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Η επιμέλεια του κειμένου και η προσαρμογή για την Ελλάδα έγινε από τους Κώστα Μάγο, Τάνια Αβέλλα & Κατερίνα Βούλγαρη.
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Πρόγραμμα Πρόληψης για Παιδιά 
Δημοτικού
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να μάθετε περισσότερα για την εμπορία ανθρώπων, καθώς και 

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: A21.ORG/CONTACT. Μετά την υλοποίηση του προγράμματος, θα θέλαμε 

πολύ να μάθουμε τον αντίκτυπο που είχε.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ;

ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ;

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

01 

02 

03

Αναγνώριση και προστασία των αξιών και των δικαιωμάτων του παιδιού.

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

Υλικά και προτάσεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις μονόωρες διαδραστικές ενότητες. Κάθε ενότητα μπορεί να προσαρμοστεί 

ανάλογα με την ομάδα που απευθύνεται, καθώς και τον χρόνο που διαθέτετε.

Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί ανεξάρτητα από το μέγεθος της ομάδας σας.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

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.

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

Τα θέματα προσεγγίζονται με τρόπο κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών που 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 Ταϊλάνδης του 2008. Επίσης, έχει αξιολογηθεί μέσα από 
ακαδημαϊκή έρευνα που έγινε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Virginia Commonwealth.

Θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη σας! Αν και δεν υπάρχει χρέωση για την χρήση αυτού του 
προγράμματος, σας ζητάμε να μας βοηθήσετε να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητά του. 
 
Μετά την υλοποίηση του προγράμματας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε αυτή τη σύντομη φόρμα:

A21.ORG/EDUCATION-SURVEY
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Ιστορία της Α21

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ;

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ;

ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ;

Η κατάργηση της δουλείας παντού, για πάντα.

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.

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

Μπορείς να διαβάσεις περισσότερα για το έργο της Α21 παγκοσμίως:  

A21.ORG/ABOUT
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Εμπορία Ανθρώπων

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] 

• Yπάρχει 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]

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. 
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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.[11] Είναι ζωτικής σημασίας τα παιδιά να παραμένουν στο σχολείο, καθώς η 
εκπαίδευση θεωρείται, επίσης, “ένα εργαλείο εξαιρετικά σημαντικό και αποτελεσματικό για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη.”[12]

• 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.[13]

• 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.[14]

Τα στατιστικά αυτά στοιχεία δείχνουν ότι, παρόλο που υπάρχουν πολλά 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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—Christine Caine, Ιδρύτρια της A21
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“Κανείς δεν μπορεί να 
κάνει τα πάντα, αλλά 
ο καθένας από εμάς 

μπορεί να κάνει κάτι.”
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• Οδηγός του Συντονιστή: Παρέχει αναλυτικές οδηγίες για να σας καθοδηγήσει στον συντονισμό της ομάδας κατά 
τη διάρκεια για κάθε ενότητα.

• 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.

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;” 
 

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;”

• 3 Δηλώσεις Σκοπού
• 3 Σημαντικές Ερωτήσεις

• 6 Βασικοί Όροι
• ΥΛΙΚΑ (ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ;

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣIA

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Μορφή του Προγράμματος
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Υπάρχουν δύο διαφοροποιημένα στάδια μάθησης σχεδιασμένα για να προσελκύσουν τους μαθητές τόσο σε μεγαλύτερες 
όσο και σε μικρότερες αριθμητικά ομάδες. 

• Σημαντικές Ερωτήσεις
• Εισαγωγική Δραστηριότητα

• 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.

• 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.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ;

ΜΕΡΟΣ 01 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ 02 - ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ (ΣΤΑΔΙΟ 01)

ΜΕΡΟΣ 03 - ΕΜΠΝΕΥΣΗ (ΣΤΑΔΙΟ 02)
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν αξία και πως η “φωνή” -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.

Ο στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να ενισχύσει τη γνώση των μαθητών - και κατ’ επέκταση και των γονέων 
τους - με γνώση 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 να πέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων και εκμετάλλευσης.

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.

