρόςφυγα και
του μετανάςτθ και ανάπτυξθ αντίλθψθσ για τισ
ςυνκικεσ διαβίωςθσ και τα προβλιματα που
αντιμετωπίηουν

Βαςικζσ Ζννοιεσ:

πρόςφυγασ, μετανάςτθσ, άςυλο, εκτοπιςμόσ,
διαφορετικότθτα

Μεκοδολογικζσ Επιλογζσ:

διαλογικι ςυηιτθςθ, βιωματικό παιχνίδι,
δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ,
παιχνίδι προςομοίωςθσ

Ρζντε χαρακτθριςτικά μου
Ρθγι: Εκπαιδευτικό πακζτο “All different, all equal”, δραςτθριότθτα με τίτλο “Dominoes”,
ςελ. 72
Κριτιρια επιλογισ: Θ δραςτθριότθτα αποτελεί ζναν ευχάριςτο τρόπο οι μακθτζσ να
παρουςιάςουν τουσ εαυτοφσ τουσ ςτθν ομάδα και ζτςι να ανοίξει μία ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ
για τθ διαφορετικότθτα του κακενόσ. Μζςα από τθν ανακάλυψθ των κοινϊν και των
μοναδικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ, οι μακθτζσ μποροφν με τθ βοικεια του ςυντονιςτι και
του εκπαιδευτικοφ να αντιλθφκοφν το δικαίωμα του κακενόσ να δθλϊνει τθν ταυτότθτα και
τθ διαφορετικότθτά του με ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα και τθν ταυτότθτα του άλλου. Θ
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δραςτθριότθτα αυτι μπορεί να προετοιμάςει τουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν ςτθ ςυνζχεια
ςε κάποια άλλθ δραςτθριότθτα με κζμα κυρίωσ το ρατςιςμό ι τθ ςχολικι βία/ςχολικό
εκφοβιςμό.
Ρροςαρμογζσ: Στθν πρωτότυπθ μορφι τθσ δραςτθριότθτασ οι ςυμμετζχοντεσ επιλζγουν οι
ίδιοι ποια χαρακτθριςτικά τουσ κζλουν να δθλϊςουν ςτθν ομάδα με τουσ υπόλοιπουσ
ςυμμετζχοντεσ να κινοφνται ςτθν αίκουςα ανάλογα με το αν διακζτουν και οι ίδιοι τα
χαρακτθριςτικά αυτά. Εδϊ, αντί για κίνθςθ επιλζγεται το ςκίτςο με τθν παλάμθ των
μακθτϊν και οι ερωτιςεισ επιλζγονται και δίνονται ςτουσ μακθτζσ από το ςυντονιςτι και
τον εκπαιδευτικό. Αυτό γίνεται ϊςτε θ δραςτθριότθτα να απευκφνεται ςε μακθτζσ
μικρότερθσ θλικίασ που φοιτοφν ςτο δθμοτικό ςχολείο. Επίςθσ, ωσ πρϊτθ και ειςαγωγικι
δραςτθριότθτα μθ τυπικισ μάκθςθσ ςτθν οποία ςυμμετζχουν οι μακθτζσ ςε ζνα
εργαςτιριο, είναι περιςςότερο αποτελεςματικό οι ερωτιςεισ να αρχικά να δίνονται, ϊςτε
οι μακθτζσ να αποκτιςουν οικειότθτα με τον τρόπο που πραγματοποιοφνται οι
δραςτθριότθτεσ.
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Ρζντε χαρακτθριςτικά μου

Κζμα:

Στερεότυπεσ αντιλιψεισ / Διακρίςεισ / ατςιςμόσ

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Θλικιακι ομάδα:

9+

Χρόνοσ:

30 λεπτά

Υλικά:

μολφβι και χαρτί

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Τα παιδιά ηωγραφίηουν ςε ζνα χαρτί το περίγραμμα του χεριοφ τουσ με ζνα μαρκαδόρο.
Κάνουμε ερωτιςεισ και τα παιδιά δίνουν απαντιςεισ γράφοντασ πάνω από κάκε δάχτυλο.
 Από ποφ είςαι?
 Ροιοσ είναι ο αγαπθμζνοσ ςου ιρωασ καρτοφν?
 Τι χρϊμα μάτια ζχεισ?
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για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Διπήνη και τη Μη Βία
ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ - ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ
ορ
Πτολεμαίων 29Α, 6 όπουορ, 54630 Θεσσαλονίκη
τηλ: +30-2310-285.688, υαξ: +30-2310-222.503
info@antigone.gr
www.antigone.gr
Skype: antigone.information.centre

 Ροιο παιχνίδι ςου αρζςει περιςςότερο?
 Ροιο είναι το αγαπθμζνο ςου μάκθμα?
Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 ποια ςτοιχεία τθσ ταυτότθτάσ μασ είναι κοινά και ποια διαφορετικά?
 Ροια είναι αυτά που ίςωσ δε κζλαμε να ποφμε και για ποιο λόγο?
 Για ποια χαρακτθριςτικά μασ μπορεί να μασ επιτεκοφν? Γιατί? Τι μποροφμε να
κάνουμε γι’ αυτό?

Το βιβλίο με τθ ςκιςμζνθ ςελίδα (παραμφκι τθσ Η. Γιαννακοφλθ Νικολι)
Ρθγι:

Αντιρατςιςτικά

παραμφκια,

διακζςιμο

ςτθν

ιςτοςελίδα

http://efivoidimosiografoi.pbworks.com/w/page/9518462/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8
1%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%80%CE%B1
%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1

και

http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=132019
Κριτιρια επιλογισ: Μία δραςτθριότθτα που απευκφνεται κυρίωσ ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ
και πρϊτθσ δθμοτικοφ με κζμα το ρατςιςμό και τον κοινωνικό αποκλειςμό.
Ρροςαρμογζσ: Θ δραςτθριότθτα αυτι δεν περιλαμβάνεται ςε κάποιον εκπαιδευτικό οδθγό.
Αποτελεί ςυνδυαςμό του αντιρατςιςτικοφ παραμυκιοφ τθσ Η. Γιαννακοφλθ Νικολι με τθν
εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα εκπαιδευτικοφ ςε ςχολείο τθσ Βοςτϊνθσ.

Το βιβλίο με τθ ςκιςμζνθ ςελίδα

Κζμα:

Στερεότυπεσ αντιλιψεισ / Διακρίςεισ / ατςιςμόσ

Μζγεκοσ ομάδασ:

5+

Θλικιακι ομάδα:

5+

Χρόνοσ:

45 λεπτά

Υλικά:

-
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Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Διαβάηουμε ςτα παιδιά το παραμφκι “Το βιβλίο με τθ ςκιςμζνθ ςελίδα” τθσ Ηωισ
Γιαννακοφλθ Νικολι. Στθ ςυνζχεια τα παιδιά, απαντϊντασ ςε ερωτιςεισ, ςυηθτοφν για τθ
διαφορετικότθτα και τον κοινωνικό αποκλειςμό.

Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Ρϊσ νιϊςαμε με αυτι τθν ιςτορία;
 Τι ςυνζβθ ςτθν ιςτορία;
 Είχαν δίκιο ι άδικο τα άλλα βιβλία; Γιατί;
 Ρϊσ ζνιωκε με αυτό που ςυνζβαινε ο “Μπιλ ο γενναίοσ ”;
 Γιατί τα άλλα βιβλία ςυμπεριφζρονταν με αυτόν τον τρόπο;
 Γιατί ςτο τζλοσ τα άλλα βιβλία ζγιναν φίλοι με τον “Μπιλ τον γενναίο”; Επειδι ιταν
δυνατόσ και όμορφοσ; Ι επειδι είχε άλλα ταλζντα;
 Ζχουμε δει να μεταχειρίηονται οι άλλοι κάποιον όπωσ μεταχειρίηονταν τα άλλα
βιβλία τον “Μπιλ τον γενναίο”;
 Γιατί ςυμβαίνει αυτό ςτθν πραγματικι ηωι;
 Με ποιουσ τρόπουσ μοιάηουμε; Με ποιουσ διαφζρουμε; Είμαςτε όλοι ίςοι;
 Τι μποροφμε να κάνουμε για να μθ νιϊκει κανζνασ όπωσ ζνιωκε ο “Μπιλ ο
γενναίοσ”;
Ηθτάμε από τα παιδιά να ηωγραφίςουν κάτι που τουσ ζμεινε από το παραμφκι και τθ
ςυηιτθςθ με ζνα μόνο χρϊμα ο κακζνασ.
Στθ ςυνζχεια τουσ δίνουμε περιςςότερα χρϊματα για να φτιάξουν τθν ίδια ηωγραφιά.

Συηθτάμε:
Ροια ηωγραφιά μασ αρζςει πιο πολφ; Αυτι με το ζνα ι με τα περιςςότερα χρϊματα;
Ρϊσ κα νιϊκαμε αν όλα ςτον κόςμο ιταν φτιαγμζνα με ζνα μόνο χρϊμα;
Σκεφτόμαςτε ότι και οι άνκρωποι, όπωσ και οι μαρκαδόροι, είναι φτιαγμζνοι από το ίδιο
υλικό αλλά με άλλο χρϊμα. Χρειάηεται να είμαςτε όλοι ίςοι και όλοι διαφορετικοί. Είναι
ςθμαντικό να ηοφμε αρμονικά. Μποροφμε; Ρϊσ;
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“Το βιβλίο με τθ ςκιςμζνθ ςελίδα” , Ηωι Γιαννακοφλθ Νικολι
Μια φορά κι ζναν καιρό μζςα ςτο δωμάτιο τθσ Αγγζλασ ιταν ζνα βιβλίο. Το βιβλίο αυτό δεν
ιταν ςαν τ’ άλλα βιβλία ςτο δωμάτιο. Είχε κομμζνθ μια ςθμαντικι ςελίδα, τα περιεχόμενα,
κι ζτςι κανείσ δεν ιξερε ςε τι κεφάλαια ιταν χωριςμζνο. Ραρόλα αυτά το βιβλίο είχε μζςα
του κάτι υπζροχεσ εικόνεσ και μια υπζροχθ ιςτορία και ονομαηόταν "Μπιλ ο γενναίοσ".
Πμωσ κακόλου γενναίοσ δεν ιταν ο Μπιλ.

Τ’ άλλα βιβλία, που φοροφςαν όλεσ τουσ τισ ςελίδεσ, δεν τον καλοφςαν ποτζ ςτα δείπνα,
ςτα πάρτι που ζκαναν και κανζνα δεν του ζδινε τθν ευκαιρία να γίνει μζλοσ τθσ παρζασ. Και
ο Μπιλ δεν ζκανε τίποτα. Κακόταν μόνοσ ςτο ψθλότερο ράφι δεξιά, μαηί μ ζνα τρφπιο
μπαλάκι του τζννισ. Πλθ μζρα ζβθχε απ τθν πολλι ςκόνθ αλλά κανείσ δεν ζδινε ςθμαςία. Το
μόνο που του λζγανε ιταν "Σταμάτα πια τα «γκουχ γκουχ», ζνα βιβλίο χωρίσ περιεχόμενα
δεν αξίηει τίποτα. Κανείσ δεν κα ςε διαβάςει ποτζ!"

Ο Μπιλ, αν κι ζνιωκε πολφ άςχθμα κι ζκλαιγε ςυνζχεια, φοβόταν ν’αντιδράςει. Ε, ιταν και
μόλισ εφτά χρονϊν, ποφ ν’ αντιμετωπίςει ολόκλθρθ βιβλιοκοινωνία μόνοσ του. Ράντωσ είχε
προςπακιςει πολλζσ φορζσ να πλθςιάςει τ’ άλλα βιβλία αλλά τίποτα. Τον ζδιωχναν πριν
καν πλθςιάςει.

