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ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 
 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

Ζχω δικαίωμα... 

Πϊσ τα παιδιά αντιλαμβάνονται τθν ζννοια του δικαιϊματοσ; Πϊσ κατανοοφν τον εαυτό τουσ 
ωσ φορζα δικαιωμάτων αλλά και ωσ δρϊν μζλοσ ενόσ κοινωνικοφ ςυνόλου; Πϊσ μποροφν να 
ευαιςκθτοποιθκοφν ϊςτε να υπεραςπίηονται τα δικαιϊματα, όχι μόνο όταν αφορά τον εαυτό 
τουσ, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ;  

Σα μεταναςτευτικά ρεφματα των τελευταίων δεκαετιϊν, θ παγκοςμιοποίθςθ και θ οικονομικι 
κρίςθ διαμόρφωςαν ςυνκικεσ μετεξζλιξθσ τθσ κοινωνίασ μασ. Θ αφξθςθ των φαινομζνων βίασ 
και εκφοβιςμοφ, οι εντάςεισ και οι κάκε είδουσ κρίςεισ ςτον ευρφτερο κοινωνικό χϊρο 
αντανακλοφν ςτο ςχολείο και αναδεικνφουν τθν ανάγκθ για διαρκι εκπαίδευςθ ςτθν 
κατανόθςθ και αποδοχι κάκε ετερότθτασ, τθν ειρθνικι διαχείριςθ των ςυγκροφςεων, τον 
διάλογο και τθν αλλθλεγγφθ, με ςτόχο τθν κοινωνικι ςυνοχι, κακϊσ και ςτθν πολιτειότθτα, τισ 
αρχζσ τθσ δθμοκρατίασ και των ατομικϊν και κοινωνικϊν δικαιωμάτων.  

Θ ανάγνωςθ των άρκρων τθσ φμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ και τθσ Διακιρυξθσ 
Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου ςυχνά αποτελεί αφορμι για προβλθματιςμό και ςυηθτιςεισ ςτθν 
τάξθ. Δεν αρκεί όμωσ για τθ ςε βάκοσ, ουςιαςτικι κατανόθςθ των εννοιϊν που περιζχουν και 
των ποικίλων διαςτάςεϊν τουσ. Σα παιδιά δυςκολεφονται να ερμθνεφςουν τισ ςυμπεριλθπτικζσ 
ζννοιεσ αυτϊν των νομικϊν κείμενων, ακόμα και ςτθν απλοποιθμζνθ μορφι τουσ.  

Ζνασ τρόποσ που βοθκά ιδιαίτερα τα παιδιά να ανακαλφψουν και να γνωρίςουν τον κόςμο 
γφρω τουσ είναι θ αφιγθςθ. Σα βιβλία αφθγοφνται ςτα παιδιά-αναγνϊςτεσ βιϊματα των 
θρϊων τουσ και οι νεαροί αναγνϊςτεσ ταυτίηονται μαηί τουσ. Ηουν μζςα από  τισ ιςτορίεσ των 
θρϊων τισ δυςκολίεσ, τα προβλιματα, τθν αδικία, αγωνιοφν μαηί τουσ, νοιϊκουν ζτοιμοι να 
τουσ υπεραςπιςτοφν, να παλζψουν για τθν άρςθ του αδίκου, για το δικαίωμά τουσ ςτθ ηωι, 
ςτθν ταυτότθτα, ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν ζκφραςθ, ςτθν ελευκερία. Μιλϊντασ για τουσ ιρωεσ 
των βιβλίων, ςυηθτοφν για τα δικά τουσ προβλιματα, τισ ανάγκεσ και τισ διεκδικιςεισ τουσ. 
Κάνουν ςυγκρίςεισ, κζτουν ερωτιματα, αναηθτοφν απαντιςεισ, προτείνουν τρόπουσ επίλυςθσ, 
με άλλα λόγια ςκζπτονται δθμιουργικά και κριτικά πάνω ςτθν ουςία των δικαιωμάτων.  