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

ΕΝΟΤΗΤΑ 01

ΕΝΟΤΗΤΑ 02

ΕΝΟΤΗΤΑ 03

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Περιεχόμενο Προγράμματος

• 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. ψέμματα, μυστικά) κάνοντας κάποιον να αισθανθεί άβολα ή να νιώσει 
εξαπατημένος.
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Οδηγός για το συντονιστήa
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ΕΝΟΤΗΤΑ 01

Η ΚΥΡΙΑ ΙΔΕΑ

ΣΤΟΧΟΙ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Κάθε άτομο έχει αξία γιατί είναι μοναδικό. Όπως κάθε ανθρώπινη 
υπόσταση έτσι και τα παιδιά έχουν δικαιώματα που χρειάζεται να 
διασφαλίζονται. Τα παιδιά έχουν δικαιώματα που χρειάζεται να 
διασφαλιστούν.

01 

02 

03

Αξίες και Δικαιώματα: Παρουσιάστε και αξιοποιήστε τις θεμελιώδεις έννοιες των βασικών αξιών και των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού

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 ατόμου-
παιδιού.

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.

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. 

• 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; 

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
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ΠΕΙΤΕ: 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.
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 01 -  ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

• Εισαγωγή 

Δίνοντας Αξία στις Αξίες (Δραστηριότητα 1Α)

• Αλληλεπίδραση 

Τα Διακαιώματα των Παιδιών - Οι 4 γωνίες (Δραστηριότητα 1Β) 
Ισότητα και Δικαιοσύνη (Δραστηριότητα 1Γ)

• Έμπνευση 
Κάλεσμα σε Δράση (Δραστηριότητα 1Δ)

ΒΗΜΑ 01

Πιθανές απαντήσεις: 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.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Τι είναι οι αξίες;”

ΚΑΝΤΕ: Δίνοντας Αξία στις Αξίες (Δραστηριότητα 1Α)

Εισαγωγή

• 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, τα ενδιαφέροντα, την αξία και τις ικανότητές του

• Αξίες:  η σημασία, η χρηματική αξία από κάτι ή η χρησιμότητά του· τα πρότυπα συμπεριφοράς ενός ατόμου, τα 
οποία καθορίζουν πώς ενεργεί
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ΠΕΙΤΕ: 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.  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.

ΕΝΟΤΗΤΑ 01 -  ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΒΗΜΑ 02

Πιθανές απαντήσεις: Από τη γέννηση μέχρι τα 18 ή από τα 18 και κάτω.

Πιθανές απαντήσεις: 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.

Πιθανές απαντήσεις:  Ναι, όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 
παγκόσμια, είναι τα ίδια για όλους.

Πιθανές απαντήσεις: 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.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Μέχρι ποια ηλικία θεωρείται ένα αγόρι ή ένα κορίτσι παιδί;”

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα;”

ΡΩΤΗΣΤΕ: “ Έχουν όλα τα παιδιά τα ίδια δικαιώματα;” 

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας επηρεάζουν την καθημερινότητά σας; Πώς;”

Αλληλεπίδραση

ΚΑΝΤΕ: Τα Διακαιώματα των Παιδιών - Οι 4 γωνίες (Δραστηριότητα 1Β)

ΠΕΙΤΕ: 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.
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ΠΕΙΤΕ: 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. 

ΠΕΙΤΕ: 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.

ΠΕΙΤΕ: 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.
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Πιθανές απαντήσεις: Ισότητα σημαίνει να αποδίδονται σε όλους τους ανθρώπους τα ίδια δικαιώματα. 
Ωστόσο, οι καταστάσεις μέσα στις οποίες ζουν οι άνθρωποι διαφέρουν  και, μερικές φορές, δυσκολεύουν 
την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά τα 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.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ισότητας και δικαιοσύνης;”

ΚΑΝΤΕ: Ισότητα και Δικαιοσύνη (Δραστηριότητα 1Γ)

ΚΑΝΤΕ: Κάλεσμα σε Δράση (Δραστηριότητα 1Δ)

ΒΗΜΑ 03

Έμπνευση
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ΕΝΟΤΗΤΑ 02

ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Η ΚΥΡΙΑ ΙΔΕΑ

ΣΤΟΧΟΙ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

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.

01 

02 

03

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

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

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

• 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 δώσουμε πληροφορίες για την ασφαλή μετανάστευση;

• Πώς μπορούν να περιοριστούν τα μεταναστευτικά προβλήματα και εμπόδια;
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ΠΕΙΤΕ: 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.

ΜΕΡΟΣ 02 -  ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

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

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

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

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

• Ασφαλής Μετανάστευση: 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.
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ΠΕΙΤΕ: 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. 

ΜΕΡΟΣ 02 -  ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Πιθανή απάντηση: Τα πουλιά μεταναστεύουν λόγω του καιρού και για να βρουν τροφή και νερό. 

