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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ζω µε ελευθερία
Πρόγραµµα Πρόληψης για Παιδιά Δηµοτικού
Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε να µάθετε περισσότερα για την εµπορία ανθρώπων, καθώς και
για το πώς µπορείτε να δραστηριοποιηθείτε για την καταπολέµησή της. Μέσα από µια
παιδοκεντρική προσέγγιση, το πρόγραµµα αυτό έχει ως στόχο να δώσει την ευκαιρία στα παιδιά
να συνεργαστούν µε τους συµµαθητές τους, µε την καθοδήγηση ενός συντονιστή. Έχει
σχεδιαστεί για να ενδυναµώσει τα παιδιά, να υποστηρίξει το δικαίωµά τους να έχουν “φωνή” και
να τους µάθει να είναι ικανά να παίρνουν αποφάσεις µε τρόπο που να προστατεύουν τον εαυτό
τους, αλλά και τους άλλους. Διασκεδάστε, υλοποιήστε τις δικές σας ιδέες και µη διστάσετε να
επικοινωνήσετε µαζί µας για οποιαδήποτε απορία στο info.gr@a21.org. Μετά την υλοποίηση του
προγράµµατος, θα θέλαµε πολύ να µάθουµε τον αντίκτυπο που είχε.
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ;
01

Αναγνώριση και προστασία των αξιών και των δικαιωµάτων του παιδιού.

02

Πρόληψη της εµπορίας ανθρώπων, της µη ασφαλούς µετανάστευσης και της εκµετάλλευσης.

03

Υλικά και προτάσεις για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των παιδιών.

ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ;
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τρεις µονόωρες διαδραστικές ενότητες. Κάθε ενότητα µπορεί να
προσαρµοστεί ανάλογα µε την οµάδα, στην οποία απευθύνεται, καθώς και τον χρόνο που διαθέτετε.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;
Σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Το πρόγραµµα µπορεί να υλοποιηθεί ανεξάρτητα από το µέγεθος της
οµάδας σας.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Το πρόγραµµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο µιας συγκεκριµένης οµάδας ή σε ένα σχολικό
πλαίσιο, µε σκοπό να διδάξει στα παιδιά την αξία τους ως ανθρώπινα όντα και να τα βοηθήσει να
καταλάβουν ότι, παρόλο που είναι ανήλικα, έχουν τα δικά τους δικαιώµατα. Το υλικό επικεντρώνεται σε
συγκεκριµένες αξίες και δεξιότητες, όπως στην αξία που έχει κάθε άνθρωπος, τη δύναµη του να παίρνει
αποφάσεις, καθώς και στα θέµατα της ασφαλούς µετανάστευσης, της εµπορίας ανθρώπων και της
εκµετάλλευσης, αλλά και της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τα θέµατα προσεγγίζονται µε τρόπο κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών στα οποία απευθύνεται, ενώ
λαµβάνουν υπόψη το εκπαιδευτικό πλαίσιο της κάθε χώρας.

Το παρόν υλικό έχει χρησιµοποιηθεί

πιλοτικά σε περισσότερα από 7.000 παιδιά στη Νοτιοανατολική Ασία και όλο το περιεχόµενο
ευθυγραµµίζεται µε τα Πρότυπα του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος της Ταϊ λάνδης του 2008. Επίσης, έχει
αξιολογηθεί µέσα από ακαδηµαϊ κή έρευνα που έγινε σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Virginia
Commonwealth.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Για την παρουσίαση κάποιων δραστηριοτήτων του προγράµµατος, δηµιουργήθηκε ένα διαδικτυακό
πρόγραµµα εκπαίδευσης του συντονιστή που περιλαµβάνει µια σειρά από βίντεο και παρουσιάσεις. Η
εκπαίδευση αυτή περιλαµβάνει βιντεοσκοπηµένο υλικό της κάθε ενότητας και των δραστηριοτήτων που
µπορεί να συντονίσει ο εκπαιδευτικός της τάξης. Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό µπορεί, επίσης, να
χρησιµοποιηθεί για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο υλικό της εκπαίδευσης εδώ:
A21.ORG/TRAINING

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Είναι χαρά µας να προσφέρουµε αυτό το πρόγραµµα χωρίς χρέωση. Σας παρακαλούµε να µας βοηθήσετε
να αξιολογήσουµε την αποτελεσµατικότητά του.
Μετά την υλοποίηση του προγράµµατος, παρακαλούµε να συµπληρώσετε αυτή τη σύντοµη φόρµα:
A21.ORG/EDUCATION-SURVEY

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η ΜΜΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΗΣ ΓΙΑ
ΓΙΑ ΠΑΙΔ
ΠΑΙΔΙΑ
ΙΑ ΔΔΗ
ΟΤΙΚΟΥ / / 0 5
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Ιστορία της Α21

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ;
Η Α21 είναι ένας διεθνής µη κυβερνητικός, µη κερδοσκοπικός οργανισµός, που σκοπό έχει να εξαλείψει
την εµπορία ανθρώπων µέσω της ευαισθητοποίησης του κοινού, του εντοπισµού και της διάσωσης των
θυµάτων, καθώς και της αρωγής και προστασίας των διασωθέντων θυµάτων.
Μπορείς να διαβάσεις περισσότερα για το έργο της Α21 παγκοσµίως: A21.ORG/ABOUT

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ;
Η κατάργηση της δουλείας παντού, για πάντα.

ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ;
Η A21 ξεκίνησε το 2008 και, έκτοτε, έχει δηµιουργήσει γραφεία πεδίου, κέντρα ηµέρας για διασωθέντα
θύµατα, κέντρα υποστήριξης παιδιών-θυµάτων εµπορίας ανθρώπων και διοικητικά γραφεία σε όλο τον
κόσµο. Κάθε γραφείο έχει διαφορετική στρατηγική και λειτουργία.
Για να δείτε τα γραφεία της Α21 σε όλο τον κόσµο, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
A21.ORG/WHERE-WE-WORK
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Εµπορία Ανθρώπων
Η πρόληψη είναι το κλειδί για την καταπολέµηση της παραβίασης των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Πιστεύουµε ότι είναι σηµαντικό να εξοπλιστεί η νέα γενιά µε κατάλληλες
δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να µπορεί να προστατευτεί από την παραβίαση των
δικαιωµάτων της, αλλά και από καταστάσεις εκµετάλλευσης.
ΕΣΥ ΓΝΩΡΙΖΕΣ ΠΩΣ...
•

Εκτιµάται πως υπάρχουν από 20.9 έως 40.3 εκατοµµύρια άνθρωποι υπό καθεστώς δουλείας
σήµερα στον κόσµο.[1] 1 στα 4 θύµατα εµπορίας ανθρώπων είναι παιδιά.[2]

•

Υπάρχει ραγδαία αύξηση των µεταναστών παγκοσµίως.[3] Οι µετανάστες παραµένουν ανάµεσα στις
πιο ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, που υποφέρουν από παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων τους, κακοποίηση και διακρίσεις.[4]

•

Το 10% του παγκόσµιου πληθυσµού ζει µε λιγότερο από 1.60€ ηµερησίως.[5] Οι περισσότεροι
άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες φτώχειας δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, ζουν σε
αγροτικές περιοχές, εργάζονται σε επικίνδυνα εργασιακά περιβάλλοντα και πάνω από το 50%
είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών.[6]

•

264,3 εκατοµµύρια παιδιά, έφηβοι και νέοι σε όλο τον κόσµο δεν πηγαίνουν στο σχολείο.[7] 103
εκατοµµύρια νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσµο δεν έχουν τις βασικές δεξιότητες ανάγνωσης και
γραφής και, περισσότερο από το 60% αυτών, είναι γυναίκες.[8]

•

Κάθε χρόνο, 246 εκατοµµύρια παιδιά και έφηβοι σε ολόκληρο τον κόσµο έχουν αναφέρει ότι
βιώνουν βία ή εκφοβισµό στο σχολείο.[9]

•

Οι παγκόσµιες στατιστικές κατατάσσουν την αυτοκτονία ως τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου
σε άτοµα ηλικίας µεταξύ 15 και 29 ετών. Η έρευνα έχει, επίσης, δείξει ότι παράγοντας που
συντελεί στις τάσεις αυτοκτονίας είναι η έλλειψη συστηµάτων προστασίας και προστατευτικού

•

περιβάλλοντος.[10]
Πάνω από 1 εκατοµµύριο αιτούντες άσυλο και µετανάστες έχουν διασχίσει τα ελληνικά σύνορα
µέσω ξηράς ή θαλάσσης από τις αρχές του 2015 έως και το 2020. [11]

•

Σύµφωνα µε έρευνα της Unicef, το 2015, το 18% των οικογενειών στην Ελλάδα ζούσαν κάτω από
το όριο της ακραίας φτώχειας. Οι κίνδυνοι φτώχειας ήταν υψηλότεροι µεταξύ παιδιών ηλικίας
12-17 ετών, µικρότερων οικογενειών και άνεργων νοικοκυριών µε παιδιά (στην τρίτη οµάδα

•

παρατηρήθηκε ποσοστό ακραίας φτώχειας άνω του 90%). [12]
33.539 είναι ο συνολικός αριθµός των καταγεγραµµένων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα από
τον Ιανουάριο του 2016 µέχρι τον Δεκέµβριο του 2020. [13]

•

Την περίοδο 2017-2018, καταγράφηκαν συνολικά 26.268 θύµατα εµπορίας ανθρώπων στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παιδιά αποτελούσαν σχεδόν το ένα τρίτο (32%) των θυµάτων. [14]

•

Το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολόγισε ότι µόνο το 69% των παιδιών Ροµά σε ηλικία
υποχρεωτικής εκπαίδευσης φοίτησαν στο ελληνικό σχολείο. [15] Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι
µαθητές Ροµά διατηρούνται εκ προοιµίου διαχωρισµένοι στο εκπαιδευτικό περιβάλλον µετά από
αντίσταση από γονείς µαθητών που δεν είναι Ροµά. [16]
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ΩΣΤΟΣΟ, ΓΝΩΡΙΖΕΣ ΠΩΣ...
•

Ο συνολικός αριθµός των παιδιών που δεν φοιτούν στο σχολείο έχει µειωθεί σχεδόν κατά το
ήµισυ από το 2000. [17] Είναι ζωτικής σηµασίας τα παιδιά να παραµένουν στο σχολείο, καθώς η
εκπαίδευση θεωρείται, επίσης, "ένα εργαλείο εξαιρετικά σηµαντικό και αποτελεσµατικό για
τη βιώσιµη ανάπτυξη".[18]

•

Προκειµένου να προστατευτεί το πλαίσιο της ασφαλούς µετανάστευσης, θα πρέπει να
υπάρχει η δυνατότητα να εντοπιστούν οι µέθοδοι της παράνοµης µετανάστευσης και να
απαγορευτούν οι παράνοµες διασυνοριακές δραστηριότητες, όπως η εµπορία ανθρώπων, η
παράνοµη µετακίνηση µεταναστών και άλλες σχετικές εγκληµατικές δραστηριότητες.

•

Η συζήτηση αυτών των προβλήµατων µπορεί να βοηθήσει στη µείωση των ποσοστών
αυτοκτονίας και στη βελτίωση της ψυχικής υγείας. Συχνά, τα άτοµα που φαίνεται να έχουν
τάσεις αυτοκτονίας, δεν θέλουν πραγµατικά να βλάψουν τον εαυτό τους, αλλά προσπαθούν να
επικοινωνήσουν, εκφράζοντας κάποια συναισθήµατά τους, όπως η αγωνία, η απελπισία και ο
θυµός.[19]

•

Σύµφωνα µε τους στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη οι οποίοι διαµορφώθηκαν το 2015 από
το Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, υπάρχουν συνολικά 17 στόχοι
για τοµείς όπως η φτώχεια, η εκπαίδευση, η ισότητα, η εµπορία ανθρώπων, η καλή υγεία και
η ψυχική υγεία, µε απώτερο σκοπό να οδηγήσουν τους ανθρώπους σε όλο τον κόσµο σε έναν
δρόµο µεγαλύτερης βιωσιµότητας και ευηµερίας.[20]

Τα στατιστικά αυτά στοιχεία δείχνουν ότι, παρόλο που υπάρχουν πολλές αρνητικές δραστηριότητες
που συµβαίνουν στον πλανήτη µας, όταν αρχίζουµε να έχουµε ενεργή δράση για την καταπολέµησή
τους, τότε αρχίζουµε και να βλέπουµε τα πράγµατα να αλλάζουν. Ελπίζουµε ότι µέσω αυτού του
προγράµµατος, θα αρχίσουµε να εκπαιδεύουµε τα παιδιά και τους συντονιστές σε τρόπους που
µπορούν να επιφέρουν αλλαγές στα ζητήµατα αυτά. Πιστεύουµε σε έναν κόσµο χωρίς δουλεία, και
το πρόγραµµα αυτό αποτελεί ένα βήµα για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Σας ευχαριστούµε που
συµµετέχετε στην προσπάθειά µας αυτή.
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“Κανείς δεν μπορεί να
κάνει τα πάντα, αλλά
ο καθένας από εμάς
μπορεί να κάνει κάτι.”
—Christine Caine, Ιδρύτρια της A21
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Μορφή του Προγράµµατος

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;
•

Οδηγός του Συντονιστή: Παρέχει αναλυτικές οδηγίες για να σας καθοδηγήσει στον συντονισµό της οµάδας,
κατά τη διάρκεια κάθε ενότητας.

•

Οδηγός Δραστηριοτήτων: Παρέχει τις δραστηριότητες για κάθε ενότητα. Προτείνουµε να µελετήσετε κάθε
δραστηριότητα προτού την εφαρµόσετε, καθώς για κάποιες από αυτές χρειάζεται εκτύπωση, διαµόρφωση
και οργάνωση του υλικού. Κάποιες φορές, θα υπάρχει επιπλέον προτεινόµενο υλικό.

•

Οδηγός Βοηθηµάτων: Παρέχει πρόσθετες πηγές και πληροφορίες, προκειµένου να συνεχίσετε να µαθαίνετε
περισσότερα σχετικά µε την πρόληψη της εµπορίας ανθρώπων.

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ;
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣIA
Η προετοιµασία είναι βασικό κοµµάτι της κάθε ενότητας, καθώς έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τον
συντονιστή να απαντήσει στο ερώτηµα: “Τι χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η ενότητα µε επιτυχία;”
•

3 Στόχοι

•

6 Βασικοί Όροι

•

3 Σηµαντικές
Ερωτήσεις

•

ΥΛΙΚΑ (ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Η διδασκαλία είναι το κοµµάτι της ενότητας που έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει τον συντονιστή µε τα
εργαλεία που απαιτούνται προκειµένου να δοθούν οι απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα:

“Τι πρέπει να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να κάνουν οι µαθητές όταν ολοκληρώσουν την κάθε ενότητα;”
“Ποια είναι τα απαραίτητα βήµατα που πρέπει να γίνουν σε όλη τη διάρκεια της ενότητας, ώστε να
κινητοποιηθούν οι µαθητές και να ενδιαφερθούν για το αντικείµενο;”
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ;
Υπάρχουν δύο διαφοροποιηµένα στάδια µάθησης σχεδιασµένα για να προσελκύσουν τους µαθητές, τόσο σε µεγαλύτερες
όσο και σε µικρότερες αριθµητικά οµάδες.
ΜΕΡΟΣ 01 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
•

Σηµαντικές Ερωτήσεις

•

Εισαγωγική
Δραστηριότητα

ΜΕΡΟΣ 02 - ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ (ΣΤΑΔΙΟ 01)
•

Διαδραστικές Δραστηριότητες: Υπάρχουν δύο δραστηριότητες που δηµιουργήθηκαν για τη σταδιακή
ανάληψη ευθύνης από τους µαθητές, ως ένα εισαγωγικό στάδιο. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνουν
βασική αποµνηµόνευση, κατανόηση και περιορισµένη εφαρµογή του περιεχοµένου της ενότητας.