Θ ςελίδα του ιταν ςκιςμζνθ απ’ όταν γεννικθκε, είχε χακεί ςτθν πυρκαγιά του μικροφ
βιβλιοπωλείου όπου ζμενε θ οικογενειά του. Θ μθτζρα του πζκανε ςτθ γζννα και ο
πατζρασ..μεκφςτακασ όπωσ όλοι, είχε φφγει μακριά. Πμωσ ο Μπιλ είχε τφχθ και θ μθτζρα
τθσ Αγγζλασ τον βρικε ςτ απομεινάρια του βιβλιοπωλείου ανζγγιχτο ςχεδόν απ’ τθ φωτιά
και ζτςι τον πιρε.
Μια μζρα λοιπόν, ζτςι όπωσ ζβθξε, ζπεςε απ’ το ράφι, ςτο πάτωμα. Τα γφρω βιβλία
άρχιςαν να γελάνε και να λζνε: «Ορίςτε τι πακαίνει ζνα βιβλίο που κζλει να τραβιξει τθν
προςοχι πάνω του, ενϊ υπάρχουν τόςα υπζροχα και ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΑ βιβλία.»Μόνο ζνα
βιβλίο, το βιβλίο " Ο Αράπθσ μασ", ζτρεξε κοντά του.
«Είςαι καλά;» τον ρϊτθςε.
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«Νομίηω ότι ζςκιςα το εξϊφυλλο. Ρονάω πολφ!
«Ζλα», του είπε το άλλο βιβλίο, «κα ςε φροντίςω εγϊ. Ξζρεισ κι εγϊ τα ζχω περάςει αυτά.
Ιμουν αποκλειςμζνοσ από τθν κοινωνία εξαιτίασ του ονόματόσ μου. «Αράπθσ;»,
ζκαναν,«Πνομα για βιβλίο είναι αυτό;». Αλλά ξζρεισ τι ζκανα για να ςταματιςουν όλα αυτά;
«Τι;»
«Τουσ ζδωςα να καταλάβουν ότι το βιβλίο δεν το κάνουν ο τίτλοσ του, οι πολλζσ ι οι λίγεσ
ςελίδεσ του, το μζγεκόσ τουσ και θ ποιότθτα του χαρτιοφ τουσ αλλά το τι πραγματικά
κρφβουν μζςα τουσ αυτζσ οι ςελίδεσ.»
Και πριν προλάβει καλά καλά να τελειϊςει τθ φράςθ του, θ Αγγζλα, που είχε ακοφςει το
κόρυβο από το πζςιμο, μπικε ςτο δωμάτιο, είδε τον Μπιλ και αμζςωσ τον ςικωςε και τον
ζςφιξε ςτθν αγκαλιά τθσ και φςτερα τον ζβαλε ςτο κρεβάτι, για να είναι πιο μαλακά. Εκείνοσ
ξαφνικά ζνιωςε τόςθ ηεςταςιά! Τ’ άλλα βιβλία κοίταηαν με απορία και άκουγαν τθν Αγγζλα
να μονολογεί, κακϊσ χαϊδολόγαγε τον Μπιλ, πωσ ιταν το πρϊτο βιβλίο τθσ και ότι είχε πολφ
μεγάλθ αξία γι’ αυτιν, γιατί θ ιςτορία του τθν είχε ςυγκλονίςει και τθσ είχε γεννιςει αγάπθ
για τα βιβλία. Το είχε τόςο καιρό ςτο ψθλότερο ράφι, μζχρι να βρει χρόνο να το πάει για νζα
βιβλιοδεςία, για να μθν πάκει άλλο τίποτα.
Τα βιβλία τότε κατάλαβαν πωσ δεν ζχει ςθμαςία το πϊσ είςαι ι το πϊσ μοιάηεισ εξωτερικά
αλλά το τι ζχεισ ςτο βάκοσ τθσ ψυχισ και τθσ καρδιάσ ςου. Τ’ όνειρο του Μπιλ να γίνει
αποδεκτόσ και μζλοσ τθσ παρζασ των βιβλίων μόλισ είχε πραγματοποιθκεί. Μπορεί να μθν
ιταν γενναίοσ αλλά ιξερε να ςυγχωρεί. Και λίγο καιρό μετά, για να μθν ξαναχαλάςει και
πονάει, θ Αγγζλα τον πιγε ςτον βιβλιοδζτθ και ζγινε ςαν καινοφργιοσ! Τα βιβλία είχαν πια
καταλάβει το λάκοσ τουσ και τϊρα κάνουν πάρτι, δείπνα και ό, τι άλλο μπορείσ να
φανταςτείσ όλα μαηί και όλοι είναι χαροφμενοι.
Α, και για να μθν ξεχάςω, το τρφπιο μπαλάκι του τζνισ πζραςε από μια ειδικι ανακφκλωςθ
και τϊρα το βλζπουμε να είναι το βαςικό μπαλάκι ςτο τουρνουά Wiblenton του τζννισ.
Ζτςι λοιπόν ο Μπιλ και θ βιβλιοπαρζα (και το μπαλάκι) ηιςανε καλά κι εμείσ καλφτερα!
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Φτιάχνουμε τθν ιςτορία
Ρθγι: Εκπαιδευτικό Ρακζτο “All different all equal”, δραςτθριότθτα με τίτλο “Antonio and
Ali”, ςελ. 63
Κριτιρια Επιλογισ: Μζςα από τθ δραςτθριότθτα μποροφν εφκολα να προκφψουν οι
ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ που μπορεί να εκφράηουν οι μακθτζσ για ανκρϊπουσ με
μεταναςτευτικό υπόβακρο και διαφορετικι εκνοτικι καταγωγι. Ζτςι, ςτθ ςυηιτθςθ που
ακολουκεί, με τθν κακοδιγθςθ του ςυντονιςτι και του εκπαιδευτικοφ, μπορεί να αναλυκεί
θ ζννοια όχι μόνο των ςτερεότυπων αντιλιψεων αλλά και των κοινωνικϊν διακρίςεων και
του ρατςιςμοφ. Είναι απαραίτθτο ο εκπαιδευτικόσ και ο ςυντονιςτισ να επιλζξουν ωσ χϊρα
καταγωγισ του Άνι μία χϊρα από τθν οποία δεν κατάγεται κανζνασ μακθτισ τθσ ομάδασ
ϊςτε θ ιςτορία να μθν προςωποποιθκεί παρά μόνο να λειτουργιςει ωσ ζνα μζςο ζναρξθσ
ενόσ ςυμμετοχικοφ διαλόγου ςτθν τάξθ για τα ςτερεότυπα.
Ρροςαρμογζσ: Ζχουν προςαρμοςτεί οι χϊρεσ καταγωγισ των μακθτϊν τθσ ιςτορίασ ϊςτε
να ανταποκρίνονται περιςςότερο ςτθν πραγματικότθτα τθσ Ελλάδασ. Ραρόλα αυτά όπωσ
μόλισ αναφζρκθκε, ο εκπαιδευτικόσ και ο ςυντονιςτισ κα πρζπει να προςζξουν τα ςτοιχεία
τθσ ιςτορίασ που κα δθμιουργθκεί να μθν είναι προςωπικά κάποιου/ων μακθτϊν τθσ
ομάδασ. Αν θ ςυηιτθςθ παίρνει μία τζτοια κατεφκυνςθ, ο εκπαιδευτικόσ ηθτά το μπαλάκι
και προςκζτει ςτθν ιςτορία άλλα ςτοιχεία ϊςτε το περιεχόμενό τθσ να διαφοροποιθκεί.
Επίςθσ ςτθ δραςτθριότθτα εδϊ δεν υπάρχει μακθτισ “παρατθρθτισ”. Το ρόλο αυτό
αναλαμβάνει ο ςυντονιςτισ τθσ δραςτθριότθτασ.

Φτιάχνουμε τθν ιςτορία

Κζμα:

Στερεότυπεσ αντιλιψεισ / Διακρίςεισ / ατςιςμόσ

Μζγεκοσ ομάδασ:

10+

Θλικιακι ομάδα:

9+

Χρόνοσ:

15 λεπτά

Υλικά:

-
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Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Τα παιδιά κάκονται ςε κφκλο. Τουσ ηθτάμε να ςυνεχίςουν μια ιςτορία που αρχίηει με τθ
φράςθ: “Αυτι είναι θ ιςτορία του Γιϊργου, ενόσ μακθτι δθμοτικοφ ςχολείου που ηει με τθν
οικογζνειά του ςτο κζντρο τθσ πόλθσ μασ”, και δίνει ζνα μπαλάκι ςτο πρϊτο παιδί, το οποίο
πρζπει να προςκζςει μία ι δφο προτάςεισ ςτθν ιςτορία του Γιϊργου. Το παιδί, αφοφ
προςκζςει τθ φράςθ του, δίνει το μπαλάκι ςε επόμενο παιδί τθσ ομάδασ και ζτςι
ςυνεχίηεται το παιχνίδι για 4-5 γφρουσ .
Στθ ςυνζχεια προςκζτουμε τθ φράςθ: “Ο Γιϊργοσ γνωρίηει τον Άννι, ζνα παιδί από τθν
Αλβανία, το οποίο επίςθσ ηει ςτθ γειτονιά του Γιϊργου”.
Το παιχνίδι τελειϊνει μετά από μερικοφσ γφρουσ ακόμθ.
Ηθτάμε από όλα τα παιδιά να γράψουν ςε μία ςελίδα τισ δφο ιςτορίεσ που τα ίδια ζφτιαξαν.
Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Πςα παιδιά κζλουν παρουςιάηουν τισ ιςτορίεσ τουσ ςτθν ομάδα. Αναφζρουμε ποια
χαρακτθριςτικά προςδϊςαμε ςτουσ δφο ρόλουσ. Ανάλογα με τα ςτοιχεία που αναφζρουν
τα παιδιά, ο ςυντονιςτισ ςτζκεται ςε κατάλλθλα ςθμεία που εντοπίηει ϊςτε να οδθγιςει τθ
ςυηιτθςθ ςε κζματα ςτερεότυπων αντιλιψεων, αρνθτικϊν διακρίςεων και ρατςιςμοφ.

Ο κφκλοσ με τισ εικόνεσ
Ρθγι: Εκπαιδευτικό πακζτο “All different, all equal”, δραςτθριότθτα με τίτλο “Every picture
tells a story”, ςελ. 81
Κριτιρια επιλογισ: Θ δραςτθριότθτα αποδίδει με ιδιαίτερα αποτελεςματικό τρόπο τθν
ζννοια των ςτερεότυπων αντιλιψεων που κυριαρχοφν ςε μία κοινωνία και μπορεί να
αποτελζςει αφορμι για ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ γφρω από τουσ λόγουσ φπαρξισ τουσ και τουσ
τρόπουσ με τουσ οποίουσ αναπαράγονται κακθμερινά. Οι μακθτζσ, μποροφν με τθ βοικεια
του ςυντονιςτι και του εκπαιδευτικοφ να αντιλθφκοφν πϊσ οι ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ
μποροφν ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ να οδθγιςουν ςε εκφράςεισ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και
ρατςιςμοφ. Θ δραςτθριότθτα ζχει επίςθσ ενδιαφζρον εφόςον μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε
αυτι, οι μακθτζσ πλθροφοροφνται για ςθμαντικζσ προςωπικότθτεσ των επιςτθμϊν και των
τεχνϊν.
Ρροςαρμογζσ: Στθν περιγραφι τθσ δραςτθριότθτασ, οι εικόνεσ που δίνονται ςτουσ μακθτζσ
είναι τυχαίων προςϊπων. Στθν προςαρμοςμζνθ τθσ μορφι εδϊ, οι εικόνεσ δείχνουν
πρόςωπα κοινισ αποδοχισ τα οποία ζχουν διακρικεί ςε διάφορουσ τομείσ για τα οποία
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πικανότατα δε γνωρίηουν οι περιςςότεροι μακθτζσ. Οι εικόνεσ που επιλζγονται βζβαια,
υπερτονίηουν κάποιο χαρακτθριςτικό των προςϊπων ϊςτε οι περιςςότεροι μακθτζσ να
τουσ προςδϊςουν ςυγκεκριμζνουσ χαρακτθριςμοφσ. Με τον τρόπο αυτό, είναι πιο εφκολο
οι μακθτζσ να αντιλθφκοφν τισ λανκαςμζνεσ κρίςεισ που ίςωσ κάνουν για τθν ιδιότθτα, τθν
καταγωγι, το μορφωτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο των ανκρϊπων κρίνοντασ μόνο
από τθν εικόνα τουσ. Μακαίνουν ζτςι πωσ τα ςτερεότυπα που δθμιουργοφνται και
εκφράηονται ςε μία ομάδα από τα μζλθ τθσ, πολλζσ φορζσ ακόμα και άκελά τουσ, απζχουν
από τθν πραγματικότθτα και δεν αποτελοφν παρά αυκαίρετα ςυμπεράςματα για
ανκρϊπουσ που μπορεί να ςυγκεντρϊνουν κοινά χαρακτθριςτικά.

Ο κφκλοσ με τισ εικόνεσ

Κζμα:

Στερεότυπεσ αντιλιψεισ / Διακρίςεισ / ατςιςμόσ

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Θλικιακι ομάδα:

10+

Χρόνοσ:

45 λεπτά

Υλικά:

4, 5 εικόνεσ προςϊπων από περιοδικά ι εφθμερίδεσ

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Σε πρϊτθ φάςθ, ζχουμε κολλιςει ςτον τοίχο ι ςτον πίνακα μεγάλα λευκά χαρτιά, ςε κάκε
ζνα από τα οποία ζχουμε γράψει λζξεισ όπωσ για παράδειγμα: άτομα με αναπθρία,
Αικίοπεσ, Άγγλοι, πρόςφυγεσ, καλλιτζχνεσ, φτωχοί, ακτιβιςτζσ, γυναίκεσ, πολιτικοί, Κινζηοι
κ.ά. Φροντίηουμε οι λζξεισ μασ να μθν ςχετίηονται άμεςα με μακθτζσ τθσ ομάδασ.
Ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να γράψουν τθ λζξθ/φράςθ που τουσ ζρχεται πρϊτθ ςτο μυαλό
για τουσ ανκρϊπουσ αυτοφσ. Τουσ λζμε να μθ διαβάηουν τισ προθγοφμενεσ απαντιςεισ
αλλά να γράψουν τθν πρϊτθ δικι τουσ ςκζψθ. Ρρζπει να υπάρχει θςυχία και να μθ γίνεται
ςυηιτθςθ ακόμα ςε αυτι τθ φάςθ τθσ δραςτρθριότθτασ.
Αμζςωσ μετά, τα παιδιά κάκονται ςε κφκλο και κακζνασ κρατάει ζνα χαρτί και ζνα μολφβι.
Δείχνουμε μία εικόνα ενόσ ανκρϊπου και κάκε παιδί γράφει ςτο κάτω μζροσ του χαρτιοφ
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τθν πρϊτθ λζξθ που ςκζφτθκε για τον άνκρωπο μόλισ είδε τθν εικόνα. Στθ ςυνζχεια όλοι
αναποδογυρίηουν τα χαρτιά τουσ και τα δίνουν ςτο επόμενο παιδί που κάκεται ςτον κφκλο.
Ηθτάμε από τα παιδιά να γυρίςουν πάλι τα χαρτιά που κρατοφν. Αλλάηουμε τθν εικόνα και
κακζνασ πάνω από τθν προθγοφμενθ λζξθ γράφει τθ λζξθ που ςκζφτεται για τον άνκρωπο
ςτθ νζα εικόνα. Το παιχνίδι ςυνεχίηεται για όςεσ εικόνεσ κζλουμε. Για τισ λζξεισ που
αναφζραμε παραπάνω, οι εικόνεσ που μποροφμε να δείξουμε είναι των: Χαϊλζ
Γκεμπρεςελαςιζ, Σακουντάλα Ντζβι, Φρζντι Μζρκιουρι, Φρεντερίκα Ρελεγκρίνι, Μθτζρα
Τερζηα, Εντίκ Ριάφ, Στιβεν Χϊκινγκ.
Καλό είναι τα πρόςωπα που δείχνουμε ςτα παιδιά να ζχουν ξεχωριςτά χαρακτθριςτικά,
ενδυμαςία κλπ ϊςτε ςτθ ςυηιτθςθ που κα ακολουκιςει να γίνει αναφορά ςτισ
ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ ςτισ οποίεσ μπορεί ςυχνά να οδθγοφμαςτε.
Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Οι χαρακτθριςμοί που δϊςαμε για τισ ομάδεσ ανκρϊπων αντιςτοιχίηονταν με τισ
φωτογραφίεσ μασ ι όχι?
 Οι χαρακτθριςμοί που δϊςαμε για κάκε πρόςωπο ανταποκρίνονταν ςτθν
πραγματικότθτα;
 Τι μασ ζκανε εντφπωςθ και γιατί;
 Από ποφ προζρχεται θ πρϊτθ εντφπωςθ που ζχουμε για κάποιον/α;
 Ρεριγράφουμε καταςτάςεισ που μπορεί θ πρϊτθ μασ εντφπωςθ για κάποιον να
ιταν λάκοσ και καταςτάςεισ που θ πρϊτθ εντφπωςθ που είχαν για μασ ιταν λάκοσ.
Ροιο ιταν το αποτζλεςμα;
 Τι δείχνει αυτι θ δραςτθριότθτα για μασ;
 Τι μάκαμε ωσ ομάδα;
 Ρϊσ μποροφμε να προςζχουμε ϊςτε να μθν οδθγοφμαςτε ςε λάκοσ κρίςθ για
κάποιον;
 Ρόςο επικίνδυνα είναι τα ςτερεότυπα? Ροφ μπορεί να οδθγοφν;

Εικόνεσ προςϊπων για το παιχνίδι (ενδεικτικά) ςε ξεχωριςτό αρχείο Ραράρτθμα 1
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Κι αν ςυμβεί ςε μζνα;
Ρθγι: Εκπαιδευτικό πακζτο “All different, all equal”, δραςτθριότθτα με τίτλο “Just do it!”,
ςελ. 102
Κριτιρια επιλογισ: Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε βιωματικό παιχνίδι ϊςτε να αντιλθφκοφν
τθν ζννοια τθσ διάκριςθσ. Θ δραςτθριότθτα προκαλεί το ενδιαφζρον και εξάπτει τθν
περιζργεια των μακθτϊν λόγω τθσ ςτάςθσ του ςυντονιςτι προσ μία από τισ ομάδεσ
μακθτϊν που ςυμμετζχουν. Αποτελεί μία ειςαγωγι και ανοίγει τθ ςυηιτθςθ γφρω από το
κζμα των δυςμενϊν διακρίςεων και του ρατςιςμοφ.
Ρροςαρμογζσ: Στθ δραςτθριότθτα ζχουν υπάρξει δφο προςαρμογζσ. Στθν ομάδα που
“υφίςταται διάκριςθ” από το ςυντονιςτι είναι απαραίτθτο να ςυμμετζχει ο εκπαιδευτικόσ
τθσ τάξθσ ο οποίοσ κα εκφράηει απορία και παράπονα για ό, τι ςυμβαίνει μαηί με τουσ
μακθτζσ και κα τουσ κακθςυχάηει. Αυτό για να αποφευχκοφν οι εντάςεισ και για να
καταλάβουν οι μακθτζσ ότι παρά τθ διάκριςθ ζχουν κάποια υποςτιριξθ. Εάν ο
εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ ςυντονίηει, τότε εφόςον υπάρχει οικειότθτα με τουσ μακθτζσ, δε
χρειάηεται παρουςία άλλου εκπαιδευτικοφ. Επίςθσ, ςτθν πρωτότυπθ δραςτθριότθτα ζνασ
μακθτισ ςε κάκε ομάδα ςθμειϊνει όλα τα ςχόλια των μακθτϊν. Εδϊ, όλοι οι μακθτζσ
ςυμμετζχουν ενεργά χωρίσ μακθτι “παρατθρθτι”. Αυτόσ που ςυλλζγει τα ςχόλια των
μακθτϊν για να ςυηθτθκοφν μετά ςτθν τάξθ είναι ο ςυντονιςτισ τθσ δραςτθριότθτασ ο
οποίοσ όςο οι μακθτζσ φτιάχνουν τα κολάη τουσ κινείται διαρκϊσ ανάμεςα ςτισ ομάδεσ.