Sample Answers: Yes, my friend moved because her dad got a new job in another city.

Sample Answers: Πόσο καιρό τους πήρε να μετακομίσουν στην καινούργια περιοχή; Ταξίδεψαν μαζί με άλλους;

ΡΩΤΗΣΤΕ: “ Όταν σκεφτόμαστε την έννοια της μετανάστευσης, ποια ζώα γνωρίζετε που μετακινούνται (μεταναστεύουν) 
σε διαφορετικά μέρη; Γιατί μετακινούνται;?”

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Ξέρετε κάποιον/α που να έχει μετακινηθεί σε μια άλλη περιοχή; Γιατί μετακόμισε;” 

ΡΩΤΗΣΤΕ: “How long did it take for them to get to their new location? Did they travel with a group?”

ΚΑΝΤ: Είδη Μετανάστευσης (Δραστηριότητα 2Α)

ΒΗΜΑ 02

Αλληλεπίδραση

Πιθανή απάντηση: 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.

Πιθανή απάντηση:  Η μη κατοχή διαβατηρίου, βίζας ή το πέρασμα συνόρων με παράνομο τρόπο.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Ποια είναι τα διάφορα είδη μετανάστευσης και ποιοι οι τρόποι με τους οποίους μεταναστεύουν οι άνθρωποι;”

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Τι μπορεί να κάνει τη μετανάστευση μη ασφαλή;”

DO: Safe or Unsafe Migration? (Activity 2B)
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ΜΕΡΟΣ 02 -  ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Πιθανή απάντηση: 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 ένας φίλος ή -στο 
πλαίσιο της δουλειάς μας- ως δάσκαλος/-α, δικηγόρος, γιατρός, ή αστυνομικός.  

Sample Answer: Ο πατέρας μου βρήκε καινούργια δουλειά, και χρειάστηκε να μετακομίσουμε, όταν ήμουν 
ακόμα μωρό. Ήμασταν ασφαλείς, γιατί μετακομίσαμε μαζί με την οικογένειά μας.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Μας αφορά το θέμα της μετανάστευσης, ακόμα και αν δεν μεταναστεύσουμε ποτέ; Γιατί ναι / γιατί όχι;”

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;”

ΠΕΙΤΕ: Παιχνίδι μετανάστευσης (Δραστηριότητα 2Γ)

KANTE:  Κάλεσμα σε Δράση (Δραστηριότητα 2Δ)

ΒΗΜΑ 03

Έμπνευση

ΠΕΙΤΕ: 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. Μερικες φορές, ο τρόπος με τον οποίο 
μεταναστεύουν οι άνθρωποι φαίνεται διαφορετικός και γίνεται για διαφορετικούς λόγους. Μερικες φορές, ο τρόπος με 
τον οποίο μεταναστεύουν οι άνθρωποι φαίνεται διαφορετικός και γίνεται για διαφορετικούς λόγους. Δεν γίνεται πάντα 
από επιλογή. 

ΠΕΙΤΕ: Τώρα, θα εφαρμόσουμε αυτά που μάθαμε και θα βρούμε τρόπους να ενημερώσουμε και να εμπνεύσουμε και 
άλλους ανθρώπους.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 03

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Η ΚΥΡΙΑ ΙΔΕΑ

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

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.

01 

02 

03

Μορφές εμπορίας ανθρώπων: Παρουσίαση των βασικών μορφών εμπορίας ανθρώπων.

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.

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. 

• 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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ΠΕΙΤΕ: 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, 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. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 03 -  ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΏΠΏΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

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

• Εμπορία ανθρώπων: μία μορφή εκμετάλλευσης, ένα έγκλημα, η παράνομη διακίνηση ανθρώπων, με σκοπό κυρίως 
την εξαναγκαστική εργασία και τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Η εμπορία παιδιών είναι η εμπορία ανηλίκων 
(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 
τον φοβίσουν 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.
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ΠΕΙΤΕ:  Έχετε το δικαίωμα να μην τηρήσετε μια υπόσχεση για ένα επικίνδυνο μυστικό και να το πειτε 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”. Μπορούμε να 
αποκαλέσουμε αυτούς τους ανθρώπους διακινητές ή θηρευτές στα πλαίσια της Εμπορίας Ανθρώπων.

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 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 που 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 ειναι παράνομη, υπάρχουν σήμερα περισσότεροι άνθρωποι -από κάθε 
άλλη περίοδο στην ιστορία- που τους εμπορεύονται, τους εκμεταλλεύονται και τους υποδουλώνουν. 