ΜΕΡΟΣ 03 - ΕΜΠΝΕΥΣΗ (ΣΤΑΔΙΟ 02)
•

Κάλεσµα σε Δράση: Υπάρχουν τέσσερις προαιρετικές δραστηριότητες που συνδέονται µε τις Τέχνες (π.χ.
µουσική, θέατρο και δηµιουργική γραφή) και υλοποιούνται είτε προφορικά, είτε γραπτά, καθώς και ένα
προτεινόµενο project που µπορεί να επιλέξει ο συντονιστής. Όλες οι δραστηριότητες αυτές βοηθούν στην
αύξηση του επιπέδου µάθησης µέσω της εφαρµογής, της ανάλυσης και της αξιολόγησης της κάθε
ενότητας.
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Περιεχόµενο Προγράµµατος
ΕΝΟΤΗΤΑ 01

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν αξία και πως η "φωνή" τους -η δύναµη του λόγου τους- είναι σηµαντική. Η
συγκεκριµένη ενότητα βοηθάει τα παιδιά να αναγνωρίσουν τη σηµασία της προάσπισης των αξιών και των δικαιωµάτων,
τόσο στη δική τους τη ζωή όσο και στις ζωές των άλλων.
ΕΝΟΤΗΤΑ 02

ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Ο στόχος της συγκεκριµένης ενότητας είναι να ενισχύσει τη γνώση των µαθητών - και κατ' επέκταση και των γονέων τους,
- ώστε να µπορούν να διακρίνουν την ασφαλή από τη µη ασφαλή µετανάστευση. Κάποιες φορές, άνθρωποι µεταναστεύουν
χρησιµοποιώντας µη ασφαλείς τρόπους, και έτσι µένουν απροστάτευτοι, γεγονός που αποτελεί έναν βασικό παράγοντα
κινδύνου στο να πέσουν θύµατα εµπορίας ανθρώπων και εκµετάλλευσης.
ΕΝΟΤΗΤΑ 03

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Η συγκεκριµένη ενότητα αναφέρεται στην εµπορία ανθρώπων και την εκµετάλλευση, ως εγκλήµατα που συµβαίνουν σε
όλο τον κόσµο. Ακόµη, διδάσκει στα παιδιά τρόπους να αναγνωρίζουν (πιθανούς) κινδύνους, τους ανθρώπους που µπορούν
να απευθυνούν σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και τη διαφορά µεταξύ “ασφαλών” και “επικίνδυνων” µυστικών.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η κατανόηση των βασικών αυτών ορών είναι θεµελιώδης για την υλοποίηση του προγράµµατος·
πρόκειται για όρους που συναντάµε και στις τρεις ενότητες.
•

Διάκριση: αδικαιολόγητη ή άδικη µεταχείριση διαφορετικών οµάδων ανθρώπων ή ξεχωριστών ατόµων, που βασίζεται σε
παράγοντες όπως το φύλο, η φυλή, η εθνική προέλευση, η ηλικία, η θρησκεία, ο σεξουαλικός προσανατολισµός, καθώς και
άλλες διαστάσεις της ταυτότητας ενός ατόµου ή µιας οµάδας

•
•

Εκµετάλλευση: η πράξη του να χρησιµοποιείς κάτι ή κάποιον µε σκληρό ή άδικο τρόπο.
Ανθρώπινα Δικαιώµατα: οι νοµικές, κοινωνικές και ηθικές αρχές της ελευθερίας για όλους τους ανθρώπους που
περιλαµβάνουν και τα Δικαιωµάτα του Παιδιού

•

Αδικία: παραβίαση των δικαιωµάτων του ατόµου· µία άδικη πράξη

•

Δικαιοσύνη: ισότητα ή ίση µεταχείριση

•

Ανεπιθύµητα πρόσωπα (ή πονηρά): ένα οικείο πρόσωπο ή ένας ξένος που κάνει κάτι χωρίς άδεια (π.χ. µε οµιλία, άγγιγµα) ή
χρησιµοποιεί κάποιο µέσο εξαπάτησης (π.χ. ψέµατα, µυστικά), κάνοντας κάποιον να αισθανθεί άβολα ή πως εξαπατήθηκε
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Οδηγός για τον συντονιστή
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ΕΝΟΤΗΤΑ 01

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η ΚΥΡΙΑ ΙΔΕΑ

Κάθε άτοµο έχει αξία γιατί είναι µοναδικό. Κάθε ανθρώπινη ζωή
είναι σηµαντική. Όπως κάθε ανθρώπινη υπόσταση, έτσι και τα
παιδιά έχουν δικαιώµατα που χρειάζεται να διασφαλίζονται.
ΣΤΟΧΟΙ
01

Αξίες και Δικαιώµατα: Παρουσίαση και αξιοποίηση των βασικών αξιών της ζωής και των Δικαιωµάτων του
Παιδιού που απορρέουν από αυτές.
α) Να γνωρίσουν και να κατονοµάζουν τις θεµελιώδεις αξίες της ζωής.
β) Να αναγνωρίζουν το ρόλο των αξιών και τη σηµασία τους στην καθηµερινή συνύπαρξη.
γ) Να µοιράζονται θετικές εµπειρίες από παραδείγµατα προερχόµενα από το οικογενειακό, σχολικό και
ευρύτερο περιβάλλον.
δ) Να εκπαιδευτούν ώστε να µπορούν όχι µόνο να αναγνωρίζουν τις θεµελιώδεις αξίες, αλλά και να
µπορούν να πορεύονται µ’ αυτές στην καθηµερινή τους πράξη.

02

Αποφάσεις και Προστασία: Επιχειρείστε να προσδιορίσετε τον τρόπο λήψης µιας απόφασης και να
εντοπίσετε τα κριτήρια που καθορίζουν το σωστό ή το λανθασµένο τρόπο λήψης αυτής, λαµβάνοντας
υπόψη τις προϋποθέσεις διασφάλισης των δικαιωµάτων και της προσωπικής ασφάλειας του ατόµουπαιδιού.

03

Ικανότητα: Αναλύστε την έννοια της αξίας και επιχειρείστε να αναδείξετε τις δυνατότητες και τις
ικανότητες των παιδιών για επικοινωνία, σκέψη, επίλυση προβληµάτων, ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και
των δεξιοτήτων ζωής µε τη χρήση και αξιοποίηση παραδειγµάτων που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
α) Ανάλυση της έννοιας της αξίας.
β) Αξιοποίηση παραδειγµάτων από τη ζωή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
•

Ποια είναι τα δικαιώµατα του παιδιού;

•

Ποιοι είναι οι τρόποι µε τους οποίους οι άνθρωποι δείχνουν στους άλλους ότι τους εκτιµούνε;

•

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που µπορείς να εµπιστευτείς και ποια αυτών που δεν µπορείς;

•

Πώς µπορεί µια ορθή και καλά µελετηµένη απόφαση να προστατεύσει τα παιδιά από κινδύνους;

•

Με ποιους τρόπους η λήψη και η παροχή πληροφοριών µπορεί να οδηγήσει στην καταπολέµηση των αρνητικών
συµπεριφορών σε σχέση µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις αξίες;

•

Πώς µπορούν τα παιδιά µε εφόδια την ορθή κρίση, την υιοθέτηση αντικειµενικών αξιών και τη τη συλλογιστική
διαδικασία να ξεπεράσουν τα εµπόδια που παρουσιάζονται στη ζωή τους;
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ΕΝΟΤΗΤΑ 01 - ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
•

Καθολικό: ανήκει σε όλους ή είναι διαθέσιµο προς όλους

•

Εµπόρευµα: ένα οικονοµικό αγαθό ή προϊόν, το οποίο µπορεί να πουληθεί ή να αγοραστεί

•

Ισότητα: ίσες ευκαιρίες και ίση µεταχείριση µε βάση τα ανθρώπινα δικαιώµατα

•

Δικαιοσύνη: εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε ευκαιρίες, προς επίτευξη της ισότητας

•

Σεβασµός: η εκτίµηση, η αίσθηση της αξίας ενός προσώπου, η ένδειξη σεβασµού ή η ευαισθησία απέναντι
στη διαφορετικότητα ενός ατόµου, στα ενδιαφέροντα, στην αξία και στις ικανότητές του
Αξίες: η σηµασία, η χρηµατική αξία από κάτι ή η χρησιµότητά του· τα πρότυπα συµπεριφοράς ενός ατόµου,

•

τα οποία καθορίζουν το πώς ενεργεί

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

• Εισαγωγή
Δίνοντας Αξία στις Αξίες (Δραστηριότητα 1Α)

• Αλληλεπίδραση
Τα Διακαιώµατα των Παιδιών - Οι 4 γωνίες (Δραστηριότητα 1Β)

•

Ίδια Δικαιώµατα και Ίσα Δικαιώµατα (Δραστηριότητα 1Γ)

• Έµπνευση
Κάλεσµα σε Δράση (Δραστηριότητα 1Δ)

ΒΗΜΑ 01

Εισαγωγή
ΕΞΗΓΗΣΤΕ: Θα εξετάσουµε τις βασικές έννοιες των αξιών και των δικαιωµάτων των παιδιών. Εκτιµάτε ό,τι
είναι σηµαντικό για εσάς. Σκεφτείτε κάποιο προϊόν, αντικείµενο ή αγαθό που σας ανήκει και έχει αξία για εσάς
(π.χ. κινητό τηλέφωνο, παπούτσια, παιχνίδια) και µοιραστείτε µε τους υπόλοιπους γιατί το θεωρείτε σηµαντικό και
πόση αξία έχει για εσάς. Αυτά τα αντικείµενα ονοµάζονται εµπορεύµατα. Είναι αγαθά που µπορούν να αγοραστούν
ή να πουληθούν.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Τι είναι οι αξίες;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Οι αξίες αναφέρονται στο πόσο σηµαντικό είναι κάτι, ποια είναι η
χρηµατική του αξία ή πόσο χρήσιµο είναι: τα πρότυπα του κάθε ανθρώπου που καθορίζουν τις πράξεις του. (Τα
παραδείγµατα συµπεριλαµβάνουν: την αξιοπιστία, τον σεβασµό, την υπευθυνότητα, την ανεκτικότητα, την υπακοή,
την αφοσίωση, την ευγένεια.) Οι αξίες δεν είναι αντικείµενα. Οι αξίες δεν µπορούν να αγοραστούν ή να πουληθούν.
Οι αξίες αυτές αντικατοπτρίζονται από τον τρόπο που σκέφτεστε και ενεργείτε.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ: Δίνοντας Αξία στις Αξίες (Δραστηριότητα 1Α)
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ΕΝΟΤΗΤΑ 01 - ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΒΗΜΑ 02

Αλληλεπίδραση
ΕΞΗΓΗΣΤΕ: Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) µε την Οικουµενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων [15] αναδεικνύει την αξία των ανθρώπων. Απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους, όλων των εθνών, µε
σκοπό την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Το να µαθαίνουµε για τις παγκόσµιες αξίες και τα δικαιώµατα,
µας βοηθάει να σεβόµαστε τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά.
Η προστασία των παιδιών και των δικαιωµάτων τους είναι τόσο σηµαντική, ώστε ο Ο.Η.Ε. συνέταξε ένα επίσηµο
έγγραφο, που αναφέρεται αποκλειστικά στα παιδιά. Όλα τα παιδιά αναγνωρίζονται στη Σύµβαση των Ηνωµένων
Εθνών για τα δικαιώµατα του παιδιού.[16] Σχεδόν όλες οι χώρες το έχουν υπογράψει, γεγονός που δείχνει ότι
συµφωνούν πως όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, έχουν δικαιώµατα. Στόχος
είναι να προστατεύονται τα παιδιά, τόσο σ’ ένα φυσικό περιβάλλον, όσο και σ’ ένα διαδικτυακό.
Η διακήρυξη του Ο.Η.Ε. σχετικά µε τα δικαιώµατα των παιδιών αναφέρει ότι “...δεν έχει σηµασία ποια είναι, πού
ζούνε, τι δουλειά κάνουν οι γονείς τους, ποια γλώσσα µιλάνε, ποια θρησκεία έχουν, αν πρόκειται για αγόρι ή κορίτσι,
ποια είναι η κουλτούρα µέσα στην οποία ζουν, αν έχουν κάποια αναπηρία, αν είναι πλούσια ή φτωχά. Κανένα παιδί
δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται άδικα σε κανέναν τοµέα” (UNCRC, 1989). Η διακήρυξη προστατεύει τα παιδιά από την
αδικία και την παραβίαση των δικαιωµάτων τους και συµβάλλει στην προστασία τους.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Μέχρι ποια ηλικία θεωρείται ένα αγόρι ή ένα κορίτσι παιδί;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Από τη γέννηση µέχρι τα 18 ή από τα 18 και κάτω.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώµατα;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι οι νόµιµες, κοινωνικές
και ηθικές αρχές της ελευθερίας όλων των ανθρώπων, που συµπεριλαµβάνουν τα δικαιώµατα των παιδιών:
το δικαίωµα στην ελευθερία γνώµης και έκφρασης, το δικαίωµα στην ανάπαυση και στον ελεύθερο χρόνο,
και το δικαίωµα στη ζωή, την ελευθερία και την ασφάλεια.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “ Έχουν όλα τα παιδιά τα ίδια δικαιώµατα;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Ναι, όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώµατα. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι παγκόσµια, είναι τα ίδια για όλους.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ: Τα Διακαιώµατα των Παιδιών - Οι 4 γωνίες (Δραστηριότητα 1Β)
ΕΞΗΓΗΣΤΕ: Υπάρχει διαφορά ανάµεσα στο να έχεις δικαιώµατα και στο να έχεις πρόσβαση σε αυτά. Αυτός είναι
ο λόγος που, ενώ όλοι έχουν τα ίδια δικαιώµατα, δεν έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτά.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Πιστεύετε ότι τα δικαιώµατά σας επηρεάζουν την καθηµερινότητά σας; Πώς;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Ναι. Τα δικαιώµατα σάς επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση σε
φαγητό και καθαρό νερό προκειµένου να παραµείνετε υγιείς και να πηγαίνετε στο σχολείο, να αποφασίζετε τι θα
κάνετε µετά το σχολείο και σας δίνουν την ευκαιρία να κυνηγήσετε τα όνειρά σας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 01 - ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΕΞΗΓΗΣΤΕ: Είναι σηµαντικό να θυµάστε ότι αξίζετε, ανεξάρτητα µε το ποιοι και ποιες είστε. Όλοι οι άνθρωποι
έχουν αξία και αξίζουν να τους συµπεριφέρονται δίκαια. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα επιτρέπουν στα παιδιά να
έχουν όλα όσα χρειάζονται προκειµένου να ζουν µια πλήρη, ασφαλή και ευτυχισµένη ζωή µε υγεία.

ΕΞΗΓΗΣΤΕ: Ένας τρόπος να εξασφαλίσουµε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις αξίες, είναι να συνεχίσουµε να
προωθούµε τη δικαιοσύνη µέσα από την ισότητα, και να καταπολεµήσουµε τις διακρίσεις.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ: Ίδια Δικαιώµατα και Ίσα Δικαιώµατα (Δραστηριότητα 1Γ)
ΡΩΤΗΣΤΕ: "Ποια είναι η διαφορά µεταξύ ίδιων και ίσων δικαιωµάτων;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Οι καταστάσεις µέσα στις οποίες ζουν οι άνθρωποι
διαφέρουν και, µερικές φορές, δυσκολεύουν την ελεύθερη πρόσβαση σε κάποια δικαιώµατα. Αυτός
είναι ο λόγος που επιδιώκουµε τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη εξασφαλίζει ότι όλοι οι άνθρωποι θα έχουν
πρόσβαση σε αυτά που χρειάζονται (ευκαιρίες, µέσα, κ.λ.π.) προκειµένου να επιτύχουν τα ίδια πράγµατα.
Μερικές φορές αυτό σηµαίνει την παροχή διαφορετικών ή και περισσότερων πραγµάτων, για να
επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσµα. Για παράδειγµα, οι άνθρωποι µε κάποια αναπηρία µπορεί να χρειάζονται
επιπλέον υποστήριξη, όπως αναπηρικά καροτσάκια, ακουστικά, ή προσθετικά µέλη, τα οποία θα τους
βοηθήσουν να κάνουν τα ίδια πράγµατα µε ανθρώπους που δεν έχουν αναπηρίες.

ΒΗΜΑ 03

Έµπνευση
ΕΞΗΓΗΣΤΕ: Μαθαίνουµε για τα δικαιώµατά µας, τις αξίες µας και τους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να
προστατέψουµε τους εαυτούς µας. Τώρα, θα εφαρµόσουµε αυτά που µάθαµε και θα βρούµε τρόπους να
ενηµερώσουµε και να εµπνεύσουµε και άλλους ανθρώπους.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ: Κάλεσµα σε Δράση (Δραστηριότητα 1Δ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨ ΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔ ΙΑ Δ Η Μ Ο ΤΙΚΟ Υ / / 1 9

ΕΝΟΤΗΤΑ 02

ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Η ΚΥΡΙΑ ΙΔΕΑ

Η µετανάστευση αποτελεί ένα διαχρονικό και παγκόσµιο
σηµαντικό φαινόµενο στον κόσµο µας. Οι άνθρωποι
µεταναστεύουν για διάφορους λόγους. Η ασφαλής
µετανάστευση δεν έχει κινδύνους απώλειας ζωής, οι οποίοι είναι
αυξηµένοι στις περιπτώσεις µη ασφαλούς µετανάστευσης. Η
δυνατότητα ενός ατόµου να αξιοποιήσει συνθήκες ασφαλούς
µετανάστευσης συχνά δεν εξαρτάται από το ίδιο.
ΣΤΟΧΟΙ
01

Ασφαλής Μετανάστευση: Παρουσιάστε και εφαρµόστε τις βασικές έννοιες της ασφαλούς
µετανάστευσης.

02

Αποφάσεις & Προστασία: Συγκρίνετε και αντιπαραβάλλετε σωστές και ασφαλείς αποφάσεις µε µη
ασφαλείς αποφάσεις µετανάστευσης.