Κι αν ςυμβεί ςε μζνα;

Κζμα:

Στερεότυπεσ αντιλιψεισ / Διακρίςεισ / ατςιςμόσ

Μζγεκοσ ομάδασ:

12+

Θλικιακι ομάδα:

10+

Χρόνοσ:

45 λεπτά

Υλικά:

ψαλίδι, λευκι κόλλα χαρτί, κόλλα, παλιά περιοδικά /
εφθμερίδεσ (ζνα ςετ για κάκε ομάδα)

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
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Χωρίηουμε τα παιδιά ςε 4 υποομάδεσ. Τουσ εξθγοφμε ότι κα περνάμε από κάκε κρανίο για
να εξθγιςουμε ςτθν κάκε ομάδα τι ζχει να κάνει.
Ρερνάμε από τισ ομάδεσ και δίνουμε ςτθν κακεμιά ζνα ψαλίδι, μία λευκι κόλλα χαρτί, μία
κόλλα/κολλθτικι ταινία και ζνα περιοδικό.
Στθν πρϊτθ ομάδα εξθγοφμε ότι πρζπει να ετοιμάςουν ζνα κολλάη που να αποδίδει τθν
“άνοιξθ”. Τουσ λζμε ότι ζχουν 20 λεπτά.
Το ίδιο κάνουμε με τθ δεφτερθ ομάδα που πρζπει να ετοιμάςει κολλάη με κζμα το
“καλοκαίρι” κακϊσ και με τθν τρίτθ ομάδα από τθν οποία ηθτάμε να φτιάξει το “χειμϊνα”.
Στθν τζταρτθ ομάδα με αυςτθρό φφοσ εξθγοφμε τι ζχουν να κάνουν ςε μία γλϊςςα που δεν
καταλαβαίνουν.
Ρερνάμε από τισ τρεισ πρϊτεσ ομάδεσ και τισ ενκαρρφνουμε ενϊ κατθγοροφμε τθν τζταρτθ
πωσ δεν κάνει αυτό που τθσ ηθτιςαμε.
Μετά από 20 λεπτά περνάμε από τισ ομάδεσ και μαηεφουμε τα κολλάη
Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Τι ςυνζβθ;
 Ρϊσ ζνιωςαν οι ομάδεσ;
 Κζλθςε κάποιοσ να παρζμβει για να μιλιςει για τθν αδικία που ςυνζβαινε;
 Συμβαίνουν τζτοιεσ καταςτάςεισ ςτθν πραγματικι ηωι; Σε ποιεσ περιπτϊςεισ;
 Ροιεσ είναι οι ομάδεσ ανκρϊπων που τουσ ςυμπεριφζρονται όπωσ ςτθν τζταρτθ
κατθγορία?
 Ρϊσ αντιδροφν οι άνκρωποι που τουσ ξεχωρίηουν?
 Αντιδροφν παρόμοια με τουσ μακθτζσ τισ τζταρτθσ ομάδασ?
 Ζχουμε βρεκεί ποτζ ςε παρόμοια κζςθ με αυτι των παιδιϊν ςτθν τζταρτθ ομάδα;
 Ζχουμε κάνει ποτζ διακρίςεισ εισ βάροσ κάποιασ ομάδασ ανκρϊπων με
ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά;
 Ζχουμε δει να μεταχειρίηονται οι άλλοι κάποιον όπωσ μεταχειρίηονταν ο
ςυντονιςτισ τθν τζταρτθ ομάδα;
 Γιατί ςυμβαίνει αυτό ςτθν πραγματικι ηωι;
 Με ποιουσ τρόπουσ όλοι μοιάηουμε; Με ποιουσ διαφζρουμε; Είμαςτε όλοι ίςοι;
 Τι μποροφμε να κάνουμε για να ζχουμε όλοι ίςεσ ευκαιρίεσ;

Κάνε ζνα βιμα μπροςτά
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Ρθγι: “Compasito”, Εγχειρίδιο εκπαίδευςθσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα για παιδιά,
δραςτθριότθτα με τίτλο “Κάντε ζνα βιμα μπροςτά”, ςελ. 174
Κριτιρια επιλογισ: Θ δραςτθριότθτα αυτι είναι ιδανικι για καλλιζργεια τθσ
ενςυναίςκθςθσ. Τα παιδιά φαντάηονται τουσ εαυτοφσ τουσ ςε μία άλλθ κατάςταςθ από
αυτι που βιϊνουν και καλοφνται να απαντοφν ςε ερωτιςεισ ςφμφωνα με τθν κατάςταςθ
του ρόλου που τουσ δίνεται. Θ απόςταςθ που παίρνουν οι “ευνοθμζνοι” τθσ ομάδασ
αποτυπϊνει τθν κοινωνικι απόςταςθ θ οποία μπορεί τελικά να μθν οφείλεται ςτθν
προςωπικι προςπάκεια των ανκρϊπων αλλά να διαμορφϊνεται από άλλα κριτιρια και
ςυνκικεσ προδιαγεγραμμζνεσ. Μζςα από τθ ςυηιτθςθ που ακολουκεί, οι μακθτζσ
ςυνειδθτοποιοφν τθ ςθμαςία τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν και κυρίωσ τθσ
δωρεάν πρόςβαςθσ χωρίσ διακρίςεισ ςε κοινωνικά αγακά όπωσ ιατροφαρμακευτικι
περίκαλψθ και εκπαίδευςθ. Τζλοσ, μζςα από τθ ςυηιτθςθ και με το ςυντονιςμό του
εκπαιδευτικοφ ι του εκπαιδευτι, οι μακθτζσ μποροφν να αντιλθφκοφν τθ ςθμαςία τθσ
ανάλθψθσ κοινωνικισ δράςθσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ιςότθτασ για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ.
Ρροςαρμογζσ: Οι ρόλοι που αναφζρονται ςτθ δραςτθριότθτα του Compasito εδϊ είναι
προςαρμοςμζνοι ϊςτε να ανταποκρίνονται περιςςότερο ςτθν τοπικι πραγματικότθτα. Ο
εκπαιδευτικόσ μπορεί να προςκζςει ι να αφαιρζςει προφίλ ρόλων κακϊσ και να
διαμορφϊςει τα υπάρχοντα ϊςτε να αποφφγει τθν ζκκεςθ προςωπικϊν ευαίςκθτων
καταςτάςεων που βιϊνουν οι μακθτζσ.

Κάνε ζνα βιμα μπροςτά

Κζμα:

Στερεότυπεσ αντιλιψεισ / Διακρίςεισ / ατςιςμόσ

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Θλικιακι ομάδα:

10+

Χρόνοσ:

45 λεπτά

Υλικά:

κάρτεσ με ρόλουσ

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
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Μοιράηουμε μία κάρτα ςε κάκε ςυμμετζχοντα/ουςα. Αφινουμε κάποια λεπτά ϊςτε οι
ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να επεξεργαςτοφν τισ πλθροφορίεσ τθσ κάρτασ. Τουσ ηθτάμε να μπουν
ςτουσ ρόλουσ που περιγράφει θ κάρτα χωρίσ να δείξουν τισ κάρτεσ τουσ ςτουσ άλλουσ.
Αφινουμε λίγο χρόνο ϊςτε οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να ςκεφτοφν ςχετικά με τισ παρακάτω
ερωτιςεισ:
 Ρϊσ ηεισ;
 Ρϊσ είναι το ςπίτι ςου;
 Τι είδουσ παιχνίδια παίηεισ;
 Τι δουλειά κάνουν οι γονείσ ςου;
 Ρϊσ είναι θ ηωι ςου;
 Είςαι κοινωνικόσ;
 Τι κάνεισ τα πρωινά, τα μεςθμζρια και τα απογεφματα;
 Ροιοσ είναι ο τρόποσ ηωισ ςου;
 Ροφ μζνεισ;
 Ρόςα λεφτά βγάηει θ οικογζνειά ςου;
 Τι κάνεισ ςτον ελεφκερό ςου χρόνο;
 Τι κάνεισ ςτισ διακοπζσ ςου;
 Τι ςου αρζςει πολφ και τι φοβάςαι;
Ηθτάμε από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να ςτακοφν όλοι ςε μία ςειρά ο ζνασ δίπλα ςτον
άλλον.
Διαβάηουμε μία λίςτα με προτάςεισ. Κάκε φορά που οι μακθτζσ απαντοφν ναι ςε αυτό που
διαβάηουμε κάνουν ζνα βιμα μπροςτά. Αλλιϊσ μζνουν ςτο ςθμείο όπου βρίςκονται.
Διαβάηουμε μία πρόταςθ κάκε φορά.
Στο τζλοσ ηθτάμε από τον κακζνα να αναλογιςτεί το ςθμείο ςτο οποίο βρίςκεται.

Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Ρϊσ νιϊςαμε προχωρϊντασ ι μζνοντασ εκεί;
 Ρότε αρχίςαμε να προςζχουμε αν οι άλλοι προχωροφςαν ι όχι;
 Ζνιωςε κανείσ ότι υπιρχαν ςτιγμζσ που τα ανκρϊπινα δικαιϊματά του δε
λαμβάνονταν υπόψθ;
 Μποροφμε να μαντζψουμε ο ζνασ το ρόλο του άλλου;
 Ρόςο εφκολο ι δφςκολο ιταν να βριςκόμαςτε ςτουσ ρόλουσ μασ;
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 Θ δραςτθριότθτα αυτι αποδίδει τθν πραγματικότθτα ςε ζνα βακμό;
 Ροια δικαιϊματα δεν αναγνωρίηονται ςε κάκε ρόλο; Μπορεί κανείσ να πει ότι
ςτερείται τα δικαιϊματά του ςφμφωνα με το ρόλο του; Γιατί;
 Ροια βιματα κα μποροφςαν να γίνουν ϊςτε να μθν υπάρχουν διακρίςεισ ςε μία
κοινωνία;
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Είςαι παιδί μίασ

Είςαι κόρθ ενόσ

Είςαι γιοσ ενόσ

Είςαι μία

ανφπαντρθσ μθτζρασ

διευκυντι τράπεηασ.

Κινζηου ιδιοκτιτθ

μουςουλμάνα από

ςε μία πόλθ τθσ

Ρθγαίνεισ ςε

εςτιατορίου και θ

τθ Σαουδικι

επαρχίασ.

ιδιωτικό ςχολείο ςε

δουλειά του πατζρα

Αραβία. Ηεισ με τουσ

μία μεγάλθ πόλθ.

ςου πθγαίνει καλά.

γονείσ ςου οι οποίοι
είναι πολφ
κρθςκευόμενοι.

Είςαι κόρθ ενόσ

Είςαι ζνασ

Είςαι μία

Είςαι μακθτισ ςτο

Αμερικανοφ πρζςβθ

παράλυτοσ μακθτισ

δωδεκάχρονθ

δθμοτικό ςχολείο ςε

και ηεισ με τθν

και κινείςαι με

κοπζλα ομά

μία χϊρα όπου δε

οικογζνειά ςου ςτθν

αναπθρικι καρζκλα.

(Τςιγγάνα) που

μιλάσ τθν επίςθμθ

ςταμάτθςε το

γλϊςςα.

Ελλάδα.
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δθμοτικό ςχολείο.

Είςαι ζνασ

Είςαι ζνασ

Είςαι γιοσ ενόσ

Μόλισ τελείωςεσ το

πρόςφυγασ από το

μετανάςτθσ χωρίσ

αγρότθ ςε ζνα

δθμοτικό ςχολείο.

Αφγανιςτάν.

χαρτιά από το Μαλί.

απομονωμζνο

Το καλοκαίρι

ορεινό χωριό.

χρειάηεται να
βοθκιςεισ ςτθν
οικογενειακι ςασ
επιχείρθςθ γιατί οι
γονείσ ςου δεν τα
καταφζρνουν μόνοι.

Θ οικογζνειά ςου

Είςαι μακθτισ ςτθν

Είςαι μακθτισ και

Είςαι θ κόρθ του

ζχει χωράφια ςε ζνα

πζμπτθ δθμοτικοφ. Θ

κζλεισ να γίνεισ

πλουςιότερου

ορεινό χωριό και δεν

μθτζρα ςου είναι

ακροβάτθσ. Οι γονείσ ανκρϊπου ςτθν

ζχει τα χριματα να

ςτθ φυλακι και ο

ςου είναι δθμόςιοι

ςε ςτείλει ςτθν πόλθ

πατζρασ ςου είναι

υπάλλθλοι.

για να πασ ςτο

άνεργοσ.

γυμνάςιο.

Ευρϊπθ.
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Εναλλακτικά, οι κάρτεσ ρόλων τθσ δραςτθριότθτασ μποροφν να προςαρμοςτοφν ϊςτε να
ανταποκρίνονται ςτισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ τθσ ομάδασ. Λδιαίτερθ προςοχι όμωσ πρζπει
πάντα να δίνεται ϊςτε οι ρόλοι να μθν αναφζρονται ςε ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία
ταυτότθτασ/ευαλωτότθτασ των ςυμμετεχόντων/ουςϊν.

Ενδεικτικά, οι κάρτεσ ρόλων μποροφν να προςαρμοςτοφν ωσ εξισ:
Είςαι 13 χρονϊν και
ηεισ ςε μία πόλθ τθσ
επαρχίασ. Ο πατζρασ
ςου δε ηει.