ΠΕΙΤΕ: 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.

ΕΝΟΤΗΤΑ 03 -  ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΏΠΏΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Πιθανή απάντηση: Ίσως θέλει να ετοιμάσει ένα πάρτι έκπληξη για έναν φίλο ή μία φίλη.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Γιατί κάποιος χρειάζεται να κρατήσει ένα μυστικό;”

ΚΑΝΤΕ: Κρατήστε τα Ασφαλή Μυστικά vs Αποκαλύψτε τα Επικίνδυνα Μυστικά (Δραστηριότητα 3Α)

ΒΗΜΑ 02

Αλληλεπίδραση
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ΠΕΙΤΕ: Τα καλά νέα είναι πως αν και η εμπορία ανθρώπων κι η εκμετάλλευση μπορεί να είναι τρομακτικά 
εγκλήματα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και οργανισμοί σε όλο τον κόσμο που αγωνίζονται για τη δικαιοσύνη 
και για να δώσουν τέλος σε όλο 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.

ΠΕΙΤΕ: Αν δούμε κάτι, 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).

ΠΕΙΤΕ: WΜάθαμε 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.

ΠΕΙΤΕ: 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 ώστε 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.

ΕΝΟΤΗΤΑ 03 -  ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΏΠΏΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Πιθανή απάντηση: Τα παιδιά μπορούν να δώσουν οποιαδήποτε απάντηση, π.χ. ο εξαναγκασμός να δουλεύεις 
σε ένα εργοστάσιο πολλές ώρες, να καθαρίζεις το σπίτι κάποιου χωρίς να επιτρέπεται να φύγεις ή να κοιμηθείς.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Τι μορφή νομίζετε ότι έχει η εκμετάλλευση ή η εμπορία ανθρώπων σήμερα;”

ΚΑΝΤΕ: Τι Θα Κάνατε; (Δραστηριότητα 3Γ)

ΚΑΝΤΕ: Κάλεσμα σε Δράση (Δραστηριότητα 3Δ)

ΒΗΜΑ 03

Έμπνευση

ΚΑΝΤΕ: Μαθαίνοντας για την Εκμετάλλευση (Δραστηριότητα 3Β)
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Οδηγός δραστηριοτήτων
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Δραστηριότητες - Ενότητα 01

ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
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ΣΚΟΠΟΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Α

ΥΛΙΚΑ

ΒΗΜΑ 01  Δείξτε ένα χαρτονόμισμα στο παιδί

ΒΗΜΑ 02  Διπλώστε το χαρτονόμισμα στη μέση και δείξτε το ξανά στο παιδί 

Η ανάδειξη της αξίας του κάθε ανθρώπου, η διερεύνηση των αξιών 
που διαμορφώνουν τα πρότυπα συμπεριφοράς και η εστίαση στη 
διαδικασία καθορισμού μιας αξίας.

Ένα χαρτονόμισμα (οποιασδήποτε αξίας), λέξεις σχετικές με την αξιοπιστία σε καρτέλες

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Ποια είναι η αξία αυτού του χαρτονομίσματος;”  (Περίμενε την απάντησή του)

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Ποια είναι η αξία του τώρα που το δίπλωσα στη μέση; Είναι η μισή;” (Περιμένετε την απάντησή του)

ΒΗΜΑ 03  FΣυνεχίστε να διπλώνετε το χαρτονόμισμα στη μέση για αρκετές φορές κάνοντάς 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.

ΠΕΙΤΕ: 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;”

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Αν είχατε γεννηθεί με κάποια αναπηρία, θα άλλαζε η ανθρώπινη αξία σας;”

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;”

Πιθανή απάντηση: Όχι, η αξία του ανθρώπου δεν αλλάζει λόγω του τόπου γέννησής του.

Πιθανή απάντηση: ‘Οχι, η αξία του ανθρώπου δεν αλλάζει λόγω κάποιας αναπηρίας.

Πιθανή απάντηση:  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.

Δίνοντας Αξία στις Αξίες
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Α - ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΑΞΙΑ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

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).

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.

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.” 