03

Ικανότητα: Αναλύστε περιπτώσεις µετανάστευσης, προκειµένου να αναδείξετε τις δυνατότητες και τις
ικανότητες των παιδιών για επικοινωνία, σκέψη, επίλυση προβληµάτων, ανάπτυξη τεχνογνωσίας και
δεξιοτήτων ζωής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
•

Τι είναι η µετανάστευση;

•

Ποιες είναι οι οµοιότητες και οι διαφορές ανάµεσα στην ασφαλή και τη µη ασφαλή µετανάστευση;

•

Ποιοι είναι οι παράγοντες που οδηγούν ένα άτοµο, που επιθυµεί να µεταναστεύσει, στο να ακολουθήσει
την ασφαλή ή τη µη ασφαλή µετανάστευση;

•

Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι, κατά τη διάρκεια της µετανάστευσης, από την επαφή µε αγνώστους ή
εκείνους που επιδιώκουν να εξαπατήσουν άλλους;

•

Με ποιους τρόπους µπορούµε να πάρουµε και να δώσουµε πληροφορίες για την ασφαλή µετανάστευση;

•

Πώς µπορούν να περιοριστούν τα µεταναστευτικά προβλήµατα και εµπόδια;
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ΜΕΡΟΣ 02 - ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
•

Μόνιµη Μετανάστευση: Η µόνιµη εγκατάσταση σε έναν νέο τόπο ή χώρα.

•

Μετανάστευση: Η µετακίνηση από έναν τόπο µόνιµης κατοικίας σε έναν άλλο τόπο.

•

Εσωτερική Μετανάστευση: Η µετακίνηση από έναν τόπο σε έναν άλλο, µέσα στην ίδια χώρα.

•

Εξωτερική Μετανάστευση: Η µετακίνηση από µια χώρα σε µια άλλη χώρα ή ήπειρο.

•

Μη Ασφαλής Μετανάστευση: Η µετακίνηση µεταξύ χωρών, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα.

•

Ασφαλής Μετανάστευση: Η µετακίνηση µεταξύ χωρών, µε ασφαλή και νόµιµο τρόπο.

•

Πρόσφυγας: Ο άνθρωπος που µετακινήθηκε προς µια άλλη χώρα, επειδή υπήρχε, για κάποιο λόγο, απειλή
της ζωής του στη χώρα, στην οποία ζούσε.

•

Εποχιακή Μετανάστευση: Η µετακίνηση από έναν τόπο σε άλλο, κυρίως για συµµετοχή σε εποχιακές
αγροτικές εργασίες, αλλά και εξαιτίας του καιρού ή του κλίµατος.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

• Εισαγωγή
Είδη Μετανάστευσης (Δραστηριότητα 2Α)

• Αλληλεπίδραση
Ασφαλής ή Μη Ασφαλής Μετανάστευση; (Δραστηριότητα 2Β)
Παιχνίδι Μετανάστευσης (Δραστηριότητα 2Γ)

• Έµπνευση
Κάλεσµα σε Δράση (Δραστηριότητα 2Δ)

ΒΗΜΑ 01

Εισαγωγή
ΕΞΗΓΗΣΤΕ: Η µετανάστευση συµβαίνει παντού. Είναι η µετακίνηση από το ένα µέρος στο άλλο. Κάθε χρόνο,
χιλιάδες άνθρωποι και οικογένειες απ’ όλο τον κόσµο θέλουν ή αναγκάζονται να φύγουν από το σπίτι τους, για
διάφορους λόγους. Όταν κάποιος µετακινείται προς µια άλλη χώρα, προκειµένου να εγκατασταθεί σε αυτήν µόνιµα,
αυτό ονοµάζεται µόνιµη µετανάστευση.
Οι βασικοί παράγοντες που σχετίζονται µε τη µετανάστευση µπορούν να χαρακτηριστούν ως παράγοντες “ώθησης”
και “έλξης”. Κάποιοι άνθρωποι µεταναστεύουν µε τη θέλησή τους, καθώς "έλκονται" από τις καλύτερες ευκαιρίες
που υπάρχουν σε άλλες χώρες - για παραδειγµα, οι δυνατότητες εργασίας ή οι καλύτερες συνθήκες ζωής. Κάποιοι
άλλοι "ωθούνται" ή αναγκάζονται να µεταναστεύσουν εξαιτίας πολέµων, συνθηκών εκµετάλλευσης, φτώχειας ή
διάφορων φυσικών καταστροφών, όπως οι πληµµύρες, πυρκαγιές, σεισµοί κ.α.
Επιπλέον, η µετανάστευση µπορεί να επηρρεαστεί από άλλους παράγοντες, όπως είναι η περιορισµένη πρόσβαση σε
τροφή και στέγη, οι περιβαλλοντικές, πολιτικές και οικονοµικές αστάθειες, καθώς και οι πολιτισµικές διαφορές.
Συχνά, η µετανάστευση σχετίζεται µε την επιθυµία και την ελπίδα για ελευθερία, για καλύτερες συνθήκες ζωής ή/
και εργασίας, για ισότητα και για διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨ ΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔ ΙΑ Δ Η Μ Ο ΤΙΚΟ Υ / / 2 1

ΜΕΡΟΣ 02 - ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΡΩΤΗΣΤΕ: “ Όταν σκέφτεστε την έννοια της µετανάστευσης, ποια ζώα σας έρχονται στο µυαλό,
που µετακινούνται (µεταναστεύουν) σε διαφορετικά µέρη; Γιατί µετακινούνται;?”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Τα πουλιά µεταναστεύουν, λόγω του καιρού και για
να βρουν τροφή και νερό.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Ξέρετε κάποιον/α που να έχει µετακινηθεί σε µια άλλη περιοχή; Γιατί µετακόµισε;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Ναι, η φίλη µου έχει µετακοµίσει σε άλλη πόλη, γιατί
ο µπαµπάς της βρήκε δουλειά εκεί.

ΡΩΤΗΣΤΕ: "Πόσο καιρό τους πήρε να µετακοµίσουν στην καινούργια περιοχή; Ταξίδεψαν µαζί µε άλλους;"
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Τους πήρε µερικες µέρες να µετακοµίσουν και
ταξίδεψε όλη η οικογένεια µαζί.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ: Είδη Μετανάστευσης (Δραστηριότητα 2Α)

ΒΗΜΑ 02

Αλληλεπίδραση
ΕΞΗΓΗΣΤΕ: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ραγδαία αύξηση των µεταναστών παγκοσµίως. Είναι πολύ πιθανό να ξέρετε
ήδη κάποιον/α που έχει µεταναστεύσει. Αν όχι, θα συναντήσετε κατά τη διάρκεια της ζωής σας. Οι µετανάστες
θεωρούνται ως µία από τις πιο ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, που υφίστανται καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
κακοποίηση και διακρίσεις.
Κάποιοι άνθρωποι µεταναστεύουν εξαιτίας εθνικών, φυλετικών και θρησκευτικών διακρίσεων. Μερικές φορές
αναγκάζονται να αφήσουν τη χώρα τους για να ξεφύγουν από τους πολέµους, τις καταδιώξεις ή ακόµα και τις φυσικές
καταστροφές. Αυτές οι συνθήκες µπορούν να οδηγήσουν τους ανθρώπους σε αδιέξοδο, µε αποτέλεσµα να γίνουν
πρόσφυγες. Άλλοι µεταναστεύουν καθώς µετακινούνται από το ένα µέρος στο άλλο, µε σκοπό να εργαστούν σε αγροτικές
εργασίες, ή λόγω του καιρού ή του κλίµατος. Αυτοί ονοµάζονται εποχιακοί µετανάστες. Κατανοώντας βαθύτερα την έννοια
της µετανάστευσης, µπορούµε να εξηγήσουµε γιατί µπορεί να καταπατούνται τα δικαιώµατα ορισµένων ανθρώπων στη
διάρκεια του ταξιδιού της µετανάστευσης και µε ποιους τρόπους κάποιοι άνθρωποι ή οικογένειες βιώνουν την αδικία και
την εκµετάλλευση από επιτήδειους, κυρίως όταν προσπαθούν να µεταναστεύσουν χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Ποια είναι τα διάφορα είδη µετανάστευσης και ποιοι οι τρόποι µε τους οποίους µεταναστεύουν οι
άνθρωποι;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Μπορείς να µεταναστεύσεις µε αεροπλάνο, βάρκα,
αυτοκίνητο ή µε τα πόδια. Μπορείς ακόµα να µεταναστεύσεις εσωτερικά, µέσα στη χώρα σου, ή εξωτερικά,
σε µία άλλη χώρα, εποχιακά στις διακοπές ή για προσωρινή εργασία. Μπορείς ακόµα να µεταναστεύσεις
µόνιµα σε µία άλλη χώρα υποβάλλοντας αίτηση για κατοικία/υπηκοότητα.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Τι µπορεί να κάνει τη µετανάστευση µη ασφαλή;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Η µη κατοχή διαβατηρίου, βίζας ή το πέρασµα συνόρων
µε παράνοµο τρόπο.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ: Ασφαλής ή µη ασφαλής µετανάστευση; (Δραστηριότητα 2Β)
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ΜΕΡΟΣ 02 - ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Μας αφορά το θέµα της µετανάστευσης, ακόµα και αν δεν µεταναστεύσουµε ποτέ; Γιατί ναι / γιατί όχι;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Ακόµα και αν δεν µεταναστεύσουµε, µπορεί να χρειαστεί να
βοηθήσουµε κάποιον/α που έχει ή θα χρειαστεί να µεταναστεύσει. Για παράδειγµα, ένα µέλος της οικογένειάς
µας, ή ένα φίλο, ή στο πλαίσιο της δουλειάς µας, π.χ. ως δάσκαλος/-α, δικηγόρος, γιατρός ή αστυνοµικός.

ΡΩΤΗΣΤΕ: "Έχετε ποτέ ακούσει την ιστορία κάποιου που έχει µεταναστεύσει µε ασφαλή τρόπο, ή κάποιου που
έχει µετακινηθεί µε έναν µη ασφαλή τρόπο; Θα θέλατε να τη µοιραστείτε;"
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Ο πατέρας µου βρήκε καινούργια δουλειά, και χρειάστηκε
να µετακοµίσουµε, όταν ήµουν ακόµα µωρό. Ήµασταν ασφαλείς, γιατί µετακοµίσαµε µαζί µε την οικογένειά
µας.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ: Παιχνίδι Μετανάστευσης (Δραστηριότητα 2Γ)
ΕΞΗΓΗΣΤΕ: Είναι σηµαντικό να θυµόµαστε ότι η µετανάστευση διαµορφώνει τον κόσµο µας και και ότι τα
κατάλληλα µέτρα ασφαλείας κατά τη µετανάστευση µπορούν να σώσουν ζωές. Μερικές φορές, ο τρόπος µε τον
οποίο µεταναστεύουν οι άνθρωποι φαίνεται διαφορετικός και γίνεται για διαφορετικούς λόγους. Δεν γίνεται
πάντα από επιλογή.

ΒΗΜΑ 03

Έµπνευση
ΕΞΗΓΗΣΤΕ: Έχουµε µάθει για την ασφαλή και µη ασφαλή µετανάστευση, καθώς και για τους τρόπους που
µπορούµε να προστατεύσουµε τον εαυτό µας. Τώρα, θα εφαρµόσουµε αυτά που µάθαµε και θα βρούµε
τρόπους να ενηµερώσουµε και να εµπνεύσουµε και άλλους ανθρώπους.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ: Κάλεσµα σε Δράση (Δραστηριότητα 2Δ)
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ΕΝΟΤΗΤΑ 03

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Η ΚΥΡΙΑ ΙΔΕΑ

Η εµπορία ανθρώπων και η εκµετάλλευση υπάρχει ακόµα και
σήµερα σε όλο τον κόσµο. Για να αποτρέψουµε την εµπορία
παιδιών είναι σηµαντικό να αναγνωρίζουµε τη διαφορά ανάµεσα
στα ασφαλή και στα επικίνδυνα µυστικά.
ΣΤΟΧΟΙ
01

Μορφές εµπορίας ανθρώπων: Παρουσίαση των βασικών µορφών εµπορίας ανθρώπων.

02

Κίνδυνοι και Στρατηγικές Προστασίας: Κατανοήστε τους κινδύνους της παιδικής εκµετάλλευσης και της
εµπορίας παιδιών, ώστε να τα εξοπλίσετε µε την κατάλληλη γνώση και τα απαραίτητα εργαλεία για να
προστατευτούν.

03

Ικανότητα: Αναλύστε ασφαλείς και επικίνδυνες καταστάσεις, και δώστε παραδείγµατα εκµετάλλευσης,
προκειµένου να αναδείξετε τις δυνατότητες και τις ικανότητες των παιδιών για επικοινωνία, σκέψη,
επίλυση προβληµάτων, ανάπτυξη τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων ζωής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
•

Τι είναι η εµπορία ανθρώπων και η εκµετάλλευση;

•

Ποιες είναι οι βασικές µορφές της εµπορίας ανθρώπων;

•

Ποιοι είναι µερικοί από τους πιθανούς κινδύνους που µπορεί να οδηγήσουν στην παιδική
εκµετάλλευση;

•

Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα στην επιτρεπόµενη και στην απαγορευµένη σωµατική επαφή;

•

Ποιες είναι οι διαφορές ανάµεσα στα ασφαλή και στα επικίνδυνα µυστικά;

•

Τι δικαιώµατα έχουν τα παιδιά, όσον αφορά το σώµα τους;
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
•

Εµπορία ανθρώπων: µία µορφή εκµετάλλευσης, ένα έγκληµα, η παράνοµη διακίνηση ανθρώπων, µε σκοπό κυρίως
την εξαναγκαστική εργασία και τη σεξουαλική εκµετάλλευση. Άλλες µορφές εκµετάλλευσης είναι η καταναγκαστική
οικιακή εργασία, η εξαναγκαστική επαιτεία, το εµπόριο βρεφών, η πώληση οργάνων και τα παιδιά στρατιώτες. Η
εµπορία παιδιών ορίζεται ως η εµπορία ατόµων κάτω των 18 ετών

•

Διαδικτυακή Εκµετάλλευση Παιδιών: η εκµετάλλευση ενός παιδιού µέσω µιας διαδικτυακής πλατφόρµας, συχνά µε
τη χρήση ακατάλληλων φωτογραφιών (γυµνών ή βίαιων)

•

Ασφαλή Μυστικά: πληροφορίες που προορίζονται να παραµείνουν προσωπικές ή κρυφές από άλλους, αλλά στο
τέλος θα αποκαλυφθούν (π.χ. µία έκπληξη)

•

Διακινητές (Θηρευτές): άνθρωποι που διακινούν ή/και εκµεταλλεύονται άλλους ανθρώπους

•

Επικίνδυνα Μυστικά: πληροφορίες που ενδέχεται να πληγώσουν κάποιον άνθρωπο ή να παραβιάσουν τον νόµο, να
φοβίσουν κάποιον ή να τον κάνουν να νιώθει ανησυχία, και που δεν θα έπρεπε να µείνουν κρυφές ή άγνωστες σε
άλλους (εξαναγκάζοντας κάποιον/α να µην τις αποκαλύψει)

•

Ευάλωτος/-η: κάποιος/-α που βρίσκεται σε µία θέση ή κατάσταση στην οποία µπορεί εύκολα να επηρεαστεί και να
πληγωθεί σωµατικά και συναισθηµατικά

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

• Εισαγωγή
Κρατήστε τα Ασφαλή Μυστικά VS Αποκαλύψτε τα Επικίνδυνα Μυστικά (Δραστηριότητα 3Α)

• Αλληλεπίδραση
Μαθαίνοντας για την Εκµετάλλευση (Δραστηριότητα 3Β)
Τι Θα Έκανες; ( Δραστηριότητα 3Γ)

• Έµπνευση
Κάλεσµα σε Δράση (Δραστηριότητα 3Δ)

ΒΗΜΑ 01

Εισαγωγή
ΕΞΗΓΗΣΤΕ: Σήµερα θα µάθουµε ότι η εµπορία ανθρώπων και η εκµετάλλευση είναι εγκλήµατα, τα οποία
συµβαίνουν σε όλες τις χώρες του κόσµου. Θα µάθουµε, επίσης, τρόπους να αναγνωρίζουµε τους κινδύνους, και να
µην αφήνουµε τους άλλους ανθρώπους να είναι ευάλωτοι. Θα µάθουµε σε ποια άτοµα µπορείτε να µιλήσετε, αν
χρειαστείτε βοήθεια, και ποια είναι τα µυστικά που είναι ασφαλή και µπορείτε να τα κρατήσετε, καθώς και ποια
είναι επικίνδυνα και πρέπει να τα µοιραστείτε.
Η εκµετάλλευση και η εµπορία ανθρώπων συµβαίνει επειδή υπάρχουν άνθρωποι που φέρονται µε πονηρούς
τρόπους. Γνωρίζουµε ότι οι διακρίσεις και η φτώχεια αυξάνουν την ευαλωτότητα, και πως ένα ευάλωτο άτοµο δεν
νιώθει πάντοτε ασφαλές να πει την αλήθεια, ή δεν γνωρίζει ποιον να εµπιστευτεί, εάν θέλει να µιλήσει. Μερικές
φορές άγνωστοι µπορεί να φαίνεται ότι σας αγαπούν και σας προστατεύουν σαν να είναι οικογένειά σας ή φίλοι σας,
αλλά στην πραγµατικότητα έχουν κακές προθέσεις.
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ΕΞΗΓΗΣΤΕ: Η εµπορία και η εκµετάλλευση παιδιών βασίζεται κυρίως στη µυστικότητα. Εποµένως, ως παιδιά, είναι
σηµαντικό να αναγνωρίζετε τη διαφορά µεταξύ ενός ασφαλούς κι ενός επικίνδυνου µυστικού.
Τα ασφαλή µυστικά είναι εκείνα που προκαλούν χαρά σε κάποιον/α. Είναι πληροφορίες που χρειάζεται να µείνουν
κρυφές ή άγνωστες σε άλλους, αλλά ξαφνικά θα αποκαλυφθούν. Για παράδειγµα: όταν κάποιος/α θέλει να
διοργανώσει ένα πάρτι-έκπληξη σε κάποιον/α φίλο/η ή να προσφέρει κάποιο δώρο για µία ιδιαίτερη περίσταση.
Τα επικίνδυνα µυστικά δεν πρέπει να µένουν κρυφά ή άγνωστα σε άλλους, καθώς µπορούν να κάνουν τους ανθρώπους
να νιώθουν άσχηµα, άβολα ή αµήχανα. Τα επικίνδυνα µυστικά µπορούν να βλάψουν, να προκαλέσουν πόνο ή να
δηµιουργήσουν φόβο σε κάποιον/α πως κάτι κακό θα του/της συµβεί. Για παράδειγµα: κάποιος σας πληγώνει ή ζητά
να κάνετε κάτι που σας κάνει να νιώθετε άβολα ή πως κινδυνεύετε και σας λέει να µην το πείτε σε κανέναν γιατί
διαφορετικά θα µπλέξετε.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Γιατί κάποιος χρειάζεται να κρατήσει ένα µυστικό;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Ίσως θέλει να ετοιµάσει ένα πάρτι έκπληξη για
έναν φίλο ή µία φίλη.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ: Κρατήστε τα Ασφαλή Μυστικά VS Αποκαλύψτε τα Επικίνδυνα Μυστικά (Δραστηριότητα 3Α)
ΒΗΜΑ 02