Είςαι 13 χρονϊν και
θ μθτζρα ςου είναι
διευκφντρια
τράπεηασ. Ρθγαίνεισ
ςε ιδιωτικό ςχολείο
ςε μία μεγάλθ πόλθ.

Είςαι 13 χρονϊν.
Ιρκεσ ςτθν Ελλάδα
με τουσ γονείσ ςου
όταν ιςουν 3
χρονϊν. Σιμερα ο
πατζρασ ςου ζχει
μανάβικο και θ
δουλειά του
πθγαίνει αρκετά
καλά.

Είςαι 13 χρονϊν,
πρόςφυγασ από τθ
Συρία. Σιμερα ηεισ
ςτο Κζντρο
Ρροςφφγων ςτα
Διαβατά τθσ
Κεςςαλονίκθσ.

Είςαι 13 χρονϊν.
Αντιμετωπίηεισ
ςθμαντικζσ
δυςκολίεσ ςτα
μακιματα.
Ρροςπακείσ, αλλά
πολλζσ φορζσ δεν τα
καταφζρνεισ τόςο
καλά, ιδιαίτερα ςτθν
ανάγνωςθ και ςτθν
ορκογραφία.
Είςαι παιδί
αγροτικισ
οικογζνειασ ςε ζνα
απομονωμζνο
ορεινό χωριό. Οι
γονείσ ςου δεν είναι
ςίγουροι αν κζλουν
να ςυνεχίςεισ ςτο
γυμνάςιο.

Είςαι ζνασ
παράλυτοσ μακθτισ
13 χρονϊν και
κινείςαι με
αναπθρικι καρζκλα.

Είςαι 13 χρονϊν και
είςαι ομά
(Τςιγγάνοσ/α).

Είςαι μακθτισ ςτθν
Αϋ Γυμναςίου. Ιρκεσ
πρόςφατα ςτθν
Ελλάδα με τουσ
γονείσ ςου ζτςι δε
μιλάσ ακόμα καλά τθ
γλϊςςα.

Ρθγαίνεισ ςτθν Αϋ
Γυμναςίου. Οι δφο
γονείσ ςου είναι
άνεργοι ζτςι θ
οικογζνειά ςασ
αντιμετωπίηει
ςοβαρζσ οικονομικζσ
δυςκολίεσ. Φοράσ
ροφχα που είχαν
παλιά τα ξαδζρφια
ςου ενϊ υπάρχουν
φορζσ που ςτο ςπίτι
δεν υπάρχει φαγθτό.
Ρθγαίνεισ ςτθν Αϋ
Γυμναςίου. Ο
πατζρασ ςου
δουλεφει πολλζσ

Είςαι 13 χρονϊν. Οι
γονείσ ςου είναι
εκπαιδευτικοί. Εδϊ
και αρκετά χρόνια
κάνεισ λογοκεραπεία
επειδι δεν μπορείσ
να προφζρεισ
οριςμζνα γράμματα.

Μόλισ τελείωςεσ το
δθμοτικό ςχολείο. Το
καλοκαίρι χρειάηεται
να βοθκιςεισ ςτθν
οικογενειακι ςασ
επιχείρθςθ γιατί οι
γονείσ ςου δεν τα
καταφζρνουν μόνοι.

Ρθγαίνεισ ςτο
γυμνάςιο και ςου
αρζςουν πολφ τα
ιαπωνικά κόμιξ και

Είςαι 13 χρονϊν και
θ οικογζνειά ςου
είναι θ πλουςιότερθ
ςτθν Ευρϊπθ.

Ρθγαίνεισ ςτθν Αϋ
Γυμναςίου και ζχεισ
πολφ καλζσ
επιδόςεισ ςτα
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μακιματα.
Αφιερϊνεισ πολφ
χρόνο από τθ μζρα
ςου για να μελετάσ
ςτο ςπίτι ζτςι ςυχνά
δε ςου μζνει χρόνοσ
να βγαίνεισ.

ϊρεσ και θ μθτζρα
ςου ηει ςε άλλθ
πόλθ. Μετά το
ςχολείο, χρειάηεται
να φροντίηεισ τον
αδερφό ςου που
είναι 6 χρονϊν.

βιντεοπαιχνίδια.
Ρολλζσ φορζσ
αιςκάνεςαι ότι τα
ενδιαφζροντά ςου
δεν ταιριάηουν με
αυτά των άλλων
παιδιϊν τθσ τάξθσ.
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Καταςτάςεισ που διαβάηει ο ςυντονιςτισ:

 Δεν είχεσ ποτζ κανζνα οικονομικό πρόβλθμα.
 Ηεισ ςε ζνα ςπίτι με τθλεφωνικι γραμμι και τθλεόραςθ.
 Αιςκάνεςαι ότι ςζβονται τθ γλϊςςα, τθ κρθςκεία και τον πολιτιςμό ςου ςτθ χϊρα που ηεισ.
 Αιςκάνεςαι ότι θ γνϊμθ ςου ςε κοινωνικά και πολιτικά ηθτιματα λαμβάνεται υπόψθ και ότι
οι απόψεισ ςου ακοφγονται.
 Οι άλλοι άνκρωποι ςε προςβάλλουν για διάφορα κζματα.
 Μπορείσ να κυκλοφορείσ ςτο δρόμο χωρίσ να φοβάςαι.
 Ξζρεισ από ποφ να ηθτιςεισ βοικεια όταν τθ χρειαςτείσ.
 Δεν ζνιωςεσ ποτζ να ςε ξεχωρίηουν λόγω τθσ καταγωγισ ςου.
 Ζχεισ επαρκι κοινωνικι και ιατρικι περίκαλψθ.
 Μπορείσ να πθγαίνεισ διακοπζσ με τθν οικογζνειά ςου μία φορά το χρόνο.
 Μπορείσ να καλείσ τουσ φίλουσ ςου ςτο ςπίτι ι να βγαίνεισ να παίηεισ μαηί τουσ.
 Ζχεισ μια ενδιαφζρουςα ηωι και είςαι κετικόσ/ι για το μζλλον ςου.
 Αιςκάνεςαι ότι μπορείσ να ςπουδάςεισ και να ακολουκιςεισ όποιο επάγγελμα κζλεισ.
 Δε φοβάςαι μιπωσ ςε παρενοχλιςουν ι ςου επιτεκοφν ςτο δρόμο, ι τα ΜΜΕ.
 Μπορείσ να γιορτάηεισ τισ πιο μεγάλεσ κρθςκευτικζσ γιορτζσ με τουσ ςυγγενείσ και τουσ
φίλουσ ςου.
 Μπορείσ να ταξιδζψεισ ςτο εξωτερικό.
 Μπορείσ να πθγαίνεισ ςτο ςινεμά ι ςτο κζατρο μία φορά τθν εβδομάδα.
 Μπορείσ να αγοράηεισ καινοφργια ροφχα τουλάχιςτον μία φορά κάκε τρεισ μινεσ.
 Μπορείσ να ερωτευκείσ όποιον κζλεισ.
 Αιςκάνεςαι ότι εκτιμοφν και ςζβονται τισ ικανότθτζσ ςου ςτθν κοινωνία που ηεισ.
 Μπορείσ να χρθςιμοποιείσ και να πλθροφορείςαι από το ίντερνετ.
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Τι λζνε οι εικόνεσ ;
Ρθγι: Εκπαιδευτικό πακζτο “All different, all equal”, δραςτθριότθτα με τίτλο “What do you
see?”, ςελ. 176
Κριτιρια επιλογισ: Θ δραςτθριότθτα αυτι απευκφνεται κυρίωσ ςε ομάδεσ μακθτϊν που
ςυμμετζχουν ςτθ δθμιουργία ςχολικισ εφθμερίδασ, ενθμερωτικϊν καμπανιϊν που
πραγματοποιοφν ςτο πλαίςιο μακθμάτων project κ.ά. Τα παιδιά μακαίνουν για τον τρόπο
με τον οποίο λειτουργεί θ εικόνα και ο τίτλοσ ςτθν είδθςθ ϊςτε να αντιλαμβάνονται πϊσ οι
αναγνϊςτεσ μπορεί να οδθγοφνται ςε λάκοσ ερμθνείεσ και να αποπροςανατολίηονται
πολλζσ φορζσ από τα μζςα επικοινωνίασ. Μζςα από τθ δραςτθριότθτα, οι μακθτζσ
εκπαιδεφονται ϊςτε να είναι ικανοί να κρίνουν τθν ποιότθτα μίασ είδθςθσ, ενϊ παράλλθλα
αποκτοφν τθν απαιτοφμενθ γνϊςθ για να μποροφν να αποφεφγουν τίτλουσ και εικόνεσ που
δεν είναι αντικειμενικζσ και μπορεί να αναπαράγουν ςτερεότυπα.
Ρροςαρμογζσ: Θ δραςτθριότθτα ςτθν πρωτότυπι τθσ μορφι απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ
αποκλειςτικά ωσ αναγνϊςτεσ. Εδϊ, ο ςυντονιςτισ και ο εκπαιδευτικόσ μποροφν να τθν
προςαρμόςουν ϊςτε να απευκφνονται ςτουσ μακθτζσ που δθμιουργοφν οι ίδιοι τθν είδθςθ.
Ζτςι, τα παραδείγματα που δίνονται μπορεί να αποτελοφν παλαιότερθ δουλειά των
μακθτϊν. Εναλλακτικά, μζςα από τθ δραςτθριότθτα, οι μακθτζσ μποροφν να
δθμιουργιςουν ομαδικά μία είδθςθ για τθν αντικειμενικότθτα τθσ οποίασ ςυμφωνοφν και θ
οποία δεν προωκεί τθν αναπαραγωγι των ςτερεότυπων αντιλιψεων.

Τι λζνε οι εικόνεσ;

Κζμα:

Στερεότυπεσ αντιλιψεισ / Διακρίςεισ / ατςιςμόσ

Μζγεκοσ ομάδασ:

6+

Θλικιακι Ομάδα:

10+

Χρόνοσ:

45 λεπτά

Υλικά:

5 , 6 εικόνεσ από περιοδικά ι εφθμερίδεσ

87

ΑΝΣΙΓΟΝΗ - Κέντπο Πληπουόπησηρ και Σεκμηπίωσηρ
για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Διπήνη και τη Μη Βία
ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ - ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ
ορ
Πτολεμαίων 29Α, 6 όπουορ, 54630 Θεσσαλονίκη
τηλ: +30-2310-285.688, υαξ: +30-2310-222.503
info@antigone.gr
www.antigone.gr
Skype: antigone.information.centre

Λωρίδεσ από χαρτί, ςτυλό, κόλλα, κολλθτικι ταινία

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Στερεϊνουμε τισ εικόνεσ ςτον τοίχο ζτςι ϊςτε όλοι/εσ ςτθν ομάδα να τισ βλζπουν.
Δίνουμε από 2 λωρίδεσ χαρτί ςε κάκε ςυμμετζχοντα/ουςα και τουσ λζμε να γράψουν ζναν
κετικό και ζναν αρνθτικό τίτλο ειδιςεων για κακεμία από τισ εικόνεσ.
Πταν όλεσ οι ομάδεσ είναι ζτοιμεσ κολλάμε τουσ τίτλουσ κάτω από τισ ειδιςεισ και τουσ
ςυγκρίνουμε.
Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Τι παρατθροφμε ςτουσ τίτλουσ και τι μποροφμε να ςυμπεράνουμε ;
 Ρόςεσ διαφορετικζσ ερμθνείεσ μπορεί να δϊςει κανείσ ςε μία εικόνα ;
 Τα άτομα των ομάδων είδαν διαφορετικά πράγματα ςτισ ίδιεσ εικόνεσ ;
 Τι προςζχουμε πρϊτο ςε μία είδθςθ εφθμερίδασ ι περιοδικοφ ;
 Σε ποιο βακμό οι εικόνεσ αποδίδουν τθν πραγματικι διάςταςθ μίασ είδθςθσ ;
 Ριςτεφετε ότι μπορεί εικόνεσ ςαν αυτζσ να αναπαράγουν τα ςτερεότυπα ;

Εςφ ποφ ςτζκεςαι;
Ρθγι: “Compassito”, Εγχειρίδιο εκπαίδευςθσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα για παιδιά
Κριτιρια Επιλογισ: Μζςα από τθ δραςτθριότθτα τα παιδιά ανταλλάςςουν απόψεισ για
κζματα που ςχετίηονται με τθν ιςότθτα κατ’ αρχιν μεταξφ τουσ και κατ’ επζκταςθ τθν
ιςότθτα ανάμεςα ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ. Μζςα από τθ ςυηιτθςθ που ακολουκεί μετά
από κάκε πρόταςθ-διλωςθ που διαβάηεται ςτουσ μακθτζσ, ο ςυντονιςτισ και ο
εκπαιδευτικόσ δίνουν ζμφαςθ ςε επιχειριματα με τα οποία υπεραςπίηονται τισ ίςεσ
ευκαιρίεσ και τθν εξαςφάλιςθ των δικαιωμάτων, προωκοφν τθν ιςότθτα και τον αμοιβαίο
ςεβαςμό και καλλιεργοφν το αίςκθμα τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ ςυνεργαςίασ ςτθν τάξθ. Οι
ςυντονιςτζσ ςτθν τάξθ μποροφν να δϊςουν περιςςότερο χρόνο ςε προτάςεισ που διχάηουν
τα παιδιά και να ενκαρρφνουν τθ μεταξφ τουσ ςυηιτθςθ προσ μία κατεφκυνςθ που
ανταποκρίνεται ςτουσ ςτόχουσ τθσ δραςτθριότθτασ.
Ρροςαρμογζσ: Θ πρωτότυπθ δραςτθριότθτα του Compass ζχει δομθκεί ςτθ κεματικι τθσ
ιςότθτασ των φφλων. Εδϊ οι προτάςεισ διαμορφϊνονται ςτθ κεματικι τθσ ενότθτασ και
αφοροφν τθν ιςότθτα ςε όλεσ τθσ τισ διαςτάςεισ. Φυςικά οι προτάςεισ μποροφν να
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προςαρμοςτοφν ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ, ϊςτε να μθ
κίγουν άμεςα κζματα που μπορεί να προκαλζςουν κρίςθ ςτθν ομάδα και ταυτόχρονα να
ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των μελϊν τθσ.