Πολλά είναι τα βιβλία για παιδιά, τα κείμενα κλαςικισ λογοτεχνίασ αλλά και τα λαϊκά 
παραμφκια που μποροφν να αξιοποιθκοφν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.  Γι’ αυτόν τον ςάκο 
 επιλζχκθκαν βιβλία μυκοπλαςίασ, βιβλία ςτθριγμζνα ςε προςωπικζσ μαρτυρίεσ, αλλά και 
κλαςικι λογοτεχνία, μζςα από τα οποία, χωρίσ διδακτιςμό, προτείνεται ςτα παιδιά να 
διαπραγματευκοφν τα δφςκολα αυτά ηθτιματα, αναγνωρίηοντασ και ονοματίοηοντασ το άδικο, 
το δίκαιο, το δζον.  
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Ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να αξιοποιιςει πολλά ακόμα βιβλία και κείμενα. χεδόν ςε κάκε 
βιβλίο για παιδιά ο αναγνϊςτθσ κα διαπιςτϊςει ότι κίγονται κζματα που ςχετίηονται με τισ 
ζννοιεσ των δικαιωμάτων: παιχνίδι, ελευκερία γνϊμθσ, ζκφραςθ, ςυμμετοχι, οικογζνεια, 
προκαταλιψεισ, αλλθλεγγφθ, εκπαίδευςθ…   

Ενδεικτική βιβλιογραφία για παιδιά ςχετικά με το θζμα: 

1. τον κατάλογο «Βλζποντασ τον κόςμο με διαφορετικά μάτια», ζκδοςθ του Δικτφου για 
τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ, 2010. ε θλεκτρονικι μορφι ςτο: 
http://diaforetikothta.files.wordpress.com/2010/06/ceb4ceb4cf80_cf80ceb1ceb9ceb4c
eb9cebaceac-ceb2ceb9ceb2cebbceafceb1-ceb2cebbceadcf80cebfcebdcf84ceb1cf82-
cf84cebfcebd-cebacf8ccf83cebc1.pdf  
και κατά ενότθτεσ δικαιωμάτων ςτο: 
http://diaforetikotita.gr/%CE%BF-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%83/  
(Προςπελάςτθκε 15/6/2013) 

2. το bookbook.gr, e-περιοδικό για το παιδικό βιβλίο και τθν ανάγνωςθ. Αφιερϊματα:  
Ο ξζνοσ – Μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ: 
http://www.bookbook.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%
CE%B1%CF%84%CE%B1/684-%CE%BF-%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-
%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82 

Ανκρϊπινα δικαιϊματα: 
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/691-
%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1-
%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1 
τερεότυπα και προκαταλιψεισ: 
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/692-
%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%88%
CE%B5%CE%B9%CF%82 

 

Ενδεικτικζσ διαδρομζσ – δραςτηριότητεσ 

Είναι ςθμαντικό, ξεκινϊντασ τθ διαπραγμάτευςθ του κζματοσ, να λαμβάνουμε υπόψθ μασ ότι 
παραβιάςεισ ι παράκαμψθ δικαιωμάτων δεν ςυμβαίνει μόνο ςε χϊρεσ του λεγόμενου Σρίτου 
Κόςμου, αλλά γφρω μασ, κάκε μζρα.  

Καλό είναι, μζςα από τισ αναγνϊςεισ των βιβλίων, τισ ςυηθτιςεισ, το ςυνοδευτικό υλικό που 
προτείνεται, τισ προςωπικζσ και οικογενειακζσ εμπειρίεσ, τισ βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ να 
εντοπιςτοφν τα ηθτιματα, να προκλθκεί θ ςυναιςκθματικι εμπλοκι των παιδιϊν και κατόπιν 
να τεκοφν προσ ςυηιτθςθ τα απλοποιθμζνα νομικά κείμενα των δικαιωμάτων.  Ζτςι τα παιδιά 
κα είναι περιςςότερο ϊριμα να τα κατανοιςουν. 
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http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/691-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/691-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/692-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/692-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/692-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/692-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/692-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82
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Είναι πολλζσ οι διαδρομζσ που μπορεί να ακολουκιςει μια τάξθ για να προςεγγίςει το κζμα 
μζςα από τα βιβλία. τθ ςυνζχεια προτείνονται κάποιεσ από αυτζσ. 

Πριν το μοίραςμα των βιβλίων ο/θ εκπαιδευτικόσ επιλζγει και διαβάηει ςτθν τάξθ ζνα βιβλίο ι 
ζνα απόςπαςμα ι ζνα απλό άρκρο από τον τφπο με ςχετικό κζμα.    