Αλληλεπίδραση
ΕΞΗΓΗΣΤΕ: Έχετε το δικαίωµα να µην τηρήσετε µια υπόσχεση για ένα επικίνδυνο µυστικό και να το πείτε σε
κάποιον/α που εµπιστεύεστε. Τα επικίνδυνα µυστικά µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα και µια επικίνδυνη κατάσταση,
όπως η εµπορία κι η εκµετάλλευση ανθρώπων. Οι επιτήδειοι ή πονηροί άνθρωποι θα οδηγήσουν συχνά τα παιδιά να
υποσχεθούν πως δεν θα µιλήσουν για άσχηµα πράγµατα και θα τα κρατήσουν ως "ασήµαντα µυστικά". Στο πλαίσιο
της εµπορίας ανθρώπων, µπορούµε να αποκαλέσουµε αυτούς τους ανθρώπους, "διακινητές" ή "θηρευτές".
Η εµπορία ανθρώπων είναι µία µορφή εκµετάλλευσης ή µία πράξη στην οποία φέρονται σε κάποιον άνθρωπο άδικα
ή απάνθρωπα. Κάποιες από τις κύριες µορφές της εµπορίας ανθρώπων είναι η εξαναγκαστική εργασία, η εργασία
για αποπληρωµή χρέους, η εξαναγκαστική επαιτεία κι η εµπορία παιδιών.
Η εµπορία ανθρώπων συµβαίνει σε κάθε χώρα. Οι χώρες διακρίνονται σε χώρες προέλευσης (σε αυτές οι άνθρωποι
υφίστανται εκµετάλλευση και αναγκάζονται να µετακινηθούν σε άλλη τοποθεσία), χώρες διέλευσης (µέσα από τις
οποίες διακινούνται) και/ή χώρες προορισµού (σε αυτές όπου τελικά γίνεται η διακίνηση/εκµετάλλευση).
Η δουλεία συµβαίνει εδώ και χιλιάδες χρόνια, σε όλες τις χώρες και τις ηπείρους, µε τις πιο παλιές αναφορές να
χρονολογούνται τον 16ο αιώνα π.Χ. στην Κίνα. Ιστορικά, η δουλεία είχε αποτελέσει ένα αναπόσπαστο κοµµάτι
πολλών πολιτισµών και, σε κάποιους από αυτούς, οι σκλάβοι αποτελούσαν την πλειονότητα του πληθυσµού,
υπερβαίνοντας τον αριθµό των “ελεύθερων ανθρώπων” ή των πολιτών. Ολόκληρα βασίλεια και αυτοκρατορίες
χτίστηκαν από σκλάβους, όπως για παράδειγµα, η αρχαία Ελλάδα, η αρχαία Ρώµη και η Αίγυπτος. Μέχρι πρόσφατα,
στη διάρκεια των τελευταίων 200 περίπου χρόνων, η δουλεία θεωρούνταν «φυσιολογική» και νόµιµη πρακτική.
Επιτρεπόταν σε κάποιον άνθρωπο να έχει ως ιδιοκτησία του έναν ή περισσότερους ανθρώπους και δεν είχε σηµασία
πώς θα τους µεταχειρίζεται. Αν το σκεφτούµε σήµερα, κάτι τέτοιο είναι τραγικό. Αν και οι ηγέτες του κόσµου έχουν
αποφασίσει ότι στη σηµερινή εποχή η δουλεία είναι παράνοµη, υπάρχουν σήµερα περισσότεροι άνθρωποι από κάθε
άλλη περίοδο στην ιστορία που τους εµπορεύονται, τους εκµεταλλεύονται και τους υποδουλώνουν.
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ: Μαθαίνοντας για την Εκµετάλλευση (Δραστηριότητα 3Β)
ΕΞΗΓΗΣΤΕ: Αν και η εµπορία ανθρώπων κι η εκµετάλλευση είναι τροµακτικά εγκλήµατα, υπάρχουν
πολλοί άνθρωποι και οργανισµοί σε όλο τον κόσµο που αγωνίζονται για τη δικαιοσύνη και για να δώσουν
τέλος σε αυτό που συµβαίνει. Μπορείτε να µείνετε ασφαλείς από την εµπορία ανθρώπων αν γνωρίζετε πώς
να προστατέψετε τον εαυτό σας και τους άλλους. Γι' αυτό, είναι πολύ σηµαντικό να θέτετε τα προσωπικά
σας όρια, να γνωρίζετε τα δικαιώµατά σας, καθώς και πώς θα προστατέψετε τον εαυτό σας και την
ιδιωτικότητά σας στο Διαδίκτυο, έτσι ώστε κανείς να µην πέφτει θύµα εκµετάλλευσης.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Τι µορφή νοµίζετε ότι έχει η εκµετάλλευση ή η εµπορία ανθρώπων σήµερα;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Ο εξαναγκασµός να δουλεύεις σε ένα εργοστάσιο
πολλές ώρες, να καθαρίζεις το σπίτι κάποιου χωρίς να επιτρέπεται να φύγεις ή να κοιµηθείς.

ΕΞΗΓΗΣΤΕ:

Τα παιδιά έχουν δικαιώµατα που σχετίζονται µε την εκπαίδευση (π.χ. το να πηγαίνουν στο

σχολείο), µε την υγεία, µε τον ελεύθερο χρόνο και το παιχνίδι, µε τον έλεγχο του σώµατός τους (π.χ. το δικαίωµα
να λένε όχι σε κάποιον που τα πλησιάζει τόσο πολύ που να νιώθουν άβολα). Αυτά τα δικαιώµατα συνδέονται,
επίσης, µε τη χρήση διαδικτυακών πλατοφορµών (π.χ. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, LINE) και µε τους
τρόπους που µπορούν να παραβιάσουν την ιδιωτικότητα των χρηστών (π.χ. µέσα απ' όσα γράφουν άλλοι άνθρωποι
γι' αυτούς, µε φωτογραφίες που κοινοποιούνται και δείχνουν τα σώµατά τους, µε τους διαδικτυακούς φίλους που
έχουν). Αν και όλα είναι στο Διαδίκτυο, έχετε ακόµα τα ίδια δικαιώµατα, όπως όταν είστε σε φυσική επαφή µε
ανθρώπους, και έχετε το δικαίωµα να πείτε όχι.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ: Τι Θα Κάνατε; (Δραστηριότητα 3Γ)
ΕΞΗΓΗΣΤΕ: Αν δούµε κάτι ύποπτο, είναι σηµαντικό να µιλήσουµε και να κάνουµε κάτι. Για εσάς που είστε
παιδιά, αυτό µπορεί να είναι το να µιλήσετε σε έναν δάσκαλο ή στους γονείς σας. Αν και είστε παιδιά, η άποψή
σας έχει σηµασία! Εάν πιστεύετε ότι κάποιος είναι πληγωµένος (συναισθηµατικά ή/και σωµατικά) ή είναι σε
κίνδυνο, έχετε το δικαίωµα να µιλήσετε. Είναι γνωστό πως ως παιδιά έχετε δικαιώµατα, όπως ορίζεται και από
την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου (UNCRC): έχετε το δικαίωµα της προστασίας (Άρθρο 3)
και το δικαίωµα της ελεύθερης έκφρασης (Άρθρο 12).

ΒΗΜΑ 03

Έµπνευση
ΕΞΗΓΗΣΤΕ: Μάθαµε για την εµπορία ανθρώπων, την εκµετάλλευση και τους τρόπους να προστατεύουµε
τον εαυτό µας. Τώρα, θα εφαρµόσουµε αυτά που µάθαµε και θα βρούµε τρόπους να ενηµερώσουµε και να
εµπνεύσουµε και άλλους ανθρώπους.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ: Κάλεσµα σε Δράση (Δραστηριότητα 3Δ)
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Οδηγός δραστηριοτήτων
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Δραστηριότητες - Ενότητα 01

ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Α

Δίνοντας Αξία στις Αξίες
ΣΚΟΠΟΣ

Να αναδείξετε την αξία του κάθε ανθρώπου, να διερευνήσετε τις
αξίες που διαµορφώνουν τα πρότυπα συµπεριφοράςκαι να
εστιάσετε στη διαδικασία καθορισµού µιας αξίας.
ΥΛΙΚΑ
Ένα χαρτονόµισµα (οποιασδήποτε αξίας), λέξεις σχετικές µε την αξιοπιστία σε καρτέλες

ΒΗΜΑ 01 Δείξτε ένα χαρτονόµισµα στο παιδί
ΡΩΤΗΣΤΕ: “Ποια είναι η αξία αυτού του χαρτονοµίσµατος;” (Περίµενε την απάντησή του)
ΒΗΜΑ 02 Διπλώστε το χαρτονόµισµα στη µέση και δείξτε το ξανά στο παιδί
ΡΩΤΗΣΤΕ: “Ποια είναι η αξία του τώρα που το δίπλωσα στη µέση; Είναι η µισή;” (Περιµένετε την απάντησή του)
ΒΗΜΑ 03 Συνεχίστε να διπλώνετε το χαρτονόµισµα στη µέση αρκετές φορές, κάνοντάς το όσο πιο µικρό γίνεται.
Κάντε στο παιδί την ίδια ερώτηση κάθε φορά που το διπλώνετε. Προσπαθήστε να πείσετε τα παιδιά ότι το
χαρτονόµισµα χάνει αξία κάθε φορά που διπλώνεται στη µέση. Οταν το χαρτονόµισµα δεν µπορεί να γίνει
µικρότερο, ξεδιπλώστε το στο κανονικό του σχήµα.

ΕΞΗΓΗΣΤΕ: Δεν έχει σηµασία πόσες φορές διπλώνω το χαρτονόµισµα, έχει πάντα την ίδια αξία. Μπορώ να
αγοράσω τα ίδια πράγµατα µε αυτό, ακόµα και αν είναι διπλωµένο στη µέση. Τώρα φανταστείτε ότι αυτό το
χαρτονόµισµα είναι ένας άνθρωπος και κάθε φορα που διπλώνεται στη µέση, αυτός ο άνθρωπος βιώνει µια δύσκολη
εµπειρία για λόγους τους όποιους δεν µπορεί να ελέγξει.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Αν είχατε γεννηθεί σε µια άλλη χώρα, θα άλλαζε η ανθρώπινη αξία σας;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Όχι, η αξία του ανθρώπου δεν αλλάζει λόγω του
τόπου γέννησής του.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Αν είχατε γεννηθεί µε κάποια αναπηρία, θα άλλαζε η ανθρώπινη αξία σας;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: 'Οχι, η αξία του ανθρώπου δεν αλλάζει λόγω κάποιας
αναπηρίας.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Αν είχατε γεννηθεί σε µια φτωχή ή σε µια πλούσια οικογένεια, θα άλλαζε η ανθρώπινη
αξία σας, ανάλογα µε τα χρήµατα της οικογένειά σας;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Όχι. Η αξία του ανθρώπου δεν αλλάζει, αν είναι πλούσιος ή
φτωχός. Στην πραγµατικότητα, ανεξάρτητα από το πού έχουµε γεννηθεί, ποια είναι η οικογένειά µας ή
ποιες είναι οι συνθήκες ζωής µας, η αξίας µας δεν αλλάζει. Όλοι έχουµε την ίδια αξία και τα ίδια ανθρώπινα
δικαιώµατα. Όπως το χαρτονόµισµα: όσες φορές και να το διπλώσω, η πραγµατική του αξία δεν αλλάζει.
Τώρα που ξέρουµε πως όλοι έχουµε την ίδια αξία, θα µιλήσουµε για το τι σηµαίνει αυτό.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨ ΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔ ΙΑ Δ Η Μ Ο ΤΙΚΟ Υ / / 3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Α - ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΑΞΙΑ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ (συνέχεια)
ΒΗΜΑ 04 Χρησιµοποιώντας τις καρτέλες µε λέξεις σχετικές µε την αξιοπιστία, διαλέξτε µια κάρτα και δείξτε
την στην τάξη. Συζητήστε την αξία της κάρτας και προσδιορίστε αν αντιπροσωπεύει τι είναι εµπιστοσύνη (καλές
αξίες) ή τι δεν είναι (κακές αξίες).

ΒΗΜΑ 05 Διαβάστε τα παρακάτω σενάρια στην τάξη και ζητήστε τους να αναγνωρίσουν αν ο άνθρωπος που
αναφέρεται σε κάθε σενάριο είναι έµπιστος ή αν φέρεται πονηρά, µε βάση τις αξίες που έχετε συζητήσει.

ΣΕΝΑΡΙΟ 01

Η µαµά του Νίκου τού ζητά να µαζέψει τα παιχνίδια του πριν βγει
έξω για να παίξει. Ο Νίκος, όµως, τα κρύβει κάτω από το κρεβάτι
του. Όταν η µαµά του ρωτάει, “Μάζεψες τα παιχνίδια σου;", ο
Νίκος απαντάει, “Ναι.”
ΡΩΤΗΣΤΕ: "Πιστεύετε ότι ο Νίκος είναι έµπιστος ή φέρθηκε πονηρά;"
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Ο Νίκος εκδηλώνει πονηρή συµπεριφορά, επειδή
λέει ψέµατα και ως ένα βαθµό επιχειρεί να εξαπατήσει τη µαµά του.

ΣΕΝΑΡΙΟ 02

Η Μαρία λέει στη φίλη της ένα µυστικό, για το δώρο που θέλει να
κάνει στη φίλη τους, που έχει γενέθλια. Η Μαρία δεν λέει σε
κανέναν για το δώρο, γιατί θέλει να είναι έκπληξη.
ΡΩΤΗΣΤΕ: “Είναι έµπιστη η Μαρία ή φέρεται πονηρά;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Η Μαρία συµπεριφέρεται έτσι, ώστε να
εµπνέει εµπιστοσύνη στη φίλη της.
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ΣΕΝΑΡΙΟ 03

Η Κατερίνα ήταν αρχηγός της οµάδας, και πάντα διάλεγε τον Κώστα
ως βασικό παίκτη της οµάδας, γνωρίζοντας ότι αυτό ήταν άδικο για
τους υπόλοιπους, που δεν έβρισκαν την ευκαιρία να παίξουν. Η
Κατερίνα ήξερε ότι ο Κώστας δεν έπαιζε δίκαια, και γι’ αυτό τον
διάλεγε. Ήθελε να νικούνε στο παιχνίδι µε κάθε τρόπο.
ΡΩΤΗΣΤΕ: “Συµπεριφέρεται αξιόπιστα/ δίκαια η Κατερίνα στους συµµαθητές/τριές της; Αν ναι/όχι, γιατί;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Φέρεται πονηρά, επειδή εκµεταλλεύεται το ότι είναι
αρχηγός, παίζει άδικα και επωφελείται από τον Κώστα.

ΣΕΝΑΡΙΟ 04

Η Δήµητρα δεν διάβασε για το διαγώνισµά της, οπότε ζήτησε από τη
φίλη της να της δώσει τις απαντήσεις που χρειαζόταν για να
περάσει.
ΡΩΤΗΣΤΕ: “Συµπεριφέρεται τίµια η Δήµητρα ή µε πονηριά;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Δεν φέρεται σωστά, γιατί κλέβει στο διαγώνισµα.