Εςφ ποφ ςτζκεςαι;

Κζμα:

Στερεότυπεσ αντιλιψεισ / Διακρίςεισ / ατςιςμόσ

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Θλικιακι ομάδα:

12+

Χρόνοσ:

45 λεπτά

Υλικά:

-

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Ρλθροφοροφμε τα παιδιά ότι θ γνϊμθ του κακενόσ είναι ςθμαντικι και ότι κα χρειαςτεί να
τθν εκφράςουν ςε αυτό το παιχνίδι.
Χωρίηουμε τθν αίκουςα ςτισ πλευρζσ “ςυμφωνϊ” και ”διαφωνϊ”.
Διαβάηουμε κάποιουσ ιςχυριςμοφσ και τα παιδιά ςτζκονται ςτο “ςυμφωνϊ” ι ςτο
“διαφωνϊ”.
ωτάμε γιατί κακζνασ επζλεξε να ςτακεί ςτθν κάκε πλευρά και τα παιδιά εξθγοφν τισ κζςεισ
τουσ. Αφοφ ολοκλθρωκεί θ ςυηιτθςθ, όποιο παιδί ζχει αλλάξει γνϊμθ μπορεί να αλλάξει
πλευρά.
 Μόνο τα αγόρια παίηουν καλό ποδόςφαιρο.
 Τα κορίτςια βοθκοφν τισ μθτζρεσ τουσ και τα αγόρια βοθκοφν τουσ πατεράδεσ τουσ.
 Μόνο τα ζξυπνα και τα ετοιμόλογα παιδιά μποροφν να ςυμμετζχουν ςτο ςυμβοφλιο
τθσ τάξθσ και του ςχολείου.
 Δεν ζχουν όλα τα παιδιά ίςα δικαιϊματα ςτο ςχολείο. Τα φτωχά παιδιά δεν
μποροφν να ςυμμετζχουν τόςο όςο τα άλλα.
 Πςοι διαβάηουν πολφ δεν είναι καλοί ςτα ακλιματα.
 Τα παιδιά από άλλεσ χϊρεσ δεν είναι καλοί/εσ μακθτζσ/τριεσ.
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 Τα παιδιά με αναπθρίεσ δεν μποροφν να ζρχονται ςτο ςχολείο μασ.
 Τα παιδιά από τθν Αφρικι δεν είναι τόςο ζξυπνα.

Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Δυςκολευτικαμε να διαλζξουμε πλευρά ςε κάποιεσ ερωτιςεισ? Σε ποιεσ? Γιατί?
 Αλλάξαμε γνϊμθ ςε κάποιεσ?
 Είναι ςθμαντικό να ακοφμε τισ απόψεισ όλων? Τα παιδιά πρζπει να ςυμμετζχουν
ςτισ αποφάςεισ που λαμβάνονται? Σε ποιεσ περιπτϊςεισ και με ποιουσ τρόπουσ?
Τα παιδιά τϊρα δουλεφουν ςε ομάδεσ τριϊν, τεςςάρων ατόμων και προςπακοφν να
αναδιαμορφϊςουν τουσ ιςχυριςμοφσ που διαβάςτθκαν με τρόπο που όλα τα μζλθ τθσ
ομάδασ να ςυμφωνοφν.

Ραραδείγματα διακρίςεων
Ρθγι: Εκπαιδευτικό Ρακζτο “Πλοι διαφορετικοί, όλοι ίςοι”, European Youth Center, 1995,
δραςτθριότθτα με τίτλο “Sharing Discrimination”, ςελ. 158
Κριτιρια επιλογισ: Θ κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ δυςμενοφσ διάκριςθσ και του ρατςιςμοφ
μζςα από τθν καταγραφι εμπειριϊν και βιωμάτων των μακθτϊν τα οποία αποτελοφν
περιςτατικά διάκριςθσ μικρότερθσ ι μεγαλφτερθσ ζνταςθσ. Μζςα από τθ δραςτθριότθτα
μπορεί να δοκεί ο οριςμόσ τθσ διάκριςθσ, να εντοπιςτοφν οι κοινωνικζσ ομάδεσ οι οποίεσ
ςυχνά ςτοχοποιοφνται για χαρακτθριςτικά που διακζτουν και να ςυηθτθκοφν οι τρόποι με
τουσ οποίουσ τα κφματα διάκριςθσ αλλά και το κοινωνικό ςφνολο μποροφν να
αντιμετωπίηουν περιςτατικά διάκριςθσ. Θ δραςτθριότθτα αφινει ςτουσ μακθτζσ τθν
ελευκερία να αναφερκοφν ςε όποιο περιςτατικό επικυμοφν –το οποίο μπορεί να ζχουν
βιϊςει οι ίδιοι ι όχι- και ςτθ ςυνζχεια να αποφαςίςουν ομαδικά για το περιςτατικό που
τουσ φαίνεται περιςςότερο ςοβαρό.
Ρροςαρμογζσ: Δεν ζγινε προςαρμογι ςε αυτι τθ δραςτθριότθτα

Ραραδείγματα διακρίςεων

Κζμα:

Στερεότυπεσ αντιλιψεισ / Διακρίςεισ / ατςιςμόσ
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Μζγεκοσ ομάδασ:

6 – 8 (εάν θ ομάδα είναι μεγαλφτερθ χωρίηουμε ςε υποομάδεσ)

Θλικιακι ομάδα:

12+

Χρόνοσ:

45 λεπτά

Υλικά:

Ρίνακασ
Χρωματιςτοί μαρκαδόροι

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Ηθτάμε από κάκε ςυμμετζχοντα/ουςα να ςκεφτεί ζνα περιςτατικό κατά τθ διάρκεια του
οποίου ζνιωςε να ςυμβαίνει μία διάκριςθ ςε βάροσ του/τθσ ι ςε βάροσ κάποιου άλλου
προςϊπου.
Κακζνασ/Κακεμιά περιγράφει το περιςτατικό αυτό ςτα μζλθ τθσ ομάδασ του/τθσ. Αν
κζλουμε οι ιςτορίεσ να είναι ανϊνυμεσ, ηθτάμε από τουσ/τισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να
γράψουν τισ ιςτορίεσ τουσ και τισ ςυλλζγουμε αφοφ τελειϊςουν.
Καταγράφουμε όλα τα περιςτατικά ςτον πίνακα και ςτθ ςυνζχεια ςυηθτάμε όποιο από αυτά
επιλζξουν οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ.
Ηθτάμε από το άτομο που περιζγραψε το περιςτατικό που επιλζχκθκε να δϊςει κάποιεσ
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για αυτό ςτθν ομάδα.
Εναλλακτικά θ ίδια δραςτθριότθτα μπορεί να γίνει με παιχνίδι ρόλων. Ηθτάμε από κάποια
άτομα τθσ ομάδασ να παρουςιάςουν τθν ιςτορία. Αμζςωσ μετά οι παρατθρθτζσ/ριτριεσ
προτείνουν διαφορετικζσ αντιδράςεισ από αυτι που παρουςιάςτθκε.
Θ ομάδα ςυηθτά πϊσ μπορεί να ξεκίνθςε το περιςτατικό και τι ςυνζβθ, πϊσ ζνιωςε το
πρόςωπο που ζγινε ςτόχοσ διάκριςθσ, πϊσ ζνιωςε το πρόςωπο που ζκανε τθ διάκριςθ, αν θ
διάκριςθ ςυνζβθ ι όχι δικαιολογθμζνα και γιατί, πϊσ αντζδραςαν τα πρόςωπα και ποια
ιταν θ εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ.
Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Ροια είναι οι λόγοι για τουσ οποίουσ κάποιοσ άνκρωποσ μπορεί να γίνει ςτόχοσ
διακρίςεων; (καταγωγι, χρϊμα δζρματοσ, θλικία, φφλο, ςτυλ ντυςίματοσ κ.ά.)
 Γιατί οι άνκρωποι επιτίκενται ςτο διαφορετικό ;
 Από ποφ υιοκετοφν αυτι τθ ςυμπεριφορά ;
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 Υπάρχουν άλλα περιςτατικά διακρίςεων τα οποία δεν αναφζρκθκαν από τουσ
μακθτζσ ςτθν τάξθ ; Από ποιουσ προκαλοφνται ;
 Ρόςο ςθμαντικό είναι να αντιδροφμε ςε περιςτατικά αρνθτικϊν διακρίςεων ; Με
ποιουσ τρόπουσ μποροφμε να το κάνουμε αυτό ;

Οικογενειακό Συμβοφλιο
Ρθγι: Εκπαιδευτικό πακζτο “All different, all equal”, δραςτθριότθτα με τίτλο “Guess who is
coming to dinner”, ςελ. 87
Κριτιρια επιλογισ: Θ δραςτθριότθτα απευκφνεται ςε μεγαλφτερουσ ςε θλικία μακθτζσ οι
οποίοι είναι ιδθ ευαιςκθτοποιθμζνοι οι ίδιοι ςε ηθτιματα ρατςιςμοφ και κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ. Θ ςυηιτθςθ μετά τθ δραςτθριότθτα εςτιάηει ςτισ ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ τθσ
κοινωνίασ και ςτον τρόπο με τον οποίο αυτζσ μπορεί να αναπαράγονται ςτισ οικογζνειεσ και
να μεταδίδονται ςτισ νεότερεσ γενιζσ. Αν θ ομάδα διατίκεται, μπορεί να γίνει ςυηιτθςθ
γφρω από τθν αναπαραγωγι ςτερεότυπων αντιλιψεων από τα μζςα, τθ ρθτορικι μίςουσ
και τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορεί να εκφράηεται κακϊσ και τθν κοινωνικι δράςθ για
τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου. Επιπρόςκετα, παράλλθλα με τθ δραςτθριότθτα, μπορεί
να γίνει διαχωριςμόσ ανάμεςα ςτθ μεταναςτευτικι ιδιότθτα και ςτθν ιδιότθτα του
πρόςφυγα.
Ρροςαρμογζσ: Το ςενάριο που δίνεται ςτθν πρωτότυπθ δραςτθριότθτα εςτιάηει ςτισ
διακρίςεισ με βάςθ το χρϊμα και τθ φυλετικι καταγωγι. Εδϊ προςαρμόςτθκε ςτισ
διακρίςεισ με βάςθ κυρίωσ το κριςκευμα και τθν ιδιότθτα του πρόςφυγα ϊςτε να
αποτυπϊνει με περιςςότερο ρεαλιςμό τισ διακρίςεισ όπωσ αυτζσ εκφράηονται από ζνα
μζροσ των πολιτϊν ςιμερα ςτθν Ελλάδα. Επίςθσ, ενϊ ςτθν πρωτότυπθ δραςτθριότθτα
προετοιμάηει και παρουςιάηει το παιχνίδι ρόλων μία ομάδα ςυμμετεχόντων, εδϊ
δθμιουργοφνται ομάδεσ των 4 ατόμων που παρουςιάηουν όλεσ ϊςτε θ δραςτθριότθτα να
ζχει πλιρωσ ςυμμετοχικό και διαδραςτικό χαρακτιρα. Σε περίπτωςθ που ο αρικμόσ των
μακθτϊν δε βοθκά, μπορεί ανάλογα να προςτεκεί ι να αφαιρεκεί ζνασ ρόλοσ.

Οικογενειακό ςυμβοφλιο

Κζμα:

Στερεότυπεσ αντιλιψεισ / Διακρίςεισ / ατςιςμόσ

92

ΑΝΣΙΓΟΝΗ - Κέντπο Πληπουόπησηρ και Σεκμηπίωσηρ
για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Διπήνη και τη Μη Βία
ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ - ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ
ορ
Πτολεμαίων 29Α, 6 όπουορ, 54630 Θεσσαλονίκη
τηλ: +30-2310-285.688, υαξ: +30-2310-222.503
info@antigone.gr
www.antigone.gr
Skype: antigone.information.centre

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Θλικιακι ομάδα:

15+

Χρόνοσ:

45 λεπτά

Υλικά:

κάρτεσ με ρόλουσ

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Χωρίηουμε ςε υποομάδεσ των τεςςάρων ατόμων και μοιράηουμε τισ κάρτεσ ρόλων. Οι
ομάδεσ προετοιμάηουν τθ “ςκθνι” τουσ για περίπου 10 λεπτά.
Τοποκετοφμε 4 καρζκλεσ ςε θμικφκλιο ςαν να είναι το ςαλόνι του ςπιτιοφ όπου κα
ςυηθτιςει θ οικογζνεια.
Πςο οι ομάδεσ παρουςιάηουν τα “κεατρικά τουσ”, ο ςυντονιςτισ ςθμειϊνει ςτον πίνακα όλα
τα επιχειριματα που δίνουν οι πρωταγωνιςτζσ.

Στθ ςυνζχεια ςυηθτάμε πϊσ ζνιωςε ο κακζνασ με το ρόλο του. Ρριν μιλιςουν τα άτομα τθσ
κάκε ομάδασ βλζπουμε τα επιχειριματα που ζδωςαν ςτο “κεατρικό” τουσ.

Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Από ποιουσ εκφράηονται ςτθν πραγματικι ηωι τα επιχειριματα που ακοφςτθκαν;
 Μασ αντιπροςωπεφουν ι όχι? Για ποιουσ λόγουσ;
 Κα ιταν διαφορετικά τα πράγματα αν ο φίλοσ τθσ κοπζλασ ιταν διαφορετικοφ
χρϊματοσ και καταγωγισ;
 Τι κα γινόταν αν θ κοπζλα ανακοίνωνε ότι ζχει ςχζςθ με άτομα με άλλα
χαρακτθριςτικά; (ανάπθροσ, φτωχόσ, κλπ.)
 Ριςτεφετε ότι οι νεότερεσ γενιζσ ςκζφτονται διαφορετικά από τισ προθγοφμενεσ;
 Ροιοι άλλοι κακορίηουν τον τρόπο που ςκεφτόμαςτε και τισ επιλογζσ μασ;
 Υπάρχουν ανάλογεσ καταςτάςεισ που να ζχετε αντιμετωπίςει εςείσ ι κάποιοσ ςτο
περιβάλλον ςασ? Ρϊσ αντιδράςατε? Τι πιςτεφετε?
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Κάρτεσ όλων
Κόρθ:
Είςαι 20 χρονϊν. Ζχεισ αποφαςίςει να αντιμετωπίςεισ τθν οικογζνειά ςου και να τουσ πεισ
πωσ ςκοπεφεισ να ηιςεισ με τον πρόςφυγα φίλο ςου.
Η κατάσταση:
Ξεκινάσ πρϊτθ. Ανακοινϊνεισ ςτθν οικογζνειά ςου ότι πρόκειται να ηιςεισ με το φίλο ςου ο
οποίοσ είναι Κοφρδοσ πρόςφυγασ και γνωριςτικατε ςτο πανεπιςτιμιο. Προςπάκθςε να
ςτθρίξεισ τθν επιλογι ςου και βρεσ επιχειριματα ϊςτε να ανταπαντάσ ςε όςα ςου λζνε οι
δικοί ςου οι οποίοι δεν αποδζχονται τθ ςχζςθ ςου επειδι ο φίλοσ ςου ζχει άλλθ καταγωγι.
Μθτζρα:
Θ κόρθ ςου ζχει ςχζςθ με ζναν Κοφρδο πρόςφυγα και το ανακοινϊνει ςτθν οικογζνεια.
Η κατάσταση:
Αγαπάσ πολφ τθν κόρθ ςου όμωσ δεν μπορείσ να δεχτείσ πϊσ μπορεί να ςου το κάνει αυτό.
Υποςτθρίηεισ το ςφηυγό ςου ςε όςα λζει. Δε φωνάηεισ οφτε απειλείσ τθν κόρθ ςου όμωσ δεν
αποδζχεςαι δζχεςαι όςα ςου λζει. Ριςτεφεισ ότι ο φίλοσ τθσ κα τθ χτυπάει και κα τθσ
φζρεται άςχθμα και πωσ αν μείνει μαηί του κα υποφζρει.
Μεγάλοσ αδερφόσ/αδερφι:
Θ αδερφι ςου ζχει ςχζςθ με ζναν πρόςφυγα με τον οποίο κζλει να ηιςει και ςασ το
ανακοινϊνει.
Η κατάσταση:
Αρχικά πιςτεφεισ ότι δεν υπάρχει πρόβλθμα τα παιδιά να είναι μαηί. Υποςτθρίηεισ το
δικαίωμα του κακενόσ να κάνει ελεφκερα όποια επιλογι κζλει ςτισ ςχζςεισ του. Ραρόλα
αυτά, δε κζλεισ να είςαι τόςο απόλυτοσ μπροςτά ςτουσ γονείσ ςου οι οποίοι βλζπεισ ότι δεν
είναι κακόλου ψφχραιμοι με τθν κατάςταςθ.
Ρατζρασ:
Θ κόρθ ςου ζχει ςχζςθ με ζναν Κοφρδο πρόςφυγα και ανακοινϊνει ςτθν οικογζνειά ςασ ότι
κζλει να ηιςει μαηί του.
Η κατάσταση:
Είςαι ο αρχθγόσ του ςπιτιοφ και δεν εγκρίνεισ το να ζχει ςχζςθ θ κόρθ ςου ιδίωσ με ζναν
μουςουλμάνο πρόςφυγα. Εκπροςωπείσ τθν επικρατοφςα θκικι και ςκζφτεςαι τι κα πει θ
γειτονιά και ο κόςμοσ που ςασ ξζρει. Δε κεωρείσ ότι είςαι ρατςιςτισ αλλά είναι αδιανόθτο
για ςζνα θ κόρθ ςου να ζχει αυτι τθ ςχζςθ. Σκζψου πϊσ κα λειτουργοφςε ζνασ
ςυντθρθτικόσ πατζρασ και λειτοφργθςε αναλόγωσ.