τθ ςυνζχεια κζτει ςτθν τάξθ το ερϊτθμα Τι πιςτεφουν ότι κάκε παιδί ζχει ανάγκθ (υλικά 
αγακά, ςυναιςκιματα, ςυνκικεσ κοκ). Σα παιδιά ςυηθτοφν και καταγράφουν ςε χαρτί του 
μζτρου. Θ καταγραφι παραμζνει ςτθν τάξθ για όςο χρονικό διάςτθμα αςχολοφνται με το κζμα 
και μπορεί να ςυμπλθρϊνεται. Αναηθτοφν φωτογραφίεσ, ςκίτςα και μικρζσ ιςτορίεσ - ειδιςεισ 
από περιοδικά, εφθμερίδεσ, διαδίκτυο που ζρχονται ςε αντίφαςθ με όςα κατζγραψαν και τα 
κολλοφν ςτο χαρτί τθσ καταγραφισ. Μποροφν να κατθγοριοποιιςουν τισ καταγραφζσ τουσ ςε 
ευρφτερα υποκζματα που κα επιλζξουν (πχ. ελεφκεροσ χρόνοσ, εκπαίδευςθ, υγεία....)  

Σα παιδιά διαβάηουν τουσ τίτλουσ των βιβλίων του ςάκου, κάνουν υποκζςεισ για το 
περιεχόμενό τουσ, τα ξεφυλλίηουν, διαβάηουν το οπιςκόφυλλο. Σα μοιράηονται ςε ομάδεσ και 
ςυηθτοφν ςε ποια κζματα από αυτά που κατζγραψαν μπορεί να αναφζρονται.  τθ ςυνζχεια 
προτείνονται δυο διαφορετικζσ δυνατότθτεσ: είτε κάκε ομάδα επιλζγει ζνα υποκζμα (π.χ. 
ελευκερία ζκφραςθσ και γνϊμθσ, μετανάςτευςθ, παιδικι εργαςία ) και δανείηεται ςχετικά 
βιβλία, είτε θ επιλογι γίνεται τυχαία και θ κατθγοριοποίθςθ ακολουκεί κατά τθ ςυηιτθςθ, μετά 
τθν ανάγνωςθ των βιβλίων. Θα πρζπει να επιςθμανκεί ότι δεν υπάρχει ςωςτό και λάκοσ ςτισ 
κατθγοριοποιιςεισ, ςτα περιςςότερα βιβλία κίγονται περιςςότερα του ενόσ κζματα. Άλλωςτε 
τα λογοτεχνικά κείμενα διακρίνονται για τθν πολυςθμία τουσ και μπορεί να ζχουν τόςεσ 
ερμθνείεσ όςοι και οι αναγνϊςτεσ τουσ.  

Δραςτηριότητεσ  

1. Σα παιδιά παρουςιάηουν τουσ ιρωεσ των βιβλίων. Μπαίνουν ςτισ ιςτορίεσ τουσ. Σι 
αιςκάνονται… Σι κα ζκαναν ςτθ κζςθ τουσ; Νοιϊκουν να αδικοφνται;  

2. Οι ιρωεσ των βιβλίων ςυναντιοφνται. Ανταλλάςςουν τισ εμπειρίεσ τουσ, με τθ βοικεια των 
αναγνωςτϊν τουσ. Σι κοινό ζχουν; Σι διαφορετικό; Κάκε βιβλίο προφζρεται για ςυνομιλίεσ με 
τα υπόλοιπα, μζςα από τισ αφθγιςεισ των θρϊων. 

Για παράδειγμα, ο Νικολάι από Το ςφνκθμα (τθσ Ελζνθσ Πριοβόλου) ςυναντά Το παιδί από τθ 
κάλαςςα (τθσ Λότθσ Πζτροβιτσ Ανδρουτςοποφλου), τισ θρωίδεσ ςτθν Υπόςχεςθ (τθσ Anna 
Conοmos), αλλά και τον Όλιβερ Τουίςτ (του Ντίκενσ), τον Ικμπάλ (τθσ Francesca D’ Adamo). Η 
τελευταία μαφρθ γάτα (του Σριβιηά) ςυνδιαλζγεται με Το Κάτι Άλλο (τθσ Kathryn Cave), τθ Λίηα 
(Το ταξίδι τθσ Λίηασ του Paul Maar), (Η ιςτορία του γάτου που ζμακε ςε ζνα γλάρο να πετάει 
του Luis Sepúlveda), με τον  κείο από τθν Αμερικι (του Βαςίλθ Κρεμμυδά), αλλά και με τον 
Νικολάι από Το ςφνκθμα (τθσ Ελζνθσ Πριοβόλου).   