ΣΕΝΑΡΙΟ 05

Ο Στέλιος παρατηρεί πως η Αλεξάνδρα ρίχνει κατά λάθος λεφτά
έξω από το πορτοφόλι της. Ο Στέλιος τα σηκώνει και της τα
επιστρέφει.
ΡΩΤΗΣΤΕ: “Πώς θα χαρακτηρίζατε τη συµπεριφορά του Στέλιου;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Ο Στέλιος φέρεται σωστά, γιατί είναι ειλικρινής
και έντιµος.
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ΚΑΡΤΕΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Α

ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ

ΛΕΕΙ ΨΕΜΑΤΑ

ΛΕΕΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΠΟΝΗΡΟΣ

ΑΓΝΟΣ

ΕΞΑΠΑΤΑ

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΚΟΡΟΪΔΙΑ
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ΚΑΡΤΕΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Α

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΑΠΟ
ΚΑΠΟΙΟΝ/Α

ΕΜΠΙΣΤΟΣ

ΠΡΟΣΠΟΙΕΙΤΑΙ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Β

Τα Διακαιώµατα των Παιδιών Οι 4 γωνίες
ΣΚΟΠΟΣ

Να ανακαλύψετε τις τέσσερις κύριες, θεµελιώδεις κατηγορίες
δικαιωµάτων που βρίσκονται στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού.
ΥΛΙΚΑ
Κατηγορίες των Δικαιωµάτων του Παιδιού (κόψτε 4)
Κάρτες των Δικαιωµάτων του Παιδιού (κόψτε 12)

ΒΗΜΑ 01 Κολλήστε σε κάθε γωνία του δωµατίου ένα καρτελάκι µε µία απο τις 4 κατηγορίες των δικαιωµάτων του
παιδιού (ανάπτυξη, επιβίωση, έκφραση, ασφάλεια).

ΒΗΜΑ 02 Διαλέξτε µία κάρτα µε τα δικαιώµατα των παιδιών και διαβάστε το παράδειγµα στους µαθητές. Ζητήστε από
τα παιδιά να προχωρήσουν προς τη γωνία του δωµατίου, όπου πιστεύουν ότι αναπαριστά τη σωστή κατηγορία για το κάθε
παράδειγµά σας. Μπορείτε να το παίξετε σαν παιχνίδι στο οποίο τα παιδιά προχωρούν προς τη γωνία που θεωρούν ότι
είναι η σωστή. (Προαιρετικό: Τα παιδιά που πηγαίνουν προς τη σωστή γωνία έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν να
παίζουν και να µείνουν στο παιχνίδι.)

ΒΗΜΑ 03 Συζητήστε κάθε κάρτα µε τα δικαιώµατα των παιδιών, κάθε φορά που κάποια επιλέγεται στο πλαίσιο του
παιχνιδιού. Ρωτήστε τα παιδιά ποια κατηγορία θεωρούν ότι ταιριάζει καλύτερα µε το δικαίωµα που συζητάτε, και
ζητήστε να εξηγήσουν γιατί στέκονται στη γωνία του δωµατίου που επέλεξαν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

θρεπτικό φαγητό

όχι εκφοβισµός, προστασία από απαγωγή,
πώληση και κάθε είδους εκµετάλλευση

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

καθαρός αέρας, καθαρό νερό,

ελευθερία της σκέψης και της γνώµης,

εκπαίδευση, παιχνίδι και

ελευθερία έκφρασης, θρησκευτική

δηµιουργικές δραστηριότητες,

ελευθερία

ξεκούραση
ΠΡΟΓ ΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨ ΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔ ΙΑ Δ Η Μ Ο ΤΙΚΟ Υ / / 3 5

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Β - ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΟΙ 4 ΓΩΝΙΕΣ
ΒΗΜΑ 04 Ολοκληρώστε τη δραστηριότητα συζητώντας τις ακούλουθες ερωτήσεις:
ΡΩΤΗΣΤΕ: “Τι πιστεύεις ότι µπορεί να συµβεί στη ζωή των παιδιών, όταν δεν προστατεύονται τα δικαιώµατά τους;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Αν τα δικαιώµατα δεν προστατεύονται, ο αέρας, το
νερό και το φαγητό µπορούν να είναι βρώµικα, µε αποτέλεσµα κάποιο παιδί να αρρωστήσει. Επίσης,
επιτρέποντας σε άλλους να τα παρενοχλούν/εκφοβίζουν, µπορεί να δηµιουργηθεί φόβος και αυτό να
οδηγήσει σε χαµηλή αυτοπεποίθηση.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Ποιoς είναι υπεύθυνος για την προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών; Θα ήθελες να
αναφέρεις µερικά παραδείγµατα, πώς οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι αρχηγοί των κρατών µπορούν να
προστατεύουν τα δικαιώµατα των παιδιών;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Οι τοπικοί και εθνικοί ηγέτες, οι γονείς, ακόµα και τα
άλλα παιδια, είναι υπεύθυνοι για να βοηθήσουν στην προστασία των παιδιών και των δικαιωµάτων τους.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Πώς µπορεί η λήψη σωστών αποφάσεων να προστατεύσει τα παιδιά από το να πληγωθούν;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Η λήψη σωστών αποφάσεων προστατεύει
τα παιδιά, γιατί µαθαίνουν να τρέφονται υγιεινά, να ζητούν νερό για να πλυθούν, κλπ..
Σηµαίνει, επίσης, ότι σκέφτοναι σωστά, ώστε, όταν δουν κάτι ύποπτο, να µιλήσουν γι' αυτό.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΚΦΡΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΏΝ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΏΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Β
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΏΝ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΏΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Β

Τ Ο Δ Ι Κ ΑΙ Ω Μ Α

στον καθαρό αέρα

Τ Ο Δ Ι Κ ΑΙ Ω Μ Α

στο θρεπτικό
φαγητό

Τ Ο Δ Ι ΚΑ Ι Ω ΜΑ

στο καθαρό νερό

Τ Ο Δ ΙΚΑ ΙΩ ΜΑ

να µην πέσουν
θύµατα εκφοβισµού

ΤΟ Δ Ι Κ ΑΙ Ω Μ Α

να µην κινδυνεύουν
από απαγωγή ή
πώληση

Τ Ο Δ Ι ΚΑ Ι Ω ΜΑ

στην αποφυγή κάθε
είδους εκµετάλλευσης
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΏΝ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΏΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Β

ΤΟ Δ Ι Κ ΑΙ Ω Μ Α

να εκφράζουν τη γνώµη
τους σε διάφορα θέµατα

ΤΟ Δ Ι ΚΑ Ι Ω ΜΑ

στη θρησκευτική
ελευθερία

Τ Ο Δ ΙΚΑ ΙΩ ΜΑ

Τ Ο Δ Ι Κ ΑΙ Ω Μ Α

στην ελευθερία
της έκφρασης

στο παιχνίδι και
τη δηµιουργική
απασχόληση

ΤΟ Δ Ι Κ ΑΙ Ω Μ Α

Τ Ο ΔΙΚΑ Ι Ω ΜΑ

στη χαλάρωση

στην εκπαίδευση
ΠΡΟΓ ΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨ ΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔ ΙΑ Δ Η Μ Ο ΤΙΚΟ Υ / / 3 9

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Γ

Ίδια δικαιώµατα και Ίσα δικαιώµατα
ΣΚΟΠΟΣ

Να διερευνήσετε τις έννοιες “ίδια δικαιώµατα” και “ίσα δικαιώµατα”
για την κατανόηση των διακρίσεων, της εκµετάλλευσης και της
καταπάτησης των δικαιωµάτων.
ΥΛΙΚΑ
Κάρτες Ίδιων Δικαιωµάτων και Ίσων Δικαιωµάτων

ΒΗΜΑ 01 Δείξτε την πρώτη εικόνα Ίδιων Δικαιωµάτων και Ίσων Δικαιωµάτων.
ΡΩΤΗΣΤΕ: “Τι παρατηρείτε στην πρώτη εικόνα;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Ίδια δικαιώµατα: δίνοντας σε κάθε παιδί το ίδιο µέγεθος
κουτιού ανεξάρτητα από τις διαφορές ύψους.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Πιστεύετε ότι όλα τα παιδιά σε αυτήν την εικόνα πιστεύουν ότι το µέγεθος του κουτιού είναι
δίκαιο; Ποια είναι η αδικία εδώ;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Ακόµα και όταν τα µεγέθη του κουτιού είναι ίσα, αυτό
δεν σηµαίνει απαραίτητα ίση µεταχείριση. Μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερη
βοήθεια για να επιτύχουν τους ίδιους στόχους.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Τι µπορεί να γίνει για να επιτύχουµε την ισότητα;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Ίσα δικαιώµατα: δίνοντας στο πιο κοντό παιδί ένα
ψηλότερο κουτί ή περισσότερα κουτιά για να µπορέσει να φτάσει τα δικαιώµατά του.

ΒΗΜΑ 02 Ενθαρρύνετε τους µαθητές να συζητήσουν ποια θα ήταν τα αποτελέσµατα αν η κατάσταση παρέµενε
ίδια.

Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Η διαφορά µεγέθους µεταξύ των κουτιών έχει ως
αποτέλεσµα τα παιδιά να µην έχουν την ίδια ευκαιρία να φτάσουν στα δικαιώµατά τους.

ΒΗΜΑ 03 Επιλέξτε µια ασφαλή και δίκαιη λύση. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι τρόποι για να δοθεί δίκαιη λύση
και να υπάρξει δικαιοσύνη για όλους. Μοιραστείτε την εικόνα των ίσων δικαιωµάτων για να υποστηρίξετε τα
ανθρώπινα δικαιώµατα για όλους.
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ΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Γ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Δ

Κάλεσµα σε Δράση
Ζητήστε από τους µαθητές να σκεφτούν τη σηµασία των δικαιωµάτων των παιδιών χρησιµοποιώντας µία από τις
παρακάτω µεθόδους. Προσκαλέστε τους να δείξουν πώς αυτά τα δικαιώµατα συµβάλλουν σε έναν κόσµο, στον
οποίο κάθε παιδί είναι ελεύθερο. Για ν’ αυξήσετε το ενδιαφέρον, ζητήστε από τα παιδιά να σκεφτούν έναν κόσµο
χωρίς ανθρώπινα δικαιώµατα και χωρίς κανόνες. Ρωτήστε τους πώς τους φαίνεται κάτι τέτοιο. Γιατί;
Προσκαλέστε τους να εξηγήσουν περαιτέρω τη µέθοδο της επιλογής τους.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ
Οι µαθητές σχεδιάζουν ή ζωγραφίζουν µια εικόνα, η οποία αναπαριστά πώς µοιάζουν τα δικαιώµατα των
παιδιών ή τι σηµαίνουν για τα ίδια. Οι µαθητές µπορούν, επίσης, να συνεργαστούν για να δηµιουργήσουν
µια τοιχογραφία, αφίσες ή διαφηµιστικές καµπάνιες.

ΥΛΙΚΑ: Στυλό, µολύβια, µπογιές, χαρτί, αυτοκόλλητα, χρυσόσκονη και άλλα διαθέσιµα είδη χειροτεχνίας

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ
Οι µαθητές εργάζονται ως οµάδα για να δηµιουργήσουν ένα παιχνίδι, ένα θεατρικό ή ένα σκετς µε βάση την
προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού. Θα γράψουν ένα σύντοµο σενάριο και κάθε µέλος της οµάδας θα
υποδυθεί έναν χαρακτήρα.

ΥΛΙΚΑ: Στυλό, µολύβια, χαρτί, ρούχα, σκηνικά

ΓΡΑΨΤΕ
Οι µαθητές θα καταγράψουν το πώς θα ήθελαν να µοιάζει ο δικός τους «ειρηνικός κόσµος ή η τέλεια
κοινωνία τους», όπου κάθε παιδί έχει δικαιώµατα - µπορούν να γράψουν ή/και να σχεδιάσουν
(σκιτσάρουν) τις δικές τους δηµιουργικές ιδέες και σκέψεις. Ζητήστε τους να αναλύσουν ορισµένα
δικαιώµατα στην «τέλεια κοινωνία τους» και τι θα συνέβαινε εάν παραβιάζονταν αυτά τα δικαιώµατα.

ΥΛΙΚΑ: Στυλό, µολύβια, χαρτί

ΠΕΙΤΕ (ΜΕ ΠΟΙΗΜΑ, ΤΡΑΓΟΥΔΙ, ΜΟΥΣΙΚΗ)
Οι µαθητές εργάζονται ως οµάδα, για να δηµιουργήσουν ένα τραγούδι ή ποίηµα, ακόµη και να ραπάρουν,
είτε για να εκφράσουν το πώς αισθάνονται για τα δικαιώµατά τους ως παιδιά, είτε για
να εξηγήσουν ποια είναι τα δικαιώµατα του παιδιού και να µοιραστούν το “γιατί” επέλεξαν να
συµπεριλάβουν το συγκεκριµένο δικαίωµα στη µουσική ερµηνεία τους.

ΥΛΙΚΑ: Στυλό, µολύβια, χαρτί, µουσικά όργανα

ΠΡΟΓ ΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨ ΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔ ΙΑ Δ Η Μ Ο ΤΙΚΟ Υ / / 4 2

Δραστηριότητες - Ενότητα 02

ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Α

Είδη Μετανάστευσης
ΣΚΟΠΟΣ

Να αναγνωρίσετε και να εξηγήσετε τα τέσσερα είδη µετανάστευσης:
εσωτερική, εξωτερική, εποχιακή και µόνιµη µετανάστευση.
ΥΛΙΚΑ
Εικόνες σχετικές µε την έννοια της µετανάστευσης· (προεραιτική δραστηριότητα:), δύο κουτιά, µπάλα, ένα ποτήρι µε
νερό.

ΒΗΜΑ 01 Εισάγετε τα τέσσερα είδη µετανάστευσης ρωτώντας:
1 ."Γιατί οι άνθρωποι µετακινούνται/µεταναστεύουν;"
2. "Ποιοι είναι οι διάφοροι τρόποι που µπορούν να µετακινηθούν/µεταναστεύσουν οι άνθρωποι;"
Έπειτα, δείξτε τις ακόλουθες εικόνες για να παρουσιάσετε ένα από τα τέσσερα είδη µετανάστευσης (ή χρησιµοποιήστε
την προεραιτική δραστηριότητα µε τα κουτιά). Ζητήστε από τους µαθητές να ερµηνεύσουν τι δείχνει η εικόνα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
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ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

µετακίνηση µέσα στην ίδια τη χώρα

µετακίνηση σε διαφορετική χώρα ή ήπειρο

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
µετακίνηση από ένα µέρος σ' ένα

ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

άλλο, συνήθως για λόγους εργασίας

µετακίνηση απο µία χώρα σε µία

(εποχικές καλλιέργειες), αλλά και/ή

άλλη για µόνιµη εγκατάσταση

εξαιτίας του καιρού ή του κλίµατος

ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΟΥΤΙΑ
Χρησιµοποιήστε δύο διαφανή κουτιά και µερικές µπάλες. Μεταφέρετε τις µπάλες µεταξύ των κουτιών για να
απεικονιστεί η έννοια της αποδηµίας και των διαφορετικών τύπων της:
•

Εξωτερική µετανάστευση - µετακινήστε µία µπάλα από το ένα κουτί στο άλλο

•

Εσωτερική µετανάστευση - µετακινήστε τις µπάλες µέσα στο κουτί

•

Εποχιακή µετανάστευση - γεµίστε το ένα κουτί µε λίγο νερό και µετακινήστε τις µπάλες στο άλλο κουτί

•

Μόνιµη Μετανάστευση - µετακινήστε µία µπάλα από το ένα κουτί στο άλλο, και γράψτε “κάτοικος” σε ένα
κοµµάτι χαρτί και τοποθετήστε το στο κουτί
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Β

Ασφαλής ή Μη Ασφαλής
Μετανάστευση;
ΣΚΟΠΟΣ

Να εξετάσετε πιθανά σενάρια µετανάστευσης και να προσδιορίσετε
εάν είναι ασφαλή ή µη ασφαλή. Να συζητήσετε όλοι µαζί µε ποιους
τρόπους η µετανάστευση µπορεί να γίνει ασφαλέστερη.
ΥΛΙΚΑ
Σενάρια Μετανάστευσης, Κάρτες “Ασφαλές σενάριο” και “Μη ασφαλές σενάριο” (ένα σετ για κάθε µαθητή)

ΒΗΜΑ 01 Μοιράστε µια κάρτα “Ασφαλές σενάριο” και µια κάρτα “Μη ασφαλές σενάριο” σε κάθε µαθητή.
ΒΗΜΑ 02 Διαβάστε τα ακόλουθα σενάρια στους µαθητές. Ζητήστε τους να σηκώσουν την κάρτα που πιστεύουν ότι
περιγράφει το σενάριο που µόλις άκουσαν (ασφαλές ή µη ασφαλές). Μόλις όλοι οι µαθητές έχουν σηκώσει την κάρτα τους,
µοιραστείτε µαζί τους τη σωστή απάντηση και δώστε χρόνο στο να εξηγήσετε γιατί το σενάριο είναι ασφαλές ή µη
ασφαλές.

ΣΕΝΑΡΙΟ 01

Η Ελένη είναι Ελληνίδα. Ο πατέρα της, που ήταν αρκετό καιρό άνεργος στην
Ελλάδα, βρήκε δουλειά στην Αγγλία, και τώρα η ίδια και η οικογένειά της
µετακοµίζουν στο Λονδίνο. Πήγαν στην πρεσβεία για να πάρουν πληροφορίες
για την διαδικασία της µετανάστευσης και της παραµονής στο Λονδίνο.
ΑΣΦΑΛΕΣ | Ακολούθησαν την νόµιµη διαδικασία και έκαναν αίτηση για τα απαραίτητα έγγραφα.