94

ΑΝΣΙΓΟΝΗ - Κέντπο Πληπουόπησηρ και Σεκμηπίωσηρ
για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Διπήνη και τη Μη Βία
ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ - ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ
ορ
Πτολεμαίων 29Α, 6 όπουορ, 54630 Θεσσαλονίκη
τηλ: +30-2310-285.688, υαξ: +30-2310-222.503
info@antigone.gr
www.antigone.gr
Skype: antigone.information.centre

Ενότητα:

ΡΟΛΘΨΘ / ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ ΣΧΟΛΛΚΟΥ
ΕΚΦΟΒΛΣΜΟΥ ΚΑΛ ΒΛΑΣ

Σκοπόσ:

ανάπτυξθ ςυναιςκθματικισ και κοινωνικισ
ικανότθτασ και δράςθσ ενάντια ςε φαινόμενα
ςχολικοφ εκφοβιςμοφ

Στόχοι:

ενςυναίςκθςθ τθσ ψυχολογικισ κατάςταςθσ των
κυμάτων, αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, δθμιουργία
κλίματοσ ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ ςτθν τάξθ,
αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ φαινομζνων ςχολικοφ
εκφοβιςμοφ ςτο ςχολείο

Βαςικζσ Ζννοιεσ:

ςωματικόσ/λεκτικόσ/κοινωνικόσ/θλεκτρονικόσ
ρατςιςτικόσ/ςεξουαλικόσ εκβιαςμόσ, εκβιαςμόσ με
ζμμεςο εκβιαςμό

Μεκοδολογικζσ επιλογζσ:

διαλογικι ςυηιτθςθ, βιωματικό παιχνίδι για ενίςχυςθ
δεςμϊν ομάδασ, παιχνίδι ρόλων με κζμα το ςχολικό
εκφοβιςμό

Ρζντε
Ρθγι: Compasito, Εγχειρίδιο Εκπαίδευςθσ ςτα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα για Ραιδιά,
http://eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_8.asp
Κριτιρια Επιλογισ: Θ δραςτθριότθτα επιλζχκθκε ωσ ειςαγωγικι ςτο κζμα του ςχολικοφ
εκφοβιςμοφ εξαιτίασ τθσ ζξαρςθσ του φαινομζνου ςτα ςχολεία, από τισ πρϊτεσ ακόμα
τάξεισ του δθμοτικοφ. Αποτελεί μία απλι και ευχάριςτθ για τα παιδιά δραςτθριότθτα θ
οποία ςε ςυνδυαςμό με το προτεινόμενο βίντεο μπορεί να αποτελζςει αφορμι για μία
πρϊτθ ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ ςχετικά με τθν ζννοια, τισ εκδθλϊςεισ και τουσ τρόπουσ
αντιμετϊπιςθσ του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Μζςα από το παιχνίδι με το ςκίτςο, διατθρείται
το ενδιαφζρον των παιδιϊν τα οποία δίνουν τισ δικζσ τουσ απαντιςεισ αναφορικά με το
ςχολικό εκφοβιςμό μζςα από ςυηιτθςθ και ανταλλαγι απόψεων. Στθ ςυνζχεια, ανάλογα με
τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν, μποροφν να επιλεγοφν από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ το
παιχνίδι των πολλαπλϊν απαντιςεων ι το παιχνίδι ρόλων που περιγράφονται παρακάτω.
Ρροςαρμογζσ: Θ δραςτθριότθτα “Ρζντε” αποτελεί μζροσ τθσ δραςτθριότθτασ με τίτλο
“Bullying Scenes” του Compasito θ οποία εδϊ πραγματοποιείται αφοφ ζχει προθγθκεί το
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βίντεο “Bully Dance” τθσ Unicef, το οποίο δεν περιλαμβάνεται ςτο Compasito. Το κινθτικό
παιχνίδι με τισ πολλαπλζσ απαντιςεισ που αποτελεί και τθ βαςικι δραςτθριότθτα “Bully
Scenes” περιγράφεται παρακάτω ωσ ξεχωριςτι δραςτθριότθτα. Με τον τρόπο αυτό, θ
προπαραςκευαςτικι ςυηιτθςθ γφρω από το φαινόμενο του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ γίνεται
μζςα από τθ δραςτθριότθτα “Ρζντε” διάρκειασ 20 λεπτϊν και ςτθ ςυνζχεια, για να γίνει
λεπτομερζςτερθ αναφορά ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ εκφοβιςμοφ και ςτισ ςυνζπειζσ
τουσ, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να επιλζξει αν κζλει οι μακθτζσ του να εμπλακοφν ςτο
παιχνίδι των πολλαπλϊν απαντιςεων ι αν προτιμά να ςυμμετζχουν ςε μία δράςθ με
εντονότερο βιωματικό χαρακτιρα όπωσ είναι το παιχνίδι ρόλων.
Ρζντε
Κζμα:

Σχολικόσ Εκφοβιςμόσ

Θλικιακι ομάδα:

7+

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Χρόνοσ:

20 λεπτά
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Υλικά:

Μολφβι και χαρτί

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Ηωγραφίηουμε το περίγραμμα τθσ παλάμθσ μασ ςε ζνα χαρτί. Σε κάκε δάχτυλο ςτο χαρτί μασ
γράφουμε το όνομα ενόσ ατόμου από το οποίο μποροφμε να ηθτιςουμε βοικεια όταν
κάποιοσ μασ εκφοβίηει (π.χ. δάςκαλοσ, φίλοσ, μπαμπάσ, μαμά, αδερφόσ κ.ά.). Εξθγεί ο
κακζνασ γιατί ςκζφτθκε τα ονόματα που ζβαλε ςτα δάχτυλά του.

Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Χρειάηονται βοικεια όςοι εκφοβίηονται? Ροφ μποροφν να τθ βρουν;
 Είναι δίκαιοι οι λόγοι που εκφοβίηουμε;
 Ρϊσ αλλάηουν ςυμπεριφορά τα άτομα που εκφοβίηουν;
 Τι μποροφν να κάνουν όςοι ξζρουν για καταςτάςεισ εκφοβιςμοφ;
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 Ζχουμε βρεκεί ποτζ ςτθ κζςθ του κφτθ ι του κφματοσ;
 Ζχουμε ςχζςθ με κάποια από αυτζσ τισ ςκθνζσ εκφοβιςμοφ;
 Είναι δίκαιοι οι λόγοι που εκφοβίηουμε;
 Χρειάηονται βοικεια όςοι εκφοβίηονται; Ροφ μποροφν να τθ βρουν;
 Ρϊσ αλλάηουν ςυμπεριφορά τα άτομα που εκφοβίηουν;
 Τι μποροφν να κάνουν όςοι ξζρουν για καταςτάςεισ εκφοβιςμοφ;
 Οι μεγάλοι εκφοβίηουν? Εκφοβίηονται; Με ποιουσ τρόπουσ;
Ξαναβλζπουμε τα “χζρια” και ςυμπλθρϊνουμε πρόςωπα και φορείσ που μποροφν να μασ
βοθκιςουν.

Μποροφμε να ηθτιςουμε από τα παιδιά να εργαςτοφν ςε ομάδεσ, να ςυηθτιςουν και να
καταγράψουν τα 10 πράγματα που δε κα κάνουν ποτζ ςε ςυμμακθτι, ςυμμακιτριά τουσ
και να βάλουμε τθ λίςτα ςτον τοίχο τθσ τάξθσ
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Bully Dance
Ρθγι: Bully

Dance,

UNICEF

+

Justice

Canada,

1997,

http://www.youtube.com/watch?v=4K02OxmV3-0 με κζμα τον ςχολικό εκφοβιςμό.
Κριτιρια Επιλογισ: Με ςαφι αναφορά ςτον ςχολικό εκφοβιςμό, χωρίσ να δείχνει παιδιά
και ςχολείο αλλά κάποια “πλαςματάκια” που βρίςκονται ςε χϊρο που προςομοιάηει με
αυτόν του ςχολείου, το βίντεο αποτελεί μία πολφ καλι αφορμι για ςυηιτθςθ χωρίσ να κίγει
άμεςα ςυμμακθτζσ/ριεσ που ίςωσ βιϊνουν εκφοβιςμό. Χωρίσ κακόλου διαλόγουσ, μζςα
από τθ μουςικι, τθ δράςθ και τισ εκφράςεισ καταφζρνει να κρατιςει αμείωτο το
ενδιαφζρον των παιδιϊν που παίρνουν τα δικά τουσ μθνφματα. Ο/θ ςυντονιςτισ/ρια με
αφορμι τθν ιςτορία του βίντεο, μπορεί να ςυηθτιςει με τα παιδιά για τθν εξζλιξθ τθσ
ιςτορίασ, αλλά και για το τι κα μποροφςε να ςυμβεί πριν ϊςτε να αποφευχκοφν οι
αρνθτικζσ ενζργειεσ και ςυναιςκιματα. Μπορεί να ςυηθτιςει ζμμεςα για παρόμοιεσ
καταςτάςεισ που ίςωσ ςυμβαίνουν ςτθν πραγματικότθτα ςτο ςχολείο και να εντοπίςει
ρόλουσ-κλειδιά που κα μποροφςαν να ςυμβάλουν ςε μία ουςιαςτικι λφςθ. Στθ ςυηιτθςθ
καλό είναι να ενιςχφεται θ ςθμαςία παρζμβαςθσ από παρατθρθτζσ-ςυμμακθτζσ,
παρατθριτριεσ-ςυμμακιτριεσ και από εκπαιδευτικοφσ, γονείσ κλπ. Με τθ δραςτθριότθτα
που ακολουκεί το βίντεο και τθ ςυηιτθςθ (περιγραφι παρακάτω) δίνεται θ δυνατότθτα τα
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παιδιά να προςεγγίςουν τουσ χαρακτιρεσ πιο βιωματικά.
Ρροςαρμογζσ: Το βίντεο “Bully Dance” τθσ Unicef προβάλλεται ςυνδυαςτικά με ςυηιτθςθ
και δραςτθριότθτα που ςχεδιάςτθκε από τθν ομάδα τθσ ΑΝΤΛΓΟΝΘΣ. Στθ δραςτθριότθτα
που ακολουκεί οι μακθτζσ/ριεσ χωρίηονται ςε τρεισ ομάδεσ και κακεμία εργάηεται με ζναν
από τουσ χαρακτιρεσ που παρακολοφκθςαν ςτο βίντεο “μακθτισ/ρια κφμα”, “μακθτισ/ρια
κφτθσ”, “μακθτισ/ρια παρατθρθτισ/ρια”.

Bully Dance
Κζμα:

Σχολικόσ Εκφοβιςμόσ

Θλικιακι ομάδα:

7+

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Χρόνοσ:

60 λεπτά

Υλικά:

Μεγάλα χαρτιά flip-chart (ζνα για κάκε ομάδα), μαρκαδόροι,
μολφβια, ςτυλό

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Αφοφ παρακολουκιςουν το βίντεο, τα παιδιά, με τθ βοικεια του/τθσ ςυντονιςτι/ριασ,
ςυηθτοφν για τα είδθ του εκφοβιςμοφ, τα ςυναιςκιματα όλων των εμπλεκόμενων μερϊν,
τουσ παράγοντεσ που οδθγοφν ςε εκφοβιςμό, τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ο εκφοβιςμόσ
μπορεί να ςυνεχίηεται για χρόνια και προτείνουν λφςεισ ϊςτε να ςταματιςει το φαινόμενο.
Στθ ςυνζχεια τα παιδιά δουλεφουν ςε τρεισ ομάδεσ. Κάκε ομάδα ςχεδιάηει ζναν από τουσ
τρεισ χαρακτιρεσ του βίντεο “κφτθσ”, “κφμα”, “παρατθρθτισ” ςε μεγάλο χαρτί για flip-chart.
Στο εςωτερικό του κάκε χαρακτιρα, μζςα ςτο περίγραμμα του ςϊματόσ του, τα παιδιά
γράφουν πϊσ μπορεί να αιςκάνεται ο χαρακτιρασ τουσ. Στο μζροσ του χαρτιοφ ζξω από το
περίγραμμα του χαρακτιρα τουσ, τα παιδιά γράφουν τι μπορεί να ςκζφτονται ι να
αιςκάνονται οι άλλοι για αυτοφσ. Στθ ςυνζχεια, κάκε ομάδα παρουςιάηει τθ δουλειά τθσ
ςτθν ολομζλεια. Στόχοσ είναι κατά τθ διάρκεια τθσ ομαδικισ εργαςίασ αλλά και ςτθ
ςυηιτθςθ που κα ακολουκιςει, τα παιδιά να αναγνωρίςουν τα ςυναιςκιματα του κάκε
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χαρακτιρα, να “δουν” βακφτερα τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ο εκφοβιςμόσ υπάρχει και
να ενεργοποιθκοφν αναλαμβάνοντασ δράςθ οι ίδιοι για μια κακθμερινότθτα απαλλαγμζνθ
από κάκε είδουσ βία για όλουσ ςε όποιον ρόλο και αν βρίςκονται.

Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθν προβολι του βίντεο ςυηθτάμε:
 Ροια είδθ εκφοβιςμοφ είδαμε ςτο βίντεο;
 Με ποια αφορμι ξεκίνθςε ο εκφοβιςμόσ;
 Ρϊσ ςυνεχίςτθκε; Ζκανε κάποιοσ κάτι για να τον ςταματιςει; Είχε αποτζλεςμα; Τι
κα μποροφςε να είχε γίνει διαφορετικά ϊςτε να ςταματιςει νωρίτερα ο
εκφοβιςμόσ;
 Ρϊσ κρίνετε τον ρόλο τθσ παρζασ του χαρακτιρα-κφτθ αλλά και των
ςυμμακθτϊν/ριϊν παρατθρθτϊν ςτο βίντεο; Τι κα κάνατε αν ιςαςταν ςτθ κζςθ
τουσ;
 Ο τρόποσ που φαίνεται να μεγαλϊνει ο χαρακτιρασ-κφτθσ παίηει ρόλο ςτθ
ςυμπεριφορά του; Γιατί;
 Οι ςκθνζσ του βίντεο κυμίηουν τθν κακθμερινότθτα του ςχολείου;
 Ροιοσ μπορεί να κάνει τι για να αποφεφγεται / ςταματιςει ο εκφοβιςμόσ;
 Υπάρχουν παραδείγματα που λφκθκαν ηθτιματα εκφοβιςμοφ και με ποιουσ
τρόπουσ;

Μετά τθν ομαδικι δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Είναι κετικά ι αρνθτικά τα ςυναιςκιματα που εντοπίςαμε ςε κάκε χαρακτιρα;
 Υπιρχαν ςκζψεισ όλοι οι χαρακτιρεσ να κινθτοποιθκοφν για να βρεκεί λφςθ; Με
ποιουσ τρόπουσ;
 Ρϊσ χρειάηεται να λειτουργοφμε ςτο ςχολείο ϊςτε κανείσ να μθ βιϊνει αρνθτικά
ςυναιςκιματα που προκαλοφνται από ςυμπεριφορζσ ςυμμακθτϊν/ριϊν τουσ;
 Ρϊσ μπορεί να βοθκθκοφν οι κφτεσ και τα κφματα;
 Ρϊσ μποροφν ςε αυτό να βοθκιςουν οι ςυμμακθτζσ/ριεσ;
 Ροιοι ενιλικοι είναι κατάλλθλοι να παρζμβουν και με ποιουσ τρόπουσ;
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Τι κα ζκανεσ αν…;
Ρθγι: Compasito, Εγχειρίδιο Εκπαίδευςθσ ςτα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα για Ραιδιά,
http://eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_8.asp
Κριτιρια Επιλογισ: Θ αναφορά ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ ςχολικοφ εκφοβιςμοφ ϊςτε
να τεκοφν ςυγκεκριμζνα προβλιματα τα οποία ίςωσ λαμβάνουν χϊρα ςε κάκε τάξθ ι
ςχολείο και να ςυηθτθκοφν από τουσ μακθτζσ και τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ. Ρριν από τθ
δραςτθριότθτα αυτι θ οποία παρακζτει καταςτάςεισ ςχολικοφ –και όχι μόνο- εκφοβιςμοφ,
προθγείται ειςαγωγικι δραςτθριότθτα για το κζμα (βλ. παραπάνω)
Ρροςαρμογζσ: Οι πικανζσ καταςτάςεισ εκφοβιςμοφ που δίνονται ςτο Compasito είναι εννιά
ςτον αρικμό ενϊ ςτθ δραςτθριότθτα αυτι περιγράφονται πζντε από αυτζσ. Αυτό ςυμβαίνει
για να δοκεί περιςςότεροσ χρόνοσ ςτα παιδιά να ςυηθτιςουν ςε βάκοσ τθν κάκε
κατάςταςθ, να αναηθτιςουν τα αίτια, να ερμθνεφςουν τθ ςτάςθ και τα ςυναιςκιματα του
κφτθ και του κφματοσ και να προτείνουν λφςεισ. Επίςθσ, οι καταςτάςεισ που παρατίκενται
εδϊ, μποροφν να προςαρμοςτοφν από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ
των μακθτϊν τθσ τάξθσ. Επειδι τα ηθτιματα που τίκενται είναι ευαίςκθτα και μπορεί τα
προβλιματα ςτθν τάξθ να οξυνκοφν αντί να αντιμετωπιςτοφν, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να
αφαιρζςει ι να προςαρμόςει τισ ερωτιςεισ ανάλογα με το προφίλ των μακθτϊν του και τθν
πραγματικότθτα τθσ τάξθσ ϊςτε να αποφευχκοφν κρίςεισ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ και οι
απαντιςεισ να δοκοφν μζςα από ομαδικι ςυηιτθςθ χωρίσ να φωτογραφίηονται
καταςτάςεισ.

Τι κα ζκανεσ αν;
Κζμα:

Σχολικόσ Εκφοβιςμόσ / Bullying

Θλικιακι ομάδα:

8+

Μζγεκοσ ομάδασ:

8+

Χρόνοσ:

1 ϊρα

Υλικά:

-
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Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Χωρίηουμε τθν τάξθ ςτισ γωνίεσ Α, Β, Γ και Δ. Διαβάηουμε ςτα παιδιά οριςμζνεσ από τισ
παρακάτω καταςτάςεισ και δίνουμε τζςςερισ εναλλακτικζσ απαντιςεισ. Ηθτάμε από τα
παιδιά α ςτακοφν ςτθ γωνία Α, Β, Γ ι Δ ςτθν τάξθ, ανάλογα με τθν απάντθςθ που
επιλζγουν. Μετά από κάκε ερϊτθςθ ςυηθτάμε τισ απαντιςεισ που δόκθκαν από τθν ομάδα.
 Θ μεγάλθ ςου αδερφι ι ο μεγάλοσ ςου αδερφόσ ςε χτυπά και ςε βρίηει όταν δε
βλζπει κανείσ. Σε απειλεί ότι αν το πεισ ςε κάποιον κα ςου κάνει χειρότερα. Τι
κάνεισ;
Α. Του μιλάσ για το πϊσ αιςκάνεςαι και εφχεςαι να μθν το ξανακάνει.
Β. Το λεσ ςτουσ γονείσ ςου.
Γ. Ρροςπακείσ να του κάνεισ κακό κι εςφ.
Δ. Κάτι άλλο
 Οι ςυμμακθτζσ ςου ςτθν τάξθ αρχίηουν να ςε κοροϊδεφουν και να ςου μιλάνε
άςχθμα. Σου ςτζλνουν άςχθμα μθνφματα ςτο κινθτό ςου και ςε αναγκάηουν να τουσ
δϊςεισ πράγματα που ςου ανικουν. Δε νιϊκεισ καλά με αυτά που ςυμβαίνουν. Τι
κάνεισ;
Α. Τίποτα. Άλλωςτε δεν πιςτεφεισ ότι κάτι μπορεί να αλλάξει.
Β. Ηθτάσ από τουσ γονείσ ςου να αλλάξεισ ςχολείο χωρίσ να τουσ πεισ τι ςυμβαίνει.
Γ. Μιλάσ ςτο δάςκαλο ι ςτθ δαςκάλα ςου.
Δ. Κάτι άλλο.

 Μια ομάδα μεγαλφτερων παιδιϊν από ςζνα τρομάηουν τα μικρότερα παιδιά ςτο
ςχολείο. Τουσ παίρνουν τα πράγματα και τουσ απειλοφν. Ρεριμζνουν να ςχολάςουν
τα παιδιά και όταν τα βρουν μόνα τα περικυκλϊνουν και τουσ παίρνουν τα λεφτά, το
φαγθτό ι τα παιχνίδια. Εςφ βλζπεισ και ξζρεισ ότι όλα αυτά ςυμβαίνουν. Τι κάνεισ;
Α. Συηθτάσ με τουσ φίλουσ ςου πϊσ μπορείτε να τουσ κάνετε το ίδιο.
Β. Συηθτάσ με τουσ φίλουσ ςου και το λζτε ςτο δάςκαλό ςασ ι ςτο διευκυντι του
ςχολείου.
Γ. Λεσ ςτα μικρότερα παιδιά να κάνουν ό, τι τουσ λζνε για να μθν ζχουν μπελάδεσ.
Δ. Κάτι άλλο.
 Ζνασ μακθτισ ςτθν τάξθ δε μιλάει κακαρά και δυςκολεφεται ςτα μακιματα. Οι
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φίλοι ςου τον κοροϊδεφουν, δεν τον κζλουν ςτθν παρζα και του λζνε ότι δεν είναι
καλόσ ςε τίποτα. Μια μζρα είδεσ το παιδί να κλαίει. Τι κάνεισ;
Α. Κοροϊδεφεισ κι εςφ το ςυμμακθτι ςου αφοφ ανικεισ κι εςφ ςτθν ίδια παρζα.
Β. Εξθγείσ ςτουσ φίλουσ ςου ότι δε ςου αρζςει αυτό που γίνεται και τουσ ηθτάσ να το
ςταματιςουν.
Γ. Κάνεισ παρζα ςτο ςυμμακθτι ςου για να μθ νιϊκει μόνοσ.
Δ. Κάτι άλλο.

 Μια ομάδα παιδιϊν ςτθν τάξθ διαδίδουν φιμεσ για ςζνα μζςω facebook. Τϊρα
πολλά παιδιά δεν παίηουν πια μαηί ςου και δε ςου μιλοφν. Ακόμα και κάποιοι από
τουσ καλφτερουσ φίλουσ ςου ζχουν αρχίςει να αμφιβάλλουν για ςζνα. Τι κάνεισ;
Α. Κάνεισ κι εςφ το ίδιο για κείνουσ.
Β. Ρροςπακείσ να εξθγιςεισ ςε όλουσ τθν αλικεια.
Γ. Το λεσ ςτουσ γονείσ και ςτο δάςκαλό ςου.
Δ. Κάτι άλλο.
Μετά από κάκε κατάςταςθ και αφοφ τα παιδιά επιλζξουν απάντθςθ και ςτακοφν ςτθν
αντίςτοιχθ γωνία του χϊρου ςυηθτάμε. Εξθγοφμε γιατί κα αντιδροφςαμε όπωσ επιλζξαμε
και ςυηθτάμε για τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ κάκε αντίδραςθσ.
Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Ιταν ρεαλιςτικζσ οι καταςτάςεισ που διαβάςαμε;
 Ροιεσ από αυτζσ ςυμβαίνουν ςτθν τάξθ, ςτο ςχολείο, ςτθ γειτονιά, ςτο ςπίτι;
 Αποτελοφν βία όλα τα περιςτατικά παρενόχλθςθσ; Είναι εξουςία;
 Τι προςπακοφν να αποδείξουν οι νταιδεσ με τθ ςυμπεριφορά τουσ ςτουσ άλλουσ
μακθτζσ;
 Με ποιουσ άλλουσ τρόπουσ μπορεί να εκφράηεται θ παρενόχλθςθ άμεςα ι και
ζμμεςα;
 Είναι αναπόφευκτθ θ παρενόχλθςθ ςτο ςχολείο;
 Υπάρχουν περιπτϊςεισ που κα όφειλαν να ενθμερωκοφν οι αρχζσ;
 Ροια είναι ςυνικωσ τα κφματα τθσ παρενόχλθςθσ;
 Ροιοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ;
 Ζχουμε βρεκεί ποτζ ςτθ κζςθ του κφτθ ι του κφματοσ;
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 Ζχουμε ςχζςθ με κάποια από αυτζσ τισ ςκθνζσ εκφοβιςμοφ;
 Είναι δίκαιοι οι λόγοι που εκφοβίηουμε;
 Χρειάηονται βοικεια όςοι εκφοβίηονται? Ροφ μποροφν να τθ βρουν;
 Ρϊσ αλλάηουν ςυμπεριφορά τα άτομα που εκφοβίηουν;
 Τι μποροφν να κάνουν όςοι ξζρουν για καταςτάςεισ εκφοβιςμοφ;
 Οι μεγάλοι εκφοβίηουν; Εκφοβίηονται; Με ποιουσ τρόπουσ;

Σκθνζσ Εκφοβιςμοφ
Ρθγι: Compass, Ζνα Εγχειρίδιο Εκπαίδευςθσ ςτα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα για Νζουσ/εσ,
δραςτθριότθτα με τίτλο “Ζχουμε εναλλακτικζσ λφςεισ;”, ςελ. 116
Κριτιρια επιλογισ: Μζςα από τθ δραςτθριότθτα αυτι τα φαινόμενα του ςχολικοφ
εκφοβιςμοφ και τθσ ςχολικισ βίασ προςεγγίηονται ςε όλεσ τουσ τισ διαςτάςεισ. Ανάλογα με
τον τρόπο που επιλζγουν οι μακθτζσ να αποδϊςουν τισ ςκθνζσ τουσ, οι ςυντονιςτζσ τθσ
δραςτθριότθτασ μποροφν να κατευκφνουν τθ ςυηιτθςθ με κφριο ςτόχο τθν καλλιζργεια τθσ
ενςυναίςκθςθσ. Στθ δραςτθριότθτα αυτι, απαιτείται επίςθσ θ ςυνεργαςία με τον
εκπαιδευτικό, ο οποίοσ χρειάηεται αφοφ επιλζξει τισ ςκθνζσ να ςυμμετζχει ςτθν ομαδικι
ςυηιτθςθ που ακολουκεί ϊςτε να αποφευχκοφν ςυγκρουςιακζσ καταςτάςεισ ανάμεςα
ςτουσ μακθτζσ. Θ δραςτθριότθτα αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί με τθ ςυμμετοχι
μακθτϊν όλων των θλικιϊν.
Ρροςαρμογζσ: Θ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ μειϊκθκε από 90 λεπτά ςε μία ϊρα εφόςον
ςτο δίωρο εκπαιδευτικό εργαςτιριο κα προθγείται δραςτθριότθτα ςτθν οποία κα γίνεται
ειςαγωγικι ςυηιτθςθ για το φαινόμενο του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Επίςθσ, μία από τισ 3
ςκθνζσ του Compass αναφζρεται ςτθν άρνθςθ και τθν απροκυμία που δείχνουν ο
διευκυντισ του ςχολείου, ο εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ και ο εκπρόςωποσ τθσ διεφκυνςθσ
εκπαίδευςθσ να αςχολθκοφν με περιςτατικό ςχολικοφ εκφοβιςμοφ που τουσ αναφζρει
μακθτισ. Το ςενάριο αυτό αντικαταςτάκθκε γιατί θ απροκυμία και των τριϊν ςτελεχϊν τθσ
εκπαίδευςθσ να αναλάβουν δράςθ δεν αφινει πολλά περικϊρια ςτουσ μακθτζσ να δϊςουν
μία λφςθ ςτο πρόβλθμα. Αντίκετα, με το ςενάριο του ςυντθρθτικοφ και αδιάφορου πατζρα,
οι μακθτζσ μποροφν να αναηθτιςουν λφςεισ του προβλιματοσ μζςα ςτο ςχολικό
περιβάλλον που είναι και το πρϊτο βιμα που προτείνεται για τθν επίλυςθ τζτοιων
περιςτατικϊν πριν οι μακθτζσ αναηθτιςουν άλλεσ λφςεισ.
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Σκθνζσ εκφοβιςμοφ
Κζμα:

Σχολικόσ Εκφοβιςμόσ / Σχολικι Βία

Θλικιακι ομάδα:

13+

Μζγεκοσ ομάδασ:

9+

Χρόνοσ:

60 λεπτά

Υλικά:

-

Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Κάνουμε μία μικρι αναφορά ςτθν ομάδα για το τι ςθμαίνει “νταισ” και “ςχολικόσ
εκφοβιςμόσ” και ποφ μπορεί αυτόσ να εμφανίηεται.
Χωρίηουμε τθν ομάδα μασ ςε τρεισ υποομάδεσ και ανακζτουμε ςε κάκε ομάδα μία ςκθνι
ϊςτε να τθν προετοιμάςει και να τθν παρουςιάςει με τθ μορφι παιχνιδιοφ ρόλων. Θ κάκε
ομάδα ζχει 15 λεπτά να προετοιμάςει το κεατρικό τθσ το οποίο πρζπει να ζχει διάρκεια 3-4
λεπτά.
Συηιτθςθ και αξιολόγθςθ
Μετά τθ δραςτθριότθτα ςυηθτάμε:
 Από ποφ άντλθςαν οι ομάδεσ υλικό για τισ ςκθνζσ τουσ;
 Ιταν ρεαλιςτικζσ οι ςκθνζσ που παρουςιάςτθκαν;
 Ροιεσ από τισ ςκθνζσ που παρουςιάςτθκαν ςυμβαίνουν ςτθν τάξθ και ςτο ςχολείο;
 Ροιεσ από τισ παρεμβάςεισ ιταν εποικοδομθτικζσ και ποιεσ περιζπλεξαν τθν
κατάςταςθ;
 Ρόςο εφκολο πιςτεφετε είναι για τα παιδιά να μιλιςουν για τα προβλιματα που
αντιμετωπίηουν ςτο ςχολείο;
 Ροιεσ τεχνικζσ πιςτεφετε ότι φζρνουν κετικά αποτελζςματα και ποιεσ αρνθτικά;
 Ροιοσ είναι ο καλφτεροσ τρόποσ να βρεκοφν λφςεισ που να είναι αποδεκτζσ από το
κφμα;
 Αποτελοφν βία όλα τα περιςτατικά παρενόχλθςθσ; Είναι εξουςία;
 Τι προςπακοφν να αποδείξουν οι νταιδεσ με τθ ςυμπεριφορά τουσ ςτουσ άλλουσ
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μακθτζσ;
 Είναι αναπόφευκτθ θ παρενόχλθςθ ςτο ςχολείο;
 Υπάρχουν περιπτϊςεισ που κα όφειλαν να ενθμερωκοφν οι αρχζσ;
 Ροια είναι ςυνικωσ τα κφματα τθσ παρενόχλθςθσ;
 Ροιοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ;
 Ζχουμε βρεκεί ποτζ ςτθ κζςθ του κφτθ ι του κφματοσ;
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Σενάρια για τα παιχνίδια ρόλων

Σκθνι 1
Ζνασ/μία μακθτισ/τρια προςπακεί να εξθγιςει ςτον πατζρα του ότι υφίςταται
παρενόχλθςθ από “νταιδεσ”. Ο πατζρασ είναι αυταρχικόσ και παραδοςιακόσ. Υποτιμά το
πρόβλθμα και δεν αναγνωρίηει τθν παρενόχλθςθ ωσ τζτοια. Θ μθτζρα δείχνει ενδιαφζρον
αλλά προβλθματίηεται για το αν πρζπει να επζμβει αμζςωσ.

Σκθνι 2
Μια ομάδα μακθτϊν/τριϊν προςπακεί να μιλιςει ςε φιλικό τουσ πρόςωπο που αςκεί
παρενόχλθςθ ςε ζνα νεότερο μζλοσ τθσ τάξθσ.

Σκθνι 3
Διάφοροι μακθτζσ και μακιτριεσ ςυηθτοφν για ζναν/μία φίλο/θ τουσ που υφίςταται
παρενόχλθςθ από μία ομάδα μεγαλφτερων μακθτϊν. Κζλουν να βοθκιςουν τον/τθ φίλο/θ
τουσ και να εξετάςουν όλεσ τισ δυνατότθτεσ που ζχουν.
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ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ ΓΝΩΛΜΛΑΣ – ΑΣΚΘΣΕΛΣ ΕΝΕΓΟΡΟΛΘΣΘΣ ΟΜΑΔΑΣ
Ρριν τισ δραςτθριότθτεσ του κάκε εκπαιδευτικοφ εργαςτθρίου, ο/θ ςυντονιςτισ/ρια ξεκινά
με ζνα ςφντομο παιχνίδι γνωριμίασ ϊςτε να ςπάςει ο πάγοσ και να δθμιουργθκεί ζνα
ευχάριςτο κλίμα ςτθν ομάδα. Επίςθσ, ςτα εργαςτιρια που πραγματοποιοφνται ςε δθμοτικά
ςχολεία, ενδιάμεςα από τισ δραςτθριότθτεσ τα παιδιά μποροφν να ςυμμετζχουν ςε
ςφντομθσ διάρκειασ παιχνίδια ενεργοποίθςθσ ϊςτε να ενιςχφεται το δζςιμο τθσ ομάδασ
αλλά και για να μποροφν τα παιδιά να ςυγκεντρϊνονται ευκολότερα ςτισ δραςτθριότθτεσ
που ακολουκοφν.

Ραιχνίδια γνωριμίασ
Ραιχνίδι με ονόματα και μπαλάκι
Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςτζκονται ςε κφκλο. Ο/θ ςυντονιςτισ/ρια λζει δυνατά το όνομά
του και πετάει το μπαλάκι ςε κάποιον από τον κφκλο. Ο/θ επόμενοσ/θ, αντίςτοιχα, λζει το
όνομά του/τθσ και πετάει το μπαλάκι ςε κάποιον/α άλλον/θ από τθν ομάδα. Το μπαλάκι
πρζπει να περάςει μία φορά από κάκε ςυμμετζχοντα/ουςα ϊςτε όλοι/εσ να πουν τα
ονόματά τουσ.
Αφοφ τελειϊςει αυτόσ ο πρϊτοσ κφκλοσ με τα ονόματα, ο/θ τελευταίοσ/α που κρατά το
μπαλάκι πρζπει να κυμθκεί το όνομα αυτοφ/θσ που του/τθσ πζταξε το μπαλάκι, να το πει
δυνατά και να του/τθσ επιςτρζψει το μπαλάκι.
Αν γίνουν λάκθ, θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται μζχρι να ολοκλθρωκεί ςωςτά. Στθν τάξθ, θ
δραςτθριότθτα αυτι πραγματοποιείται ϊςτε ο ςυντονιςτισ να εξοικειωκεί με τα ονόματα
των μελϊν τθσ ομάδασ. Μζςα από το παιχνίδι επίςθσ, γίνεται μία πρϊτθ γνωριμία των
μακθτϊν/ριϊν με τουσ/τισ ςυντονιςτζσ/ριεσ ςε ζνα ευχάριςτο κλίμα.
Ραιχνίδι με τα ονόματα “μου αρζςει, δε μου αρζςει”
Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςτζκονται ςε κφκλο. Κακζνασ με τθ ςειρά λζει το όνομά του/τθσ
και κάτι που του/τθσ αρζςει ι δεν του/τθσ αρζςει -μπορεί να πει οτιδιποτε του αρζςει να
κάνει, να τρϊει, μπορεί να αναφζρει κάποιο αντικείμενο που του αρζςει κλπ. Ζτςι, γίνεται
μία πρϊτθ γνωριμία με τον/τθ ςυντονιςτι/ρια και οι μακθτζσ/ριεσ γνωρίηουν για τουσ/τισ
ςυμμακθτζσ/ριζσ τουσ πράγματα που ίςωσ δεν ιξεραν.
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Ραιχνίδια ενεργοποίθςθσ (warm-ups)
Ο ιλιοσ λάμπει για όποιον/α…
Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κάκονται κυκλικά ςε καρζκλεσ ενϊ ςτθ μζςθ ζνασ/μία ςτζκεται
όρκιοσ/α. Αυτόσ/ι που είναι ςτθ μζςθ λζει δυνατά: “Ο ιλιοσ λάμπει για όποιον ζχει
καςτανά μαλλιά”, “φοράει μάλλινο πουλόβερ”, “είναι κάτω από 1.70” κ.ά.
Αυτοί οι οποίοι ταιριάηουν με τθν περιγραφι πρζπει να ςθκωκοφν και να κάτςουν γριγορα
ςε μία άλλθ καρζκλα. Στο μεταξφ αυτόσ που ςτεκόταν ςτθ μζςθ πιάνει μία από τισ καρζκλεσ
με αποτζλεςμα κάποιοσ άλλοσ να μείνει χωρίσ. Αυτόσ ςτζκεται πια ςτθ μζςθ και κάνει μία
καινοφργια διλωςθ π.χ.: “ο ιλιοσ λάμπει για όποιον φοράει ρολόι”.

ομπότ και μθχανικόσ
Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ δθμιουργοφν ομάδεσ των τριϊν ατόμων. Ο ζνασ είναι ο μθχανικόσ
και οι άλλοι δφο τα ρομπότ. Τα ρομπότ ςτζκονται πλάτθ με πλάτθ. Πταν ο μθχανικόσ τα
χτυπιςει ςτο κεφάλι αρχίηουν να κινοφνται αλλά πθγαίνουν μόνο μπροςτά. Ακόμα και αν
ςυναντιςουν εμπόδιο δεν μποροφν να ςτρίψουν. Στόχοσ του μθχανικοφ είναι να φζρει τα
δφο ρομπότ πρόςωπο με πρόςωπο. Μπορεί να τα κάνει να ςτρίψουν δεξιά χτυπϊντασ τα
ςτο δεξί τουσ ϊμο και αντίςτοιχα να ςτρίψουν αριςτερά χτυπϊντασ τα ςτον αριςτερό τουσ
ϊμο ςε γωνία 90 μοιρϊν.

Ο αγϊνασ με τισ πετςζτεσ
Πλοι/εσ κάκονται ςε κφκλο. Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ χωρίηονται αντίςτοιχα ςε φράουλαςταφφλι, φράουλα-ςταφφλι κλπ. Κάκε ομάδα πρζπει να περάςει από χζρι ςε χζρι μία
πετςζτα ϊςπου να φτάςει ξανά ςτον πρϊτο που τθν κρατοφςε. Οι πετςζτεσ ακολουκοφν
αντίκετθ φορά. Πταν ο/θ διευκολυντισ/ρια δϊςει το ςφνκθμα ο αγϊνασ ξεκινά. Θ ομάδα
που κερδίηει φωνάηει το όνομά τθσ (φράουλα ι ςταφφλι).

Εξζλιξθ (πρωτόγονοσ, αναγνϊςτθσ, ακτιβιςτισ, Γκάντι)
Οι ςυμμετζχοντεσ ξεκινοφν από το ςτάδιο του πρωτόγονου. Κινοφνται γριγορα ςτο χϊρο.
Πποτε ςυναντιςουν κάποιον παίηουν πζτρα, ψαλίδι, χαρτί μία φορά. Πποιοσ κερδίςει
περνά ςτο ςτάδιο του αναγνϊςτθ, ακτιβιςτι και Γκάντι αντίςτοιχα. Κακζνασ ςε κάκε ςτάδιο
κάνει μία ςυγκεκριμζνθ κίνθςθ ωσ διακριτικό τθσ κατθγορίασ που ανικει. Κακζνασ τϊρα
παίηει πζτρα, ψαλίδι, χαρτί με όποιον ανικει ςτθν κατθγορία του και μόνο. Αν κερδίςει
ανεβαίνει ςτάδιο, αν χάςει κατεβαίνει ςτάδιο. Το παιχνίδι τελειϊνει όταν όλοι φτάςουν ςτο
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ανϊτερο επίπεδο.
Αυτζσ είναι οι κινιςεισ που κάνουν οι ςυμμετζχοντεσ ςε κάκε ςτάδιο:
Ρρωτόγονοσ: ξφνει το κεφάλι του
Αναγνϊςτθσ: κάνει πωσ διαβάηει ζνα βιβλίο
Ακτιβιςτισ: ςθκϊνει τον αντίχειρά του και φωνάηει “ανκρϊπινα δικαιϊματα!”
Γκάντι: ενϊνει τα χζρια του μπροςτά ςτο ςτζρνο του και κινείται ιςυχα και αργά ςτο χϊρο.

Ρλάτθ με Ρλάτθ
2 μακθτζσ κάκονται πλάτθ με πλάτθ. Δίνουμε ςε ζναν από τουσ δφο ζνα χαρτί με ζνα
ακανόνιςτο ςχιμα. Χωρίσ να βλζπονται, ο ζνασ μακθτισ προςπακεί να εξθγιςει ςτον άλλον
πϊσ να ηωγραφίςει το ςχιμα. Ο άλλοσ μακθτισ προςπακεί να ηωγραφίςει ςε ζνα χαρτί το
ςχιμα ςφμφωνα με τθν περιγραφι.
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ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ ΕΓΑΣΤΘΛΩΝ
Ρριν το κλείςιμο κάκε εργαςτθρίου γίνεται αξιολόγθςθ από τα παιδιά. Τουσ ηθτείται να γράψουν
ελεφκερα τισ ςκζψεισ, ςυναιςκιματα, εντυπϊςεισ τουσ από το εκπαιδευτικό εργαςτιριο ςτο οποίο
ςυμμετείχαν. Σε περίπτωςθ που δυςκολεφονται δίνονται προφορικά οι ερωτιςεισ ςτισ οποίεσ
μποροφν ενδεικτικά να απαντιςουν: Τι μου άρεςε περιςςότερο ςτο εργαςτιριο; Τι δε μου άρεςε
και τόςο; Τι ζμακα, τι κρατάω, τι κα κυμάμαι από το εργαςτιριο; Σε περίπτωςθ που τα παιδιά δε
κζλουν ι δε γνωρίηουν να γράφουν, μποροφν να αποτυπϊςουν τισ εντυπϊςεισ τουσ και με ζνα
ςκίτςο, μία ηωγραφιά.
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ΡΑΑΤΘΜΑ
Υλικό για τθ δραςτθριότθτα «Ο κφκλοσ με τισ εικόνεσ» (ενδεικτικά)

o Χάιλε Γκεμπρεςελαςιζ:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%8A%CE%BB%CE%AD_%CE%93%CE%BA
%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%
B9%CE%AD

o Στίβεν Χόκινγκ:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AE%CE%B2%CE%B5%CE%BD_%CE%A7
%CF%8C%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA

o Εντίκ Ριάφ:
https://www.sansimera.gr/biographies/6

o Μθτζρα Τερζηα:
https://www.sansimera.gr/biographies/1676

o Φεντερίκα Ρελεγκρίνι:
https://www.ant1.com.cy/sports/SportsLifeStyle/article/313724/i-ekriktiki-italidakolumvitria-pou-vazei-fitilies-stin-heorhina-gia-ton-ronaldo/?expandedarticle=true

o Σακουντάλα Ντεβί:
https://gr.euronews.com/2013/11/04/poia-itan-gynaika-kompiouter-anthropos-kompioutersakountala-devi-shakuntala
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