3. Ιςτορίεσ μυκοπλαςίασ – προςωπικζσ μαρτυρίεσ. Σα παιδιά ςυγκρίνουν τισ αφθγιςεισ-
μαρτυρίεσ (Ε, φίλε!) με τα κείμενα μυκοπλαςίασ. Εντοπίηουν βιβλία που ςτθρίηονται ςε 
πραγματικζσ ιςτορίεσ-μαρτυρίεσ, με ιρωεσ υπαρκτά πρόςωπα, όπωσ Το λεωφορείο τθσ Ρόηασ 
(του Fabrizio Silei), Ο κείοσ από τθν Αμερικι (του Β. Κρεμμυδά), Ο Ικμπάλ (τθσ Francesca D’ 
Adamo), Το άγαλμα που κρφωνε (του Χρ. Μπουλϊτθ). Αφθγοφνται δικζσ τουσ εμπειρίεσ, ηθτοφν 
από ενιλικεσ του περιβάλλοντόσ τουσ αντίςτοιχεσ αφθγιςεισ.  
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Ετοιμάηουν ζνα δικό τουσ βιβλίο με τθν καταγραφι αυτϊν των μαρτυριϊν-αφθγιςεων. 
Μποροφν να εμπλουτίςουν το βιβλίο τουσ με «ςυνεντεφξεισ» από τουσ ιρωεσ των βιβλίων 
μυκοπλαςίασ. 

4. Από παπποφ και γιαγιά... Αναηθτοφν τα βιβλία όπου οι παπποφδεσ και οι γιαγιάδεσ 
αναλαμβάνουν το ρόλο του αφθγθτι, εκείνου που μεταφζρει τθν εμπειρία, τθν ιςτορικι μνιμθ 
αλλά και που αναλαμβάνει τον ρόλο προςτάτθ (Το λεωφορείο τθσ Ρόηασ του Fabrizio Silei, Ο 
κείοσ από τθν Αμερικι (του Β. Κρεμμυδά), Το ςφνκθμα τθσ Ελζνθ Πριοβόλου, Κρίμα και άδικο 
τθσ Ηωρη αρι, Η υπόςχεςθ τθσ Anna Conοmos).  

5. Με αφορμι το παιχνίδι.. Ξεκινϊντασ από τθ Μικτι Κόςμου (του Tim Vyner) οι 
μακθτζσ/ιτριεσ  διαβάηουν από τα βιβλία αποςπάςματα που αναφζρονται ςτο παιχνίδι. Ζτςι 
τα παιδιά που παίηουν ποδόςφαιρο ςυνομιλοφν με τθ Φερςτζ (Η Ορτανςία φυλάει τα μυςτικά 
τθσ Χριςτίνα Φραγκεςκάκθ), τον Ναβίντ (Ο Ναβίντ δεν ιρκε για διακοπζσ του Π. Χριςτοδοφλου 
– 4θ ζκκεςθ), τουσ μικροφσ εργάτεσ και τουσ μακθτζσ του απομονωμζνου ςχολείου από Το 
κρυμμζνο εργοςτάςιο παιχνιδιών (τθσ Βθςςαρίασ Ηορμπά-Ραμμοποφλου), τα ελεφαντάκια από 
τα Πζντε λεπτά θρεμία τθσ Jill Murphy). Μζςα από τισ αναγνϊςεισ αναδεικνφεται το παιχνίδι ωσ 
ανάγκθ και δικαίωμα για όλα τα παιδιά, ωσ κοινόσ τόποσ, ενϊ παράλλθλα κίγονται ηθτιματα 
παιδικισ εργαςίασ και εκμετάλλευςθσ.  

6. Προςφυγιά και μετανάςτευςθ. Με αφορμι τα ςχετικά βιβλία, ςυηθτοφν για τουσ λόγουσ που 
αναγκάηουν τουσ ανκρϊπουσ να φεφγουν από  τθν πατρίδα τουσ. Για τθ δφναμθ που χρειάηεται 
για μια τζτοια απόφαςθ. Καταγράφουν τισ διαδρομζσ των δικϊν τουσ οικογενειϊν, είτε 
πρόκειται για μετακινιςεισ από χϊρα ςε χϊρα, είτε για πρόςκαιρεσ μετακινιςεισ λόγω 
ςπουδϊν ι δουλειάσ, είτε για εςωτερικι μετανάςτευςθ. Σι πιραν μαηί τουσ οι ιρωεσ των 
βιβλίων; Σι ζφεραν από τθ χϊρα τουσ; (μνιμεσ, αντικείμενα, γλϊςςα, ονόματα…); Σι κα 
ζπαιρναν μαηί τουσ οι μακθτζσ/ιτριεσ αν ζφευγαν από τον τόπο που ηουν; Κι αν 
αναγκαηόντουςαν ςτθ διαδρομι να αφιςουν αρκετά από όςα κουβαλοφν, τι κα επζλεγαν (βλ. 
ςχετικι δραςτθριότθτα από το υλικό τθσ Διεκνοφσ Αμνθςτίασ  http://www.amnesty.org.gr/wp-
content/uploads/2010/05/packandrun.pdf) Σι κα αιςκάνονταν για όςα αφινουν πίςω τουσ; 
Χαρτογραφοφν τουσ δρόμουσ των προςφφγων/ μεταναςτϊν – θρϊων των βιβλίων, κακϊσ και 
των οικογενειακϊν τουσ μετακινιςεων. 
 