ΣΕΝΑΡΙΟ 02

Ο Άλεξ είναι από την Βουλγαρία. Ζει σε ένα χωριό κοντά στα
ελληνικά σύνορα. Ξυπνάει κάθε µέρα πολύ πρωί, περνά τα σύνορα
και έρχεται στη δουλειά. Δουλεύει όλη τη µέρα και συνήθως το
βράδυ επιστρέφει στο χωριό του.
ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ | Ακολουθεί µια µη νόµιµη διαδροµή και κινδυνεύει να συλληφθεί.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Β - ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 03

Ο Αµίρ ζει σε µια χώρα της Αφρικής, όπου δεν υπάρχει δηµοκρατία. Ένα πρωί,
ένας γείτονας του Αµίρ έρχεται τρέχοντας προς το σπίτι τους και φωνάζει: "Πρέπει
να φύγουµε! Έρχονται!". Η µητέρα του Αµίρ αρχίζει να γεµίζει µια τσάντα µε ρούχα
και ο πατέρας του αρπάζει το πορτοφόλι του. Τρέχουν έξω απ' το σπίτι τόσο
γρήγορα, που ο Αµίρ δεν προλαβαίνει να πάρει σχεδόν τίποτα µαζί του. Ο γείτονάς
τους ξέρει κάποιον που µπορεί να τους οδηγήσει στα σύνορα για να αποδράσουν.
ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ | Έπρεπε να φύγουν τόσο γρήγορα που εµπιστεύτηκαν έναν ξένο, κάτι που θα µπορούσε να
τους θέσει σε κίνδυνο. Όµως, ίσως να µην είχαν άλλη λύση, αφού εξίσου επικίνδυνο θα ήταν να µείνουν
στο σπίτι τους αφού κινδύνευαν από τις παραστρατιωτικές οµάδες.

ΣΕΝΑΡΙΟ 04

Ο Χασάν ζει στο Πακιστάν και είναι µηχανικός υπολογιστών. Κάποιος
του πρόσφερε µία πολύ καλή δουλειά στην Αυστρία. Θα πρέπει να
προµηθευτεί µία άδεια εργασίας και βίζα, αλλά αυτά τα χαρτιά είναι
ακριβά. Ο ξάδερφος του Χασάν ξέρει πού µπορεί να προµηθευτεί τα
έγγραφα αυτά, όχι µε τον νόµιµο τρόπο, ώστε να µην είναι τόσο ακριβά.
ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ | Το πιο πιθανό είναι πως θα καταλήξει µε πλαστά έγγραφα, πράγµα πολύ επικίνδυνο.

ΣΕΝΑΡΙΟ 05

Η Βάσια σχεδιάζει να πάει διακοπές στην Αυστραλία. Έψαξε
διαδικτυακά να βρει τι χρειάζεται για να ταξιδέψει.
ΑΣΦΑΛΕΣ | Έκανε αναζήτηση και ετοιµάστηκε πριν ταξιδέψει, ώστε να παραµείνει ασφαλής.
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ΣΕΝΑΡΙΟ 06

Ο Μοχάµεντ είναι από την Συρία. Ταξιδεύει µαζί µε την οικογένειά του εδώ
και κάποιες εβδοµάδες. Είναι στον δρόµο για το σπίτι του θείου του στη
Γερµανία, όπου θα είναι ένα πιο ασφαλές µέρος για να µείνουν. Η µητέρα
του Μοχάµεντ συµπληρώνει τα χαρτιά που απαιτούνται και µιλάει σε έναν
αξιόπιστο οργανισµό που τους βοηθάει να κανονίσουν τη βίζα τους.
ΑΣΦΑΛΕΣ | ‘Ελαβε βοήθεια από έναν αξιόπιστο οργανισµό, που χρησιµοποιεί τη νόµιµη οδό για την
ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται.

ΒΗΜΑ 03 Συζήτηση στην Τάξη
ΕΞΗΓΗΣΤΕ: Αυτά τα σενάρια είναι πραγµατικές καταστάσεις ζωής για πολλούς ανθρώπους. Όταν τα βλέπουµε όλα
αυτά µαζί, είναι πιο εύκολο για εµάς να κατανοήσουµε τις αιτίες της ασφαλούς και µη ασφαλούς µετανάστευσης.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Μπορεί κανείς να βρει κάποιες από τις βασικές διαφορές µεταξύ των “ασφαλών” και των “µη ασφαλών”
τρόπων µετανάστευσης; Μπορείτε να σκεφτείτε οτιδήποτε µπορεί να κάνει ένα µη ασφαλές σενάριο περισσότερο
ασφαλές;” Γιατί πολλοί άνθρωποι ακολουθούν το δρόµο της µη ασφαλούς µετανάστευσης; Θα έκαναν το ίδιο αν είχαν
δυνατότητες επιλογής µεταξύ ασφαλούς και µη ασφαλούς µετανάστευσης;"
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Ασφαλής µετανάστευση: κάνουµε αίτηση για βίζα,
έχουµε διαβατήριο, ταξιδεύουµε µε ανθρώπους που γνωρίζουµε και εµπιστευόµαστε. Μη ασφαλής
µετανάστευση: προσπαθούµε να µεταναστεύσουµε µόνοι µας και χωρίς τα νοµιµοποιητικά έγγραφα,
εµπιστευόµαστε ανθρώπους που δεν γνωρίζουµε για να µας βοηθήσουν ή/και να µας προµηθεύσουν τα
απαραίτητα έγγραφα.
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ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ; - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Β

ΑΣΦΑΛΕΣ
ΣΕΝΑΡΙΟ

ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ
ΣΕΝΑΡΙΟ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Γ

Παιχνίδι Μετανάστευσης
ΣΚΟΠΟΣ

Να εισάγετε και να εφαρµόσετε τις ιδέες της ασφαλούς και µη
ασφαλούς µετανάστευσης. Να δουλέψουν τα παιδιά
συνεργατικά, ώστε να “µεταναστεύσουν διασχίζοντας” ένα
υποθετικό ποτάµι.
ΥΛΙΚΑ
Χαρτί, ταινία, καρέκλες ή σκοινί για να µαρκάρουµε την όχθη του ποταµού.

ΒΗΜΑ 01 Γράψτε τις ακόλουθες λέξεις σε κοµµάτια χαρτιού (µία λέξη ανά φύλλο)

ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Βίζα
Διαβατήριο

Χωρίς Βίζα

Χρήµατα

Χωρίς Χρήµατα

Οικογένεια

Χωρίς Υποστήριξη

Ασφάλεια

Χωρίς Διαβατήριο

Εµπιστοσύνη
Νοµιµότητα

ΒΗΜΑ 02 Δηµιουργήστε έναν υποθετικό ποταµό χρησιµοποιώντας καρέκλες ή σκοινιά, για να δείξετε την περιοχή
της όχθης του ποταµού. Έπειτα, πάρτε κοµµάτια χαρτιού µε λέξεις από την κατηγορία “ασφαλής µετανάστευση” και
ευθυγραµµίστε τα στο πάτωµα, αφήνοντας ένα µικρό κενό µεταξύ τους, ώστε οι µαθητές να είναι σε θέση να κάνουν µε
ευκολία ένα βήµα απ’ το ένα κοµµάτι χαρτιού στο άλλο. Οι λέξεις θα πρέπει να είναι γυρισµένες ανάποδα, και µπορείτε
να προσθέσετε ταινία από κάτω, ώστε να παραµείνουν στη θέση τους. Δίπλα σ’ αυτήν τη γραµµή από χαρτί,
δηµιουργήστε µια παράλληλη γραµµή, χρησιµοποιώντας αυτήν τη φορά τέσσερα κοµµάτια χαρτιού, που αναπαριστούν
τη “µη ασφαλή µετανάστευση”, έτσι ώστε τα κενά µεταξύ τους να είναι µεγαλύτερα. Αυτή η γραµµή έχει σκοπό να
δυσκολέψει τους µαθητές να διασχίσουν τη διαδροµή απ’ την αρχή ως το τέλος πατώντας µόνο στο χαρτί. Σιγουρευτείτε
ότι αυτές οι λέξεις είναι, επίσης, γυρισµένες ανάποδα.

ΒΗΜΑ 03 Χωρίστε τους µαθητές σε δύο οµάδες. (Η πρώτη αποκαλείται "ασφαλής µετανάστευση" και η δεύτερη "µη
ασφαλής µετανάστευση"). Βάλτε τα παιδιά της κάθε οµάδας σε σειρά πίσω από το πρώτο κοµµάτι χαρτιού της
αντίστοιχης γραµµής.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Γ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΒΗΜΑ 04 Εξηγήστε τους κανόνες και τον στόχο και στις δύο οµάδες.
•

1ος Κανόνας: Τα πόδια µπορούν ν’ ακουµπούν µόνο το χαρτί. Αν κανείς αγγίξει το πάτωµα, πρέπει όλη η
οµάδα να ξεκινήσει απ’ την αρχή.

•

2ος Κανόνας: Σε όλη την ώρα της δραστηριότητας, τα παιδιά της κάθε οµάδας θα πρέπει να σχηµατίζουν
µια ανθρώπινη αλυσίαδα, κρατώντας τα χέρια µεταξύ τους.

•

Στόχος: Να διασχίσουν το ποτάµι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ακολουθώντας φυσικά τους κανόνες.

ΒΗΜΑ 05 Με αντίστροφη µέτρηση (3-2-1) δώστε το σήµα να ξεκινήσουν οι µαθητές. Σηµείωση: Η οµάδα
“ασφαλής µετανάστευση” θα είναι σε θέση να ξεκινήσει σχετικά γρήγορα, ενώ η οµάδα “µη ασφαλής
µετανάστευση” θα δυσκολεύεται. Σταµατήστε το παιχνίδι, µόλις η πρώτη οµάδα τελειώσει.

ΒΗΜΑ 06 Φέρτε τις δυο οµάδες κοντά και ζητήστε να συζητήσουν την εµπειρία τους. Εστιάστε στο γιατί η
οµάδα "µη ασφαλής µετανάστευση" δυσκολεύτηκε τόσο πολύ. Επίσης, ρωτήστε τι µπορεί να είναι αυτό που
οδήγησε την δεύτερη οµάδα στο δρόµο της µη ασφαλούς µετανάστευσης και αν θα µπορούσαν να κάνουν κάτι
ώστε να µετατρέψουν την συνθήκη της µη ασφαλούς µετανάστευσης σε περισσότερο ασφαλή.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Γιατί δεν ξεκινήσατε πρώτοι; Τι συνέβη;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Είχαµε τόσα κενά, που µας έκαναν να σπάσουµε την
αλυσίδα µας, το οποίο µας ανάγκαζε να ξεκινήσουµε από την αρχή. Ήταν σχεδόν αδύνατο για εµάς.
Εξηγήστε γιατί οι δύο οµάδες αναπαριστούν την ασφαλή και τη µη ασφαλή µετανάστευση στον κόσµο σήµερα.
Επανεξετάστε τις λέξεις σε κάθε µονοπάτι και εξηγήστε πως συµβάλλουν είτε στην ασφαλή είτε στη µη ασφαλή
µετανάστευση.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Δ

Κάλεσµα σε Δράση
Ενθαρρύνετε τους µαθητές να δηµιουργήσουν ένα δικό τους σενάριο µετανάστευσης χρησιµοποιώντας µια από τις
παρακάτω µεθόδους. Σιγουρευτείτε ότι θα συµπεριληφθούν οι λόγοι για τους οποίους το σενάριο θα είναι
παράδειγµα είτε ασφαλούς, είτε µη ασφαλούς µετανάστευσης. Για ν’ αυξήσετε το ενδιαφέρον, ζητήστε από τα
παιδιά να φανταστούν τον εαυτό τους ως ηγέτη της πόλης ή του κράτους τους. Με ποιον τρόπο θα µπορούσαν να
µετατρέψουν µια µη ασφαλή περίπτωση σε πιο ασφαλή; Αντίθετα, ποιες συνθήκες θα µετατρέψουν µια ασφαλή
περίπτωση σε µη ασφαλή; Ποιες θα ήταν οι αντιδράσεις των άλλων σε καθεµιά από τις περιπτώσεις; Ενθαρρύνετε
τους µαθητές να δώσουν περισσότερες εξηγήσεις, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο που έχουν επιλέξει.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ
Οι µαθητές ζωγραφίζουν µια ζωγραφιά που δείχνει τι σηµαίνει ασφαλής και µη ασφαλής µετανάστευση.
Οι µαθητές µπορούν, επίσης, να συνεργαστούν για να δηµιουργήσουν αφίσες µε θέµα την µετανάστευση.
Ως ερέθισµα θα µπορούσαν να δουν αφίσες µετανάστευσης και διαφηµίσεις προηγούµενων δεκαετιών,
όταν οι Έλληνες µετανάστευσαν προς ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία ή Γερµανία.

ΥΛΙΚΑ: Στυλό, µολύβια, µπογιές, χαρτί, αυτοκόλλητα, χρυσόσκονη, άλλα διαθέσιµα υλικά για
χειροτεχνίες.

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ
Οι µαθητές δουλεύουν οµαδικά για να δηµιουργήσουν µια θεατρική παράσταση, µια δραµατοποίηση ή ένα
θεατρικό δρώµενο µε θέµα την µετανάστευση. Οι δυνατότητες ασφαλούς ή µη ασφαλούς µετανάστευσης
µπορεί να αποτελούν ένα στοιχείο του σεναρίου. Θα γράψουν ένα µικρό σενάριο και θα αναθέσουν
χαρακτήρες στο κάθε µέλος της οµάδας, έτσι ώστε να συµµετέχουν όλοι.

ΥΛΙΚΑ: Στυλό, µολύβια, µπογιές, χαρτί, κοστούµια/στολές, σκηνικά.
ΓΡΑΨΤΕ
Οι µαθητές θα αποτυπώσουν ένα σενάριο µετανάστευσης γράφοντας ή σχεδιαζοντας (σκιτσάροντας).
Ενθαρρύνετε τα παιδιά να συµπεριλάβουν τους λόγους για τους οποίους ο τύπος µετανάστευσης που
περιγράφουν στο έργο τους είναι ασφαλής ή µη ασφαλής και γιατί.

ΥΛΙΚΑ: Στυλό, µολύβια, χαρτί
ΠΕΙΤΕ (ΜΕ ΠΟΙΗΜΑ, ΤΡΑΓΟΥΔΙ, ΜΟΥΣΙΚΗ)
Οι µαθητές εργάζονται ως οµάδα για να δηµιουργήσουν ένα ποίηµα ή τραγούδι (σε µουσική ραπ ή άλλη) για
να περιγράψουν ένα σενάριο µετανάστευσης (ασφαλούς ή µη ασφαλούς) καθώς και τα συναισθήµατα που
αναδύονται µέσα από αυτό.

ΥΛΙΚΑ: Στυλό, µολύβια, χαρτί, µουσικά όργανα
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Δραστηριότητες - Ενότητα 03

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛ ΕΥΣΗ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Α

Κρατήστε τα Ασφαλή Μυστικά /
Αποκαλύψτε τα Επικίνδυνα Μυστικά
ΣΚΟΠΟΣ

Να αναλύσετε τις έννοιες “ασφαλές µυστικό” και “επικίνδυνο
µυστικό”, ώστε να αναδείξετε τις δυνατότητες και τις ικανότητες
των παιδιών για επικοινωνία, σκέψη, επίλυση προβληµάτων,
ανάπτυξη τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων ζωής.
ΥΛΙΚΑ
Σενάρια “Κρατήστε τα Ασφαλή Μυστικά VS Αποκαλύψτε τα Επικίνδυνα Μυστικά”, χαρτί ή υπολογιστής για τη
δηµιουργία ενός νέου σεναρίου µε ασφαλή και επικίνδυνα µυστικά.

ΒΗΜΑ 01 Διαβάστε τα σενάρια της δραστηριότητας και αποφασίστε ως τάξη εάν πρόκειται για ασφαλές ή επικίνδυνο
µυστικό, απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις:
•

Θα πρέπει να κρατήσω αυτό το µυστικό; Γιατί ναι ή γιατί όχι;

•

Θα πρέπει να αποκαλύψω αυτό το µυστικό και να µιλήσω σε κάποιον/α γι' αυτό;

ΒΗΜΑ 02 Προσκαλέστε τους µαθητές να δηµιουργήσουν ένα νέο σενάριο ασφαλούς και ένα νέο σενάριο επικίνδυνου
µυστικού και να το µοιραστούν σε ζευγάρια ή οµάδες. Βάλτε τους µαθητές να επαναλάβουν το πρώτο βήµα για το νέο
σενάριο.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Α - ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΑΣΦΑΛΗ / ΑΠΟΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ 01

ΣΕΝΑΡΙΟ 02

Η Μαρία έπαιζε µε την κολλητή της φίλη
και είδε µώλωπες στα χέρια και στα
πόδια της φίλης της. Η φίλη της Μαρίας
της είπε πως µερικές φορές ο πατέρας
της θυµώνει και τη χτυπάει.

Ένα µέλος της οικογένειας της Ελένης την
έβγαλε ακατάλληλες φωτογραφίες. Της
είπε πως θα της αγοράσει ένα παιχνίδι, εάν
δεν πει σε κανέναν για τις
φωτογραφίες αυτές.

ΣΕΝΑΡΙΟ 03

Ο Μάριος έπαιζε στον υπολογιστή µε τον
φίλο του. Είδε κάτι που τον έκανε να
αισθανθεί πολύ αµήχανα, και ήξερε πως
οι γονείς του δεν θα το ενέκριναν.