ΒΗΜΑ 05  Διπλώστε το χαρτονόμισμα στη μέση και δείξτε το ξανά στο παιδί 

ΣΕΝΑΡΙΟ 01

ΣΕΝΑΡΙΟ 02

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Πιστεύετε ότι ο Νίκος είναι έμπιστος ή φέρθηκε πονηρά;”

ΡΩΤΗΣΤΕ: “ Είναι έμπιστη η Μαρία ή φέρεται πονηρά;”

Πιθανή απάντηση: Ο Νίκος εκδηλώνει πονηρή συμπεριφορά, επειδή λέει ψέματα και ως ένα βαθμό επιχειρεί 
να εξαπατήσει τη μαμά του.

Πιθανή απάντηση: Η Μαρία συμπεριφέρεται έτσι, ώστε να εμπνέει εμπιστοσύνη στη φίλη της. 
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Η Δήμητρα δεν διάβασε για το διαγώνισμά της, οπότε ζήτησε από τη φίλη 
της να της δώσει τις απαντήσεις που χρειαζόταν για να περάσει.

Ο Στέλιος παρατηρεί πως η Αλεξάνδρα ρίχνει κατά λάθος λεφτά έξω από 
το πορτοφόλι της. Ο Στέλιος τα σηκώνει και της τα επιστρέφει.

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.

ΣΕΝΑΡΙΟ 03

ΣΕΝΑΡΙΟ 04

ΣΕΝΑΡΙΟ 05

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Συμπεριφέρεται αξιόπιστα, δίκαια η Κατερίνα στους συμμαθητές/τριές της; Αν ναι/όχι, γιατί;”

ΡΩΤΗΣΤΕ: “ Συμπεριφέρεται τίμια η Δήμητρα ή με πονηριά;”

ASK: “Πώς θα χαρακτηρίζατε τη συμπεριφορά του Στέλιου;”

Πιθανή απάντηση: Φέρεται πονηρά, επειδή εκμεταλλεύεται το ότι είναι αρχηγός, παίζει άδικα και 
επωφελείται από τον Κώστα.

Πιθανή απάντηση : Δεν φέρεται σωστά, γιατί κλέβει στο διαγώνισμα.

Πιθανή απάντηση: Ο Στέλιος φέρεται σωστά, γιατί είναι ειλικρινής και έντιμος.
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ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ

ΛΕΕΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΓΝΟΣ

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΛΕΕΙ ΨΕΜΑΤΑ

ΠΟΝΗΡΟΣ

ΕΞΑΠΑΤΑ

ΚΟΡΟΪΔΙΑ

ΚΑΡΤΕΣ ΕΝΝΟΙΏΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Α
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ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ

ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΠΡΟΣΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΑΠΟ 
ΚΑΠΟΙΟΝ/Α

ΚΑΡΤΕΣ ΕΝΝΟΙΏΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Α



35ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   //

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Β

ΥΛΙΚΑ

Να ανακαλύψουν τις τέσσερις κύριες, θεμελιώδεις κατηγορίες 
δικαιωμάτων που βρίσκονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Κατηγορίες των Δικαιωμάτων του Παιδιού (κόψτε  4)
Κάρτες των Δικαιωμάτων του Παιδιού (κόψτε 12)

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.

καθαρός αέρας, καθαρό νερό, θρεπτικό 
φαγητό

ελευθερία της σκέψης και της γνώμης, 
ελευθερία έκφρασης, θρησκευτική ελευθερία

εκπαίδευση, παιχνίδι και δημιουργικές 
δραστηριότητες, ξεκούραση

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

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

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.)

Τα Διακαιώματα των Παιδιών - 
Οι 4 γωνίες

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 



36ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   //

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;”

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Ποιoς είναι υπεύθυνος για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών;”

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Πώς μπορεί η λήψη σωστών αποφάσεων να προστατεύσει τα παιδιά από το να πληγωθούν;”

Πιθανή απάντηση: 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. 

Πιθανή απάντηση: Οι τοπικοί και εθνικοί ηγέτες, οι γονείς, ακόμα και τα άλλα παιδια είναι υπεύθυνα για να 
βοηθήσουν στην προστασία των παιδιών και των δικαιωμάτων τους.

Πιθανή απάντηση: Η λήψη σωστών αποφάσεων προστατεύει τα παιδιά, γιατί μαθαίνουν να τρέφονται 
υγιεινά, να ζητούν νερό για να πλυθούν και σκέφτοναι σωστά, ώστε, όταν δουν κάτι, να μιλήσουν γι’ αυτό. 



37ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   //

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΏΝ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΏΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Β
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38ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   //

ΤΟ ΔΙΚ ΑΙΩΜΑ 

στον καθαρό αέρα

ΤΟ ΔΙΚ ΑΙΩΜΑ 

στο θρεπτικό  
φαγητό

ΤΟ ΔΙΚ ΑΙΩΜΑ 

να μην κινδυνεύουν 
από απαγωγή ή 

πώληση

ΤΟ ΔΙΚ ΑΙΩΜΑ 

στην αποφυγή κάθε 
είδους εκμετάλλευσης 

ΤΟ ΔΙΚ ΑΙΩΜΑ 

να μην πέσουν 
θύματα εκφοβισμού 

ΤΟ ΔΙΚ ΑΙΩΜΑ 

στο καθαρό νερό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΏΝ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΏΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Β



39ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   //

ΤΟ ΔΙΚ ΑΙΩΜΑ 

να εκφράζουν τη γνώμη 
τους σε διάφορα θέματα

ΤΟ ΔΙΚ ΑΙΩΜΑ 

στην ελευθερία 
έκφρασης

ΤΟ ΔΙΚ ΑΙΩΜΑ 

στη θρησκευτική 
ελευθερία

ΤΟ ΔΙΚ ΑΙΩΜΑ 

στο παιχνίδι και 
τη δημιουργική 

απασχόληση

ΤΟ ΔΙΚ ΑΙΩΜΑ 

στην εκπαίδευση
ΤΟ ΔΙΚ ΑΙΩΜΑ 

στη χαλάρωση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΏΝ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΏΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Β



40ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   //

ΣΚΟΠΟΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Γ

ΥΛΙΚΑ

Να διερευνηθεί η έννοια της ισότητας και της δικαιοσύνης για την 
κατανόηση των διακρίσεων, της εκμετάλλευσης και της καταπάτησης 
των δικαιωμάτων. 

Κάρτες Ισότητας και Δικαιοσύνης

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 της ισότητας για να υποστηρίξετε τα ανθρώπινα 
δικαιώματα για όλους.

ΒΗΜΑ 01 Δείξτε την πρώτη εικόνα Ισότητας και Δικαιοσύνης.  

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

Ισότητα και Δικαιοσύνη

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Τι παρατηρείτε στην πρώτη εικόνα;”

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Πιστεύετε ότι όλα τα παιδιά σε αυτήν την εικόνα πιστεύουν ότι το μέγεθος του κουτιού είναι δίκαιο; Ποια 
είναι η αδικία εδώ;”

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Τι μπορεί να γίνει για να επιτύχουμε την ισότητα;”

Πιθανή απάντηση: Ισότητα: δίνοντας σε κάθε παιδί το ίδιο μέγεθος κουτιού ανεξάρτητα από τις διαφορές ύψους.

Πιθανή απάντηση: 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.

Πιθανή απάντηση: Ισότητα: δίνοντας στο πιο κοντό παιδί ένα ψηλότερο κουτί ή περισσότερα κουτιά για να 
μπορέσει να φτάσει τα δικαιώματά του.

Πιθανή απάντηση: Η διαφορά μεγέθους μεταξύ των κουτιών έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να μην έχουν την 
ίδια ευκαιρία να φτάσουν στα δικαιώματά τους. 



41ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   //

ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Γ



42ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   //

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Δ

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.

Κάλεσμα σε Δράση

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.

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.

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.

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.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ)

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ (ΘΕΑΤΡΙΚΑ)

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ (ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ)

ΠΕΙΤΕ ΤΟ (ΜΕ ΠΟΙΗΜΑ, ΤΡΑΓΟΥΔΙ, ΜΟΥΣΙΚΗ)

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

ΥΛΙΚΑ: Στυλό, μολύβια, χαρτί, ρούχα, σκηνικά

ΥΛΙΚΑ:  Στυλό, μολύβια, χαρτί 

ΥΛΙΚΑ: Στυλό, μολύβια, χαρτί, μουσικά όργανα



43ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   //

Δραστηριότητες - Ενότητα 02 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ



44ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   //

ΒΗΜΑ 01 Εισάγετε τα τέσσερα είδη μετανάστευσης ρωτώντας “Γιατί οι άνθρωποι μετακινούνται; Ποιοι είναι 
οι διάφοροι τρόποι που μπορούν να μετακινηθούν οι άνθρωποι;” Έπειτα, δείξτε τις ακόλουθες εικόνες για να 
παρουσιάσετε έναν από τα τέσσερα είδη μετανάστευσης ρωτώντας (ή χρησιμοποιήστε το προεραιτικό “κουτί” 
δραστηριοτήτων). Ζητήστε από τους μαθητές να ερμηνεύσουν τι δείχνει η εικόνα.