7. Είμαι διαφορετικόσ, ευτυχϊσ. Με αφορμι τα βιβλία που αναφζρονται ςτθ ετερότθτα, 
ςυηθτοφν για τα χαρακτθριςτικά των θρϊων που τουσ κάνουν διαφορετικοφσ: φυςικά 
χαρακτθριςτικά, ςυνικειεσ, ντφςιμο, προζλευςθ… ε ομάδεσ, δθμιουργοφν αντίςτροφεσ 
ιςτορίεσ, όπου τα χαρακτθριςτικά του διαφορετικοφ ανικουν ςτθν πλειονότθτα. Για 
παράδειγμα, ζνασ κόςμοσ γεμάτοσ μαφρεσ γάτεσ, όπου θ λευκι γάτα κεωρείται εξοβελιςτζα 
και γρουςοφηικθ κοκ. 
Κάκε παιδί γράφει για τον εαυτό του (μυςτικά) ποιο είναι το χαρακτθριςτικό του που το κάνει 
διαφορετικό. Ανακατεφουν τα κείμενα, ο /θ εκπαιδευτικόσ διαβάηει δυνατά και τα παιδιά 
προςπακοφν να μαντζψουν για ποιον ςυμμακθτι τουσ πρόκειται. Παραλλαγι: Οι 
μακθτζσ/ιτριεσ χωρίηονται τυχαία ςε ηευγάρια και κάκε παιδί περιγράφει τι κάνει κετικά 
διαφορετικό τον/τθν ςυμμακθτι/τριά του.  
8. Δθμιουργοφν μια ομαδικι μεγάλθ αφίςα με φράςεισ των θρϊων. 

http://www.amnesty.org.gr/wp-content/uploads/2010/05/packandrun.pdf
http://www.amnesty.org.gr/wp-content/uploads/2010/05/packandrun.pdf
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Συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό 

Ύπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ 
«Δεν είναι μόνο αρικμοί»: Εκπαιδευτικό υλικό για τθ Μετανάςτευςθ και το Άςυλο ςτθν Ε.Ε.  
Σαινίεσ μικρισ διαρκείασ (DVD) και εγχειρίδιο εκπαιδευτικοφ ςτο  

http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/notjustnumbers.html  

υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ 
Compasitο- Manual on Human Rights Education for Children. 2009 Council of Europe, 
Directorate of Youth and Sport  (Ελλθνικι ζκδοςθ: Μικρι Πυξίδα. Εγχειρίδιο Εκπαίδευςθσ ςτα 
Ανκρϊπινα Δικαιϊματα για Παιδιά. 2012, Κζντρο τιριξθσ Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανιςμϊν, 
Λευκωςία, Κφπροσ) 
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF3002ACD10/$file/Com
pasito,%20%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC%81%20%CE%A0%CF%85%CE%BE%C
E%B9%CC%81%CE%B4%CE%B1.pdf 
 
Διαδικτυακόσ τόποσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ   
http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index_el.jsp?main=true&initLang=EL  
Διεκνισ Αμνθςτία – ελλθνικό τμιμα http://www.amnesty.org.gr/  
Πϊσ να ξεκινιςω ζνα Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα ςτθν τάξθ μου.  
http://www.amnesty.org.gr/how-to-start-a-training-program-for-human-rights-in-my-class  
χζδια μακθμάτων ανά κεματικι και τάξθ: http://www.amnesty.org.gr/plans-course-for-
schools  
Ανκρϊπινα Δικαιϊματα = Λιγότερθ Φτϊχεια Οδθγόσ για τον εκπαιδευτικό: 
http://www.amnesty.org.gr/wp-content/uploads/2010/05/DemandDignity1.pdf 
 