ΣΕΝΑΡΙΟ 04
Ο θείος της Δήµητρας δουλεύει σε µια καφετέρια.
Μετά το σχολείο, αναγκάζει τη Δήµητρα να
πηγαίνει και να καθαρίζει την καφετέρια. Η
Δήµητρα δεν είναι αρκετά µεγάλη για να βρίσκεται
εκεί, οπότε της είπε πως δεν µπορεί να το πει σε
κανέναν, και θα είναι το µυστικό τους.

ΣΕΝΑΡΙΟ 05

ΣΕΝΑΡΙΟ 06

Ο Κώστας φτιάχνει ένα γλυκό για τα
γενέθλια του πατέρα του. Η µητέρα του
του είπε να µην πει στον πατέρα του για
το γλυκό, για να του κάνουν έκπληξη.

Ο Πέτρος γνώρισε ένα διάσηµο “παραγωγό”
σε µια οµαδική συνοµιλία (group chat). Ο
παραγωγός τον προσκάλεσε να έρθει για
ακρόαση (οντισιόν), όµως του ζήτησε να το
κρατήσει µυστικό.

ΣΕΝΑΡΙΟ 07

ΣΕΝΑΡΙΟ 08

Η Κατερίνα έφτιαξε µια κάρτα για τη
µητέρα της στο σχολείο, και ζήτησε
από την αδερφή της να µην το πει.

Ο Στέλιος αποφασίζει να βρει µια δουλειά για µετά το
σχολείο. Δεν έχει συµβόλαιο. Όταν έρχεται η ώρα να
πληρωθεί, το αφεντικό του του δίνει πάντα λιγότερα
από ό,τι του είχε υποσχεθεί.

Ο Στέλιος δε λέει

τίποτα στους γονείς του για τη δουλειά και τα
χρήµατα.

ΣΕΝΑΡΙΟ 09

ΣΕΝΑΡΙΟ 10

Ο Δηµήτρης θέλει ένα καινούργιο κινητό, όµως δεν

Η µητέρα της Νίκης αποφασίζει πως θα επισκεφτούν

έχει αρκετά χρήµατα. Γνωρίζει έναν µεγαλύτερο ξένο

την αδερφή της (τη θεία της Νίκης) για την

άντρα, που του λέει ότι θα του αγοράσει ένα κινητό,

Πρωτοχρονιά, αλλά δεν θα της το πουν. Κανονίζουν το

εάν ο Δηµήτρης πηγαίνει στο σπίτι του, για να περνάνε

ταξίδι και συνεννοούνται µε τη µεγαλύτερη ξαδέρφη

κάποιες ώρες µαζί. Του λέει πως αν τον ρωτήσει

της Νίκης, και της έχουν ζητήσει να µην το πει σε

κανείς, να πει πως πηγαίνει σ’ έναν φίλο του.

κανέναν, για να κάνουν έκπληξη στη θεία.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Β

Μαθαίνοντας για την
Εκµετάλλευση
ΣΚΟΠΟΣ

Να δηµιουργήσετε µια διαδραστική εκπαιδευτική δραστηριότητα,
σχεδιασµένη ώστε να κατανοήσουν τα παιδιά τι σηµαίνει εκµετάλλευση, καθώς
και την έννοια της αδικίας. Η δραστηριότητα επιτρέπει στα παιδιά να νιώσουν
αγανάκτηση, όταν δεν τηρούνται υποσχέσεις, και τους δίνει την ευκαιρία να
συζητήσουν ανοιχτά και µε ειλικρίνεια για την εκµετάλλευση.
ΥΛΙΚΑ
Περίπου 5 -10 µικρά βραβεία (π.χ. αυτοκόλλητα ή ζαχαρωτά).

ΒΗΜΑ 01 Συζητήστε για το πώς αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει να καταλάβουν την έννοια της αδικίας.
ΡΩΤΗΣΤΕ: “Ποιος µπορεί να κάνει push-ups;” Επιλέξτε δύο εθελοντές από το κοινό - που απάντησαν ότι µπορούν να
κάνουν push-ups - και υποσχεθείτε τους ότι θα κερδίσουν ένα βραβείο (π.χ. αυτοκόλλητα, ζαχαρωτά), µόλις
ολοκληρώσουν µια συγκεκριµένη δραστηριότητα.

ΒΗΜΑ 02 Πείτε στους δύο εθελοντές να κάνουν τρία push-ups (ή κάποια άλλη άσκηση). Όταν θα έχουν ολοκληρώσει τα
τρία push-ups, δώστε µόνο στον έναν εθελοντή ένα αυτοκόλλητο. Ζητήστε τους να κάνουν ακόµα τρία push-ups. Όταν θα
έχουν ολοκληρώσει, δώστε ξανά ένα έπαθλο µόνο στον ίδιο εθελοντή, αγνοώντας τον άλλον.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Πιστεύετε πως αυτό είναι δίκαιο; Γιατί ναι ή γιατί όχι;”
Ενδεικτικά στην απάντηση µπορεί ν' αναφερθεί: Όχι, δεν φαίνεται δίκαιο. Παρόλο που και οι δύο έκαναν από τρία
push-ups, µόνο ο ένας πήρε αυτοκόλλητο.

ΒΗΜΑ 03 Επαναλάβετε το δεύτερο βήµα δίνοντας στον ίδιο εθελοντή το έπαθλο και αγνοώντας τον άλλον.
ΒΗΜΑ 04 Εξηγήστε πως η δραστηριότητα ήταν ένα παράδειγµα εκµετάλλευσης και πως αυτή µπορεί να συµβεί όταν
κάποιος ζητά από ένα άτοµο να κάνει κάτι (π.χ. µια εργασία), του υπόσχεται µια ανταµοιβή (π.χ. ένα µισθό) και ύστερα δεν
κρατάει την υπόσχεσή του. Σε αυτήν τη δραστηριότητα, η άσκηση ήταν να κάνουν τα τρία push-ups, ώστε να πάρουν ένα
έπαθλο. Ενώ και στους δύο εθελοντές τους είχαν υποσχεθεί το ίδιο έπαθλο, δόθηκε µόνο στον ένα.

ΒΗΜΑ 05 Δώστε δύο έπαθλα στον εθελοντή που δεν πήρε κανένα προηγουµένως, και ευχαριστήστε και τους δύο που
Καθώς επιστρέφουν στις θέσεις τους, πείτε: “Μερικές φορές προτείνονται στους ανθρώπους ψεύτικες
ευκαιρίες για εργασία και τους υπόσχονται εργασία και µισθό, όµως, όλα αυτά είναι ψέµατα. Έτσι, δουλεύουν χωρίς να
πληρώνονται. Σε πολλές περιπτώσεις δεν µπορούν να φύγουν. Σε όλους αξίζει να πληρώνονται για τη σκληρή δουλειά τους,
και να εργάζονται σε καλές συνθήκες. Όταν οι άνθρωποι αναγκάζονται να εργάζονται χωρίς να πληρώνονται και δεν έχουν την
ελευθερία να φύγουν, αυτό ονοµάζεται καταναγκαστική εργασία, και είναι µια µορφή εµπορίας ανθρώπων. Όταν συµβαίνει
αυτό σ’ ένα παιδί, ονοµάζεται εµπορία παιδιών.”

συµµετείχαν.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Γ

Τι Θα Έκανες;
ΣΚΟΠΟΣ

Να παρουσιάσετε τις βασικές µορές της εκµετάλλευσης και της
εµπορίας ανθρώπων ως έγκληµα και ως καταπάτηση των
ανθρώπινων δικαιωµάτων.
ΥΛΙΚΑ
Εικονίδια για την Εµπορία Ανθρώπων, προαιρετικά: χαρτί, κηροµπογιές, µολύβια

ΒΗΜΑ 01 Συζητήστε τον ορισµό της εµπορίας ανθρώπων. (Μορφή εκµετάλλευσης: ένα έγκληµα· το παράνοµο
εµπόριο ανθρώπων, κυρίως για τους σκοπούς της εξαναγκαστικής εργασίας και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης το ̀
εµπόριο παιδιών είναι η εµπορία ανήλικων ανθρώπων (ατόµων που είναι κάτω των 18 ετών).

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Ποια είναι κάποια από τα είδη της εµπορίας ανθρώπων;”
Καταγράψτε απαντήσεις και παρουσιάστε κάθε µορφή εµπορίας ανθρώπων χρησιµοποιώντας το εικονίδιο και τους
ορισµούς που δίνονται. Συγκρίνετε και αντιπαραθέστε τις διαφορετικές µορφές εµπορίας ανθρώπων και εξηγήστε
πώς η εµπορία ανθρώπων είναι σύγχρονη σκλαβιά.

ΒΗΜΑ 02 Οι µαθητές καλούνται να διαλέξουν µια µορή εµπορίας ανθρώπων και να την εξηγήσουν. Σε οµάδες,
αφήστε τους να συζητήσουν πώς και γιατί αυτή η µορφή εµπορίας ανθρώπων είναι έγκληµα.

ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
•

Εργασία για Αποπληρωµή Χρέους: Ο εξαναγκασµός ενός ατόµου να εργάζεται µε πολύ χαµηλό µισθό,
προκειµένου να αποπληρώσει ένα υπερβολικά µεγάλο ποσό

•

Παιδιά Στρατιώτες: Ο εξαναγκασµός ενός παιδιού να συµµετάσχει σε ένοπλες δυνάµεις

•

Εµπορία Παιδιών: Κάθε µορφή εµπορίας ανθρώπων, που αφορά άτοµα κάτω των 18 ετών

•

Εξαναγκαστική Εργασία: Ο εξαναγκασµός ενός ατόµου να δουλεύει σε συνθήκες σκλαβιάς, για
ελάχιστα ή καθόλου χρήµατα

•

Καταναγκαστική Οικιακή Εργασία: Ο καταναγκασµός ενός ατόµου να δουλεύει και να ζει στον ίδιο
χώρο, για ελάχιστα ή καθόλου χρήµατα

ΣΗΜΕΙΩ ΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Ανάλογα µε την ηλικία των µαθητών σας, ο συγκεκριµένος ορισµός
πιθανόν να µην είναι κατάλληλος για χρήση.

•

Σεξουαλική Εκµετάλλευση: Η πίεση, ο εξαναγκασµός και η εξαπάτηση ενός ανθρώπου για να παρέχει
σεξουαλικές υπηρεσίες· συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων κάτω των 18 ετών.

ΒΗΜΑ 03 Εξηγήστε ότι η εµπορία ανθρώπων είναι ένα έγκληµα που µπορεί να συµβεί στον καθένα, και έτσι είναι
σηµαντικό να ξέρει κανείς τι να κάνει όταν νιώθει πώς κινδυνεύει ή πώς κάτι δεν πάει καλά. Συζητήστε τη διαφορά
µεταξύ των “πονηρών” και των “έµπιστων” προσώπων, και πως οι µαθητές πρέπει πάντα να µιλούν σε κάποιον που
εµπιστεύονται, όταν δεν νιώθουν ασφαλείς.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Γ - ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕΣ; (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
ΒΗΜΑ 04 Διαβάστε τα ακόλουθα σενάρια και ενθαρρύντε τους µαθητές να πουν τι θα έκαναν, αν ήταν σε αυτή την
κατάσταση. Συζητήστε ως οµάδα πιθανές ασφαλείς απαντήσεις. Κατόπιν, αναγνωρίστε ποια µορφή εµπορίας ανθρώπων
είναι πιθανότερο να συµβεί, βασιζόµενοι στο σενάριο που παρουσιάστηκε.

ΣΕΝΑΡΙΟ 01
Παίζεις στον δρόµο µποροστά από το σπίτι σου µε έναν φίλο ή µια φίλη σου. Ένα φιλικό ζευγάρι παρκάρει
µπροστά από το σπίτι σου, κατεβάζει το παράθυρο του αυτοκινήτου και λυπηµένα σου λέει πως έχουν χάσει τον
σκύλο τους. Δεν είναι εξοικειωµένοι µε την περιοχή, και σου ζητάνε να πας µαζί τους για βοήθεια. Σου
προσφέρουνε 10 ευρώ, εάν πας µαζί τους, για να τους βοηθήσεις να βρουν το σκυλάκι τους. Τι θα έκανες;

ΣΕΝΑΡΙΟ 02
Η φίλη σου η Μαρία µιλάει µε καινούργιους φίλους στο Facebook. Ένας από τους φίλους που συνοµιλεί δεν
είναι ένα πρόσωπο που πράγµατι γνωρίζει, αλλά φαίνεται πως είναι ένας πολύ συµπαθητικός νεαρός. Το όνοµα
του είναι Πέτρος. Σε µια τελευταία συζήτηση µαζί του, ο Πέτρος της πρότεινε να βρεθούν στο Εµπορικό Κέντρο
της περιοχής τους. Επίσης, της πρότεινε να φέρει και µια φίλη της. Η Μαρία γνωρίζει ότι οι γονείς της δεν
πρόκειται ποτέ να την αφήσουν να πάει σε αυτήν τη συνάντηση. Εσύ τι θα έκανες;

ΣΕΝΑΡΙΟ 03
Ο φίλος σου ο Κώστας σε έχει προσκαλέσει σε ένα πάρτι στο σπίτι του µετά το σχολείο. Πολλοί από τους φίλους
σας θα είναι εκεί. Η µητέρα σου εργάζεται κι έτσι ο Κώστας σε προσκαλεί να πάτε σπίτι του µετά το σχολείο,
µαζί µε την µητέρα του. Η δική σου η µητέρα, σου έχει δώσει την άδεια. Όταν το σχολείο τελειώνει, αντί για την
µητέρα του Κώστα, ένας άντρας που λέει πως είναι ο θείος του Κώστα και δεν ζει στην πόλη, έρχεται για να
πάρει τον φίλο σου και εσένα. Ο Κώστας δεν φαίνεται χαρούµενος που βλέπει τον θείο του. Τι θα έκανες;

ΣΕΝΑΡΙΟ 04
Αποφασίζεις να κάνεις ποδήλατο µαζί µε τον φίλο σου, γύρω από τη γειτονιά. Καθώς κάνετε ποδήλατο, ένα
φορτηγό ξεκινάει σιγά σιγά να σας ακολουθεί. Βρίσκεστε σε ένα άγνωστο σηµείο της περιοχής σας, όπου τα
σπίτια και των δυο σας είναι πολύ µακριά για να επιστρέψετε. Τι θα έκανες;

ΣΕΝΑΡΙΟ 05
Η ταινία τελείωσε και βρίσκεσαι µε τον/την φίλο/η σου έξω από τον κινηµατογράφο περιµένοντας κάποιον από
τους γονείς σας να έρθουν και να σας γυρίσουν σπίτι. Ένας ευγενικός κύριος σας πλησιάζει και προσφέρεται να
σας γυρίσει σπίτι. Του λέτε όχι, καθώς οι γονείς σας θα έρθουν σύντοµα. Αρχίζει να επιµένει, σας τραβάει από
τον αγκώνα και σας σπρώχνει προς το αυτοκίνητό του. Τι θα έκανες;
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Γ - ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕΣ; (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΣΕΝΑΡΙΟ 06
Η µητέρα σου πήγε στο σούπερ µάρκετ για να αγοράσει κάποια υλικά για ένα ξεχωριστό γεύµα που πρόκειται
να προετοιµάσει για το βράδυ. Το σούπερ µάρκετ είναι κοντά στο σπίτι σου και θα λείψει µόνο για λίγα λεπτά.
Ακούς κάποιον να χτυπάει την πόρτα. Βλέπεις ένα άγνωστο πρόσωπο να στέκεται µπροστά από την πόρτα. Τι

θα έκανες;

ΣΕΝΑΡΙΟ 07
Καθώς είσαι στο Διαδίκτυο, ένας άγνωστος σου κάνει αίτηµα φιλίας και εσύ τον αποδέχεσαι. Δύο µέρες
αργότερα ξεκινάει να συνοµιλεί µαζί σου και δείχνει πραγµατικά φιλικός. Σε ρωτάει αν θα ήθελες να ανοίξεις
τη διαδικτυακή σου κάµερα, ώστε να βλέπετε ο ένας τον άλλον. Τι θα έκανες;

ΣΕΝΑΡΙΟ 08
Οι γονείς σου σου λένε να πουλήσεις ένα ολόκληρο καλάθι µε λουλούδια το απόγευµα και, αν δεν το κάνεις,
να µην επιστρέψεις σπίτι. Τι θα έκανες;

ΣΕΝΑΡΙΟ 09
Ένα άγνωστο άτοµο σε πλησιάζει και σου λέει πως θα σου αγοράσει έναν υπολογιστή (ή κινητό τηλέφωνο ή
αµάξι) µε µετρητά, αλλά πρέπει να δουλέψεις για αυτό. Τι θα έκανες;

ΣΕΝΑΡΙΟ 10
Είσαι σε ένα εστιατόριο µε τους γονείς σου και βλέπεις ένα νεαρό κορίτσι να πουλάει λουλούδια σε έναν
άντρα. Δίνει τα χρήµατά του για να αγοράσει όλα τα λουλούδια και, έπετια, αρχίζει να αγγίζει το κορίτσι.