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Α

ΥΛΙΚΑ

Να αναγνωρίσετε και να εξηγήσετε τα τέσσερα είδη μετανάστευσης: 
εσωτερική, εξωτερική, εποχιακή και μόνιμη μετανάστευση.

Εικόνες σχετικές με την έννοια της μετανάστευσης· (προεραιτικά), ένα “κουτί” της δραστηριότητας: κουτί, 
μπάλα, ένα ποτήρι με νερό.

Είδη Μετανάστευσης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ



45ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   //

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Α - ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

μετακίνηση μέσα στην ίδια τη χώρα

μετακίνηση από ένα μέρος σ’ ένα 
άλλο συνήθως για λόγους εργασίας 
(εποχικές καλλιέργειες), αλλά και/ή 
εξαιτίας του καιρού ή του κλίματος

μετακίνση απο μία χώρα σε μία 
άλλη για μόνιμη εγκατάσταση 

μετακίνηση σε διαφορετική χώρα ή ήπειρο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  

ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΑ: “ΚΟΥΤΊ” ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

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



46ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   //

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.

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Β

ΥΛΙΚΑ

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.

Σενάρια Μετανάστευσης, Κάρτες “Ασφαλές σενάριο” και “Μη ασφαλές σενάριο” (ένα σετ για κάθε μαθητή)

Ασφαλής ή Μη Ασφαλής 
Μετανάστευση;

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.

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.

ΣΕΝΑΡΙΟ 01

ΣΕΝΑΡΙΟ 02

ΑΣΦΑΛΕΣ | Ακολούθησαν την νόμιμη διαδικασία και έκαναν αίτηση για τα απαραίτητα έγγραφα.

ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ  | Ακολουθεί μια μη νόμιμη διαδρομή και κινδυνεύει να συλληφθεί.
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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.

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.

Η Βάσια σχεδιάζει να πάει διακοπές στην Αυστραλία. Έψαξε 
διαδικτυακά να βρει τι χρειάζεται για να ταξιδέψει.

ΣΕΝΑΡΙΟ 03

ΣΕΝΑΡΙΟ 04

ΣΕΝΑΡΙΟ 05

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Β - ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

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.

ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ | Το πιο πιθανό είναι πως θα καταλήξει με πλαστά έγγραφα, πράγμα πολύ επικίνδυνο.

ΑΣΦΑΛΕΣ | Έκανε αναζήτηση και ετοιμάστηκε πριν ταξιδέψει, ώστε να παραμείνει ασφαλής.



48ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   //

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.

ΣΕΝΑΡΙΟ 06

ΑΣΦΑΛΕΣ | ‘Ελαβε βοήθεια από έναν αξιόπιστο οργανισμό, που χρησιμοποιεί τη νόμιμη οδό για 
την ολοκλήρωση  των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Β - ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΒΗΜΑ 03  Συζήτηση στην Τάξη

ΠΕΙΤΕ: 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;”

Πιθανή απάντηση: Αν κάνουμε αίτηση για βίζα, έχουμε διαβατήριο, ταξιδεύουμε με μια αξιόπιστη ομάδα: 
αυτοί είναι τρόποι να κάνουμε πιο ασφαλή τη μετανάστευση. Αν προσπαθήσουμε να μεταναστεύσουμε 
μόνοι μας ή να επιτρέψουμε σε κάποιον “πονηρό” άνθρωπο να μας βοηθήσει να μεταναστεύσουμε δίχως τα 
απαραίτητα έγγραφα, βάζουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο.
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ΑΣΦΑΛΕΣ  
ΣΕΝΑΡΙΟ

ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ 
ΣΕΝΑΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ; - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Β
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ΒΗΜΑ 01  Γράψτε τις ακόλουθες λέξεις σε κομμάτια χαρτιού (μία λέξη ανά φύλλο)

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.

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Γ

ΥΛΙΚΑ

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.

Χαρτί, ταινία, καρέκλες ή σκοινί για να μαρκάρουμε την όχθη του ποταμού.

Παιχνίδι Μετανάστευσης

Βίζα
Διαβατήριο

Χρήματα
Οικογένεια
Ασφάλεια

Εμπιστοσύνη
Νομιμότητα

Χωρίς Βίζα 
Χωρίς Χρήματα

Χωρίς Υποστήριξη
Χωρίς Διαβατήριο

ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
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ΒΗΜΑ 04  Εξηγήστε τους κανόνες και τον στόχο και στις δύο ομάδες.