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικισ δράςθσ, ΣΟΜΟ 2οσ: Απαιτοφμε Αξιοπρζπεια. Εκπαιδευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ για όλεσ τισ βακμίδεσ:  http://www.amnesty.org.gr/wp-
content/uploads/2010/05/DemandDignity2.pdf 

UNICEF http://www.unicef.gr/ 
Πλθροφορίεσ για δανειςτικό υλικό ςτο: http://www.unicef.gr/train.php 

υνιγοροσ του Παιδιοφ 
Νόμοι για τα δικαιϊματα του παιδιοφ, τα φυλλάδια, κείμενα, απόψεισ και προτάςεισ παιδιϊν, 
ςφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του παιδιοφ κ.α.: http://www.0-18.gr/   
Για παιδιά  http://www.0-18.gr/gia-paidia  

Δίκτυο για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ: http://www.ddp.org.gr/ 
Νόμοι και δικαιϊματα: http://www.ddp.org.gr/nomoi-k-dikaiomata/ 

i-RED -Ινςτιτοφτο για τα Δικαιϊματα, τθν Ιςότθτα και τθν Ετερότθτα   

http://www.i-red.eu/?i=institute.el.home  
Προγράμματα και Δράςεισ ανά Θεματικζσ και Βακμίδα Εκπαίδευςθσ  http://www.i-
red.eu/resources/projects-files/sxedio-drasis_programmata-draseis-thematikes.pdf 
Οδθγόσ Βιωματικισ Μάκθςθσ: http://www.i-red.eu/resources/projects-files/scedio_drasis-
eisagogi-viomatiki_mathisi.pdf 

http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/notjustnumbers.html
http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/notjustnumbers.html
http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/notjustnumbers.html
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF3002ACD10/$file/Compasito,%20%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC%81%20%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC%81%CE%B4%CE%B1.pdf
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF3002ACD10/$file/Compasito,%20%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC%81%20%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC%81%CE%B4%CE%B1.pdf
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF3002ACD10/$file/Compasito,%20%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC%81%20%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC%81%CE%B4%CE%B1.pdf
http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index_el.jsp?main=true&initLang=EL
http://www.amnesty.org.gr/
http://www.amnesty.org.gr/how-to-start-a-training-program-for-human-rights-in-my-class
http://www.amnesty.org.gr/plans-course-for-schools
http://www.amnesty.org.gr/plans-course-for-schools
http://www.amnesty.org.gr/wp-content/uploads/2010/05/DemandDignity1.pdf
http://www.amnesty.org.gr/wp-content/uploads/2010/05/DemandDignity2.pdf
http://www.amnesty.org.gr/wp-content/uploads/2010/05/DemandDignity2.pdf
http://www.unicef.gr/
http://www.unicef.gr/train.php
http://www.0-18.gr/
http://www.0-18.gr/gia-paidia
http://www.ddp.org.gr/
http://www.ddp.org.gr/nomoi-k-dikaiomata/
http://www.i-red.eu/?i=institute.el.home
http://www.i-red.eu/resources/projects-files/sxedio-drasis_programmata-draseis-thematikes.pdf
http://www.i-red.eu/resources/projects-files/sxedio-drasis_programmata-draseis-thematikes.pdf
http://www.i-red.eu/resources/projects-files/scedio_drasis-eisagogi-viomatiki_mathisi.pdf
http://www.i-red.eu/resources/projects-files/scedio_drasis-eisagogi-viomatiki_mathisi.pdf


 

6 

 

 

Νεολαία υπζρ των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων:  εκπαιδευτικό υλικό (οδθγόσ για τον 
εκπαιδευτικό, βιβλιαράκια, βίντεο) ςτο: 
http://www.youthforhumanrights.org/el/educators/education-package-details.html 

Αction Αid Hellas:  http://www.actionaid.gr/  

Εκπαιδευτικό υλικό: http://education.actionaid.gr/edumaterial 
 
Επιμζλεια προτάςεων: Πόπη Κφρδη, Τπεφθυνη Πολιτιςτικών θεμάτων Α΄ Δ/νςησ Π.Ε Αθηνών, 
Μαρία Δημοποφλου, Τπεφθυνη Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ Α΄ Δ/νςησ Π.Ε Αθηνών  

http://www.youthforhumanrights.org/el/educators/education-package-details.html
http://www.actionaid.gr/
http://education.actionaid.gr/edumaterial