Τι θα έκανες;

ΣΕΝΑΡΙΟ 11
Είσαι στο σχολείο µε τον/την φίλο/η σου όταν κάποιος αναφέρει πως ένα άτοµο στην οικογένειά του, τον/
την αγγίζει µε τρόπο απρεπή, όταν κανείς δεν είναι µαζί τους (πρόκειται για κάποιον επιτήδειο / πονηρό
άνθρωπο). Τι θα έκανες;
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Δ

Κάλεσµα σε Δράση
Διαβάστε το παρακάτω κείµενο, που αποτελεί σενάριο εµπορίας ανθρώπων (ή παρακολουθήστε το βίντεο µε τίτλο
"Can you see me?" που βρίσκεται στο παράρτηµα του πρόσθετου υλικού της Ενότητας 03). Παροτρύνετε τους
µαθητές να επιλέξουν µία από τις παρακάτω µεθόδους αντιµετώπισης της εµπορίας ανθρώπων. Για ν’ αυξήσετε
το ενδιαφέρον, ζητήστε από τα παιδιά να σκεφτούν τα σενάρια που έγραψαν και να εντοπίσουν δύο παράγοντες
“ώθησης” και δύο παράγοντες “έλξης”. Αφού τα παιδιά εντοπίσουν τους παράγοντες, ζητήστε να σας πουν πώς θα
µπορούσαν να προστατέψουν καλύτερα τους ανθρώπους. Ενθαρρύνετέ τα να σας εξηγήσουν το σκεπτικό που τα
οδήγησε στην επιλογή της εκάστοτε µεθόδου.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Καθώς ταξίδευε εντός της χώρας του, ο Τάσος έλαβε µία πρόταση για εργασία στο εξωτερικό.
Ενθουσιασµένος µε αυτή τη νέα ευκαρία, δέχτηκε. Όµως, ο Τάσος είχε εξαπατηθεί. Όταν έφτασε,
όλα ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά που του είχαν υποσχεθεί. Τα προσωπικά του έγγραφα,
τα πήραν και τα έκαψαν και ο ίδιος ξυλοκοπήθηκε από τους διακινητές του. Τον εξανάγκασαν να
εργαστεί σε ένα εργοστάσιο, σε µία φάρµα και σε ένα σπίτι µε ελάχιστη ή και καθόλου πληρωµή.
Εργάστηκε σε συνθήκες σκλαβιάς και κακοποιήθηκε για τρία χρόνια. Μετά από πολλές
προσπάθειες, ο Τάσος κατάφερε να ξεφύγει. Σήµερα, είναι ελεύθερος και έχει ξεκινήσει τη ζωή
του από την αρχή.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ
Οι µαθητές δηµιουργούν µία ζωγραφιά που αναπαριστά είτε το πως µοιάζει η εµπορία και η εκµετάλλευση
ανθρώπων, είτε το τι σηµαίνει για αυτούς. Οι µαθητές µπορούν, επίσης, να εργαστούν οµαδικά και να
δηµιουργήσουν µία τοιχογραφία, αφίσες ή µία διαφηµιστική καµπάνια.

ΥΛΙΚΑ: Στυλό, µολύβια, µπογιές, χαρτί, αυτοκόλλητα, χρυσόσκονες και άλλα διαθέσιµα υλικά για
χειροτεχνίες.

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ
Οι µαθητές δουλεύουν οµαδικά για να δηµιουργήσουν ένα σκετσάκι/ θεατρικό βασισµένο στη µυστικότητα
που διέπει την εµπορία και εκµετάλλευση ανθρώπων. Ζητήστε τους να γράψουν ένα σύντοµο σενάριο που να
περιγράφει τι θέλουν να κάνουν και, έπειτα, να µοιράσουν τους ρόλους, ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να
συµµετέχουν.

ΥΛΙΚΑ: Στυλό, µολύβια, χαρτί, κουστούµια, σκηνικά
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Γ - ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕΣ; (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΓΡΑΨΤΕ
Οι µαθητές γράφουν ένα σύντοµο σενάριο εµπορίας ανθρώπων, που να περιλαµβάνει και το πώς θα
ανταποκριθούν στο σενάριο αυτό. Αυτό µπορεί να γίνει γράφοντας ή σχεδιάζοντας (σκιτσάροντας) τις
δικές τους δηµιουργικές ιδέες και σκέψεις.

ΥΛΙΚΑ: Στυλό, µολύβια, χαρτιά
ΠΕΙΤΕ (ΜΕ ΠΟΙΗΜΑ, ΤΡΑΓΟΥΔΙ, ΜΟΥΣΙΚΗ)
Οι µαθητές εργάζονται ως οµάδα για να δηµιουργήσουν ένα τραγούδι ή ποίηµα, ακόµη και να
ραπάρουν, είτε για να εκφράσουν το πώς νιώθουν για την εµπορία ανθρώπων και την εκµετάλλευση,
είτε για να εξηγήσουν πώς αυτό το έγκληµα υφίσταται µέχρι σήµερα. Η δηµιουργία τους µπορεί να
είναι ένας απλός ρυθµός ή ακόµα και ένα ολόκληρο τραγούδι.

ΥΛΙΚΑ: Στυλό, µολύβια, χαρτιά, µουσικά όργανα
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Επιπλέον Δραστηριότητες

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Προτεινόµενη Δραστηριότητα 1
Χρησιµοποιήστε τις “Κάρτες Εννοιών Αξιοπιστίας” ή/και δηµιουργήστε άλλες δικές σας. Το κάθε παιδί
δηµιουργεί τη “Βαλίτσα των Αξιών” του, απαντώντας στα παρακάτω ερωτήµατα:
Ποιες αξίες θεωρείς πιο σηµαντικές για σένα;
Είναι βαριά η βαλίτσα σου;
Τι σε βαραίνει περισσότερο και γιατί;
Ποιες αξίες είναι ανεκτίµητες για τον φίλο ή τη φίλη σου;
Στόλισε στην κάθε καρτέλα τις αξίες που θεωρείς σηµαντικές για τον φίλο ή τη φίλη σου
(χρωµάτισε, κόλλησε κορδέλες, αυτοκόλλητα, κ.α.).
● Αν µια αξία δεν χωράει στη βαλίτσα σου, µπορείς να φανταστείς τι θα συµβεί;
●
●
●
●
●

Σχετικά µε τη δραστηριότητα αυτή:
α) Η βαλίτσα συµβολίζει τον εαυτό.
β) Μπορούν να δηµιουργήσουν τη βαλίτσα µε τα αντικείµενα που έχουν σηµασία γι’ αυτούς στη ζωή τους
(κινητό, αγαπηµένο ρούχο, βιβλίο, µπάλα, άρωµα, το playstation κ.ά.) και να απαντήσουν στο γιατί αυτά
τα αντικείµενα είναι σηµαντικά για εκείνους.

Προτεινόµενη Δραστηριότητα 2
Από τα σενάρια της Δραστηριότητας 1Α, µπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα και να συζητήσετε µε
τους µαθητές τα παρακάτω:
● Ζητήστε από κάθε παιδί (ή µια οµάδα παιδιών) να επιλέξει ένα πρόσωπο από µια ιστορία
σεναρίου και να περιγράψει ποιες αξίες υπηρέτησε.
● Ζητήστε από την ιδιωτική τους σφαίρα ή τη δηµόσια να επιλέξουν ένα πρόσωπο που µπορούν
να εµπιστευτούν και να εξηγήσουν γιατί.
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Προτεινόµενη Δραστηριότητα 3 (ως συνέχεια της Δραστηριότητας 1Β
● Τοποθετήστε στο πάτωµα µια ρόδα κατασκευασµένη από χαρτόνι µε αναποδογυρισµένες τις
χρωµατιστές τριγωνικές καρτέλες, που στην καθεµία είναι γραµµένη µε χρωµατιστά
γράµµατα η κάθε κατηγορία δικαιωµάτων (καρτέλες της Δραστηριότητας 1Β).
● Ζητήστε από τις οµάδες των µαθητών να τραβήξουν µία κάρτα και, στη συνέχεια, αφού
αποσυρθούν στη γωνιά τους, να γράψουν τις λέξεις-κλειδιά που συνδέονται µε την κατηγορία
δικαιωµάτων που αντιστοιχεί στην κάρτα τους. Έπειτα, να δηµιουργήσουν το δέντρο των
δικαιωµάτων το οποίο θα βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς σε περίοπτη θέση
προκειµένου να επανέρχονται σ’ αυτά. Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι ο
εκπαιδευτικός συµπληρώνει τις καρτέλες σε συνεργασία µε τους µαθητές, όταν, κατά τη
διάρκεια των µαθηµάτων, προκύπτει επιπλέον υλικό.
● Στη συνέχεια, ζητήστε από τα παιδιά να καταγράψουν ποιο ή ποια δικαιώµατα αισθάνονται ότι
τους λείπουν.

Προτεινόµενη Δραστηριότητα 4 - “Μπαίνοντας στη θέση του άλλου”:
● Ο άνθρωπος που µεταναστεύει κάτω από βίαιες συνθήκες (πόλεµο, φυσική καταστροφή,
ακραία καιρικά φαινόµενα) ποια από τα δικαιώµατά του χάνει και γιατί;
● Πώς µπορεί ο καθένας και η καθεµία να διασφαλίσει τα δικαιώµατά του;
● Σε ποιους απευθύνεται και γιατί;

Προτεινόµενη Δραστηριότητα 5
Χωρίστε τους µαθητές σε οµάδες. Η κάθε οµάδα διατυπώνει ένα σλόγκαν µε θετικό ή αρνητικό
φορτίο σχετικά µε τα δικαιώµατα του παιδιού. Στη συνέχεια, µε βάση αυτό το σλόγκαν,
δηµιουργεί ένα κολάζ, το οποίο και παρουσιάζει στην ολοµέλεια. Κατά την παρουσίαση, οι άλλες
οµάδες προσπαθούν να αναλύσουν τι βλέπουν και να µαντέψουν ποιο είναι το πιθανό σλόγκαν
της οµάδας ακολουθώντας κάθε φορά τις οδηγίες του συντονιστή. Στο τέλος, διατυπώνουν τις
απόψεις τους για το πώς επιθυµούν να είναι ο κόσµος τους -αλλά και ο κόσµος γενικότερασύµφωνα µε όσα µέχρι στιγµής επεξεργάστηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

Σηµείωση: Οι απόψεις καταγράφονται στο χαρτοπίνακα για να µπορούν να επιστρέφουν οι
µαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί τους σ’ αυτές, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους, ή και
σε διαφορετικό χρόνο.
Προτεινόµενη Δραστηριότητα 6
Ζητήστε από το µαθητές να καταγράψουν στο προσωπικό τους ηµερολόγιο µερικές σκέψεις για
το πώς θα ήταν ο κόσµος τους ,αν δεν υπήρχαν τα ανθρώπινα δικαιώµατα (καταγραφή των
γεγονότων µιας ηµέρας).
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Προτεινόµενη Δραστηριότητα 7
Ενθαρρύνετε τους µαθητές να φτιάξουν µια κάρτα που θα στείλουν σε µια φίλη ή
έναν φίλο και, στη συνέχεια, να γράψουν σε λίγες σειρές πώς φαντάζει ο δικός τους
“ειρηνικός κόσµος” ή η “τέλεια κοινωνία”, προσκαλώντας το φίλο ή τη φίλη τους να
τους απαντήσουν.
Προτεινόµενη Δραστηριότητα 8
Δηµιουργία ενός άλµπουµ µε φωτογραφίες, αποκόµµατα περιοδικών και
εφηµερίδων, στίχους, στροφές, αποφθέγµατα, κ.ά, που, κατά το ξεφύλλισµά του, να
έχει να αφηγηθεί µια ιστορία πραγµατική ή φανταστική.
Προτεινόµενη Δραστηριότητα 9
Δηµιουργήστε µαζί µε τους µαθητές µια εφηµερίδα µε υλικό από κυριακάτικες εφηµερίδες ή
από e-εφηµερίδες και ενηµερώστε τους µαθητές και τις µαθήτριες των άλλων τάξεων για τα
δικαιώµατα και τις αξίες της τάξης σας.
Προτεινόµενη Δραστηριότητα 10
Προετοιµάστε µια εκδήλωση για γονείς ή ένα webinar µε προσκεκληµένους ειδικούς
επιστήµονες και φορείς που ασχολούνται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
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Προτεινόµενη Δραστηριότητα 1
Διαβάστε και συζητήστε µε τα παιδιά της τάξη σας το παρακάτω ποίηµα:
Φτιάχνοντας πατρίδα
Μπορεί κανείς να µε διδάξει
Πώς να φτιάξω µια πατρίδα;
Ευχαριστώ από καρδιάς όποιον µπορεί
Εγκάρδια ευχαριστώ κι από τα χελιδόνια του σπιτιού
Κι από τις µηλιές της Συρίας
Με µεγάλη εκτίµηση,
Amineh Abu Kerech (πρόσφυγας, 13 χρονών)*
Μετά την συζήτηση, τα παιδιά, µε αφορµή το ποίηµα, µπορούν να εκφραστούν εικαστικά ή θεατρικά.
*Πηγή: Clanchy, K. (2017) (Ed.). ‘Roots and Branches’: Poems in Arabic and from Arabic by the students of Oxford Spires
Academy. Oxford: OSA. (µετάφραση από τα αγγλικά)
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Χρήσιµες Ηµεροµηνίες

Παγκόσµιες, Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Ηµέρες
02 Οκτωβρίου Διεθνής Ηµέρα Μη Βίας (O.H.E)
07 Οκτωβρίου Παγκόσµια Ηµέρα της Αξιοπρεπούς Εργασίας
18 Οκτωβρίου Πανευρωπαϊκή Ηµέρα κατά της Εµπορίας Ανθρώπων
19 Νοεµβρίου Παγκόσµια Ηµέρα κατά της κακοποίησης των παιδιών
20 Νοεµβρίου Παγκόσµια Ηµέρα του Παιδιού (O.H.E)
25 Νοεµβρίου Διεθνής Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (O.H.E)
02 Δεκεµβρίου Διεθνής Ηµέρα για την Κατάργηση της Δουλείας (O.H.E
10 Δεκεµβρίου Ηµέρα Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (O.H.E)
18 Δεκεµβρίου Διεθνής Ηµέρα για τους Μετανάστες (O.H.E)
20 Δεκεµβρίου Διεθνής Ηµέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης (O.H.E)
20 Φεβρουαρίου Παγκόσµια Ηµέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης (O.H.E)
1 Μαρτίου Ηµέρα Μηδενικών Διακρίσεων (O.H.E)
21 Μαρτίου Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Ρατσισµού (O.H.E)
8 Απριλίου Ηµέρα του Έθνους των Ρόµα
28 Απριλίου Παγκόσµια Ηµέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία /Διεθνής
Ηµέρα Μνήµης Εργατών (O.H.E)
15 Μαΐου Διεθνής Ηµέρα Οικογένειας (O.H.E)
25 Μαΐου Διεθνής Ηµέρα Εξαφανισµένων Παιδιών
12 Ιουνίου Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Παιδικής Εργασίας (O.H.E)
20 Ιουνίου Παγκόσµια Ηµέρα Προσφύγων (O.H.E)
26 Ιουνίου Διεθνής Ηµέρα για τη Συµπαράσταση στα Θύµατα Βασανιστηρίων (O.H.E)
17 Ιουλίου Παγκόσµια Ηµέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης
30 Ιουλίου Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Εµπορίας Ανθρώπων (O.H.E)
23 Αυγούστου Διεθνής Ηµέρα Μνήµης του Δουλεµπορίου και της Κατάργησής του (O.H.E)
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Πηγές
ΕΝΟΤΗΤΑ 01
•

United Nations Universal Declaration of Human Rights (UN UDHR):
https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf

•

United Nations Convention of the Rights of the Child (UNCRC):
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

•

United Nations Human Rights: https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/

•

UNICEF EAPRO Bangkok Child Protection in the Digital Age:
https://www.unicef.org/csr/files/Child_Protection_in_the_Digital_Age.pdf

•

Exploitation Article: https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/exploitation/

•

YouTube video by UNICEF Hello children - Learn about children’s rights:
https://www.youtube.com/watch?v=dGzbmf8NEto

ΕΝΟΤΗΤΑ 02
•

International Organization of Migration (IOM) https://www.iom.int

•

International Labour Organization (ILO) http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

•

Migration Data Portal: https://migrationdataportal.org/?t=2019&i=stock_abs_

•

Discrimination Article: https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/discrimination/

ΕΝΟΤΗΤΑ 03
•

Good Secret Bad Secret – Boys video: https://www.youtube.com/watch?v=hYlUT5CBXCo

•

Yell & Tell - by Createfuturegood: https://www.youtube.com/watch?v=oTS6C6yafMM

•

Historical Slavery video: https://www.youtube.com/watch?v=ra6Bs_VpsBw

•

NetSmartz Kids: http://www.netsmartzkids.org

•

Wolak J, Finkelhor D, Mitchell K, Ybarra M. Online “Predators” and Their Victims: Myths, Realities, and Implications for Prevention and Treatment. American Psychologist, 2008;63, 111-128:
https://www.apa.org/pubs/journals/releases/amp-632111.pdf

•

A21’s Can You See Me (CYSM) Labor Trafficking
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=DELqLm1xFD0

Κατεβάστε τους “Οδηγούς για Γονείς” της Α21 για να µιλήσετε στα παιδιά σας σχετικά
µε την εµπορία ανθρώπων:
A21.ORG/EDUCATION
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