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.

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.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Γ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

• 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.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Γιατί δεν ξεκινήσατε πρώτοι; Τι συνέβη;”

Πιθανή απάντηση: “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.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Δ

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 χρησιμποιώντας τη μέθοδο που έχουν επιλέξει.

Κάλεσμα σε Δράση 

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.

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.

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.

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.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ)

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ (ΘΕΑΤΡΙΚΑ)

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ (ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ)

ΠΕΙΤΕ ΤΟ (ΜΕ ΠΟΙΗΜΑ, ΤΡΑΓΟΥΔΙ, ΜΟΥΣΙΚΗ)

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

ΥΛΙΚΑ: Στυλό, μολύβια, μπογιές, χαρτί, κοστούμια/στολές, σκηνικά. 

ΥΛΙΚΑ: Στυλό, μολύβια, χαρτί

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

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
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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.

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Α

ΥΛΙΚΑ

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. 

Σενάρια “Κρατήστε τα Ασφαλή Μυστικά vs Αποκαλύψτε τα Επικίνδυνα Μυστικά”, χαρτί ή υπολογιστής για τη 
δημιουργία ενός νέου σεναρίου με ασφαλή και επικίνδυνα μυστικά.

Κρατήστε τα Ασφαλή Μυστικά vs 
Αποκαλύψτε τα Επικίνδυνα Μυστικά
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Α - ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΑΣΦΑΛΗ VS ΑΠΟΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

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. 

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 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. 

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

Ο Δημήτρης θέλει ένα καινούργιο κινητό, όμως δεν 
έχει αρκετά χρήματα. Γνωρίζει έναν μεγαλύτερο ξένο 
άντρα, που του λέει ότι θα του αγοράσει ένα κινητό, 
εάν ο Δημήτρης πηγαίνει στο σπίτι του, για να περνάνε 
κάποιες ώρες μαζί.  Του λέει πως αν τον ρωτήσει κανείς, 
να πει πως πηγαίνει σ’ έναν φίλο του.

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. 

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.

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. 

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

Η μητέρα της Νίκης αποφασίζει πως θα επισκεφτούν 
την αδερφή της (τη θεία της Νίκης) για την 
Πρωτοχρονιά, αλλά δεν θα της το πουν. Κανονίζουν το 
ταξίδι και συνεννοούνται με τη μεγαλύτερη ξαδέρφη 
της Νίκης, και της έχουν ζητήσει να μην το πει σε 
κανέναν, για να κάνουν έκπληξη στη θεία. 

ΣΕΝΑΡΙΟ 01

ΣΕΝΑΡΙΟ 03

ΣΕΝΑΡΙΟ 07

ΣΕΝΑΡΙΟ 05

ΣΕΝΑΡΙΟ 09

ΣΕΝΑΡΙΟ 02

ΣΕΝΑΡΙΟ 04

ΣΕΝΑΡΙΟ 08

ΣΕΝΑΡΙΟ 06

ΣΕΝΑΡΙΟ 10
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ΒΗΜΑ 01  Συζητήστε για το πώς αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει να καταλάβουν την έννοια της αδικίας.

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. 

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 συμμετείχαν.  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. SΈτσι, δουλεύουν χωρίς να 
πληρώνονται.Σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να φύγουν. EΣε 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.”

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Β

ΥΛΙΚΑ

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. 

Περίπου 5 -10 μικρά βραβεία (π.χ. αυτοκόλλητα ή ζαχαρωτά).

Μαθαίνοντας για την 
Εκμετάλλευση

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.

ΡΩΤΗΣΤΕ: “Πιστεύετε πως αυτό είναι δίκαιο; Γιατί ναι ή γιατί όχι;”

Πιθανή απάντηση: Όχι, δεν φαίνεται δίκαιο. Παρόλο που και οι δύο έκαναν από τρία push-ups, μόνο ο ένας 
πήρε αυτοκόλλητο. 
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• 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 
 

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

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).

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

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

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ2

ΥΛΙΚΑ

Να παρουσιάσετε τις βασικές μορφές της εκμετάλλευσης και 
της εμπορίας ανθρώπων ως έγκλημα και ως καταπάτηση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Εικονίδια για την Εμπορία Ανθρώπων, προαιρετικά: χαρτί, κηρομπογιές, μολύβια

Τι Θα Έκανες;

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.

ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

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)

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;

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;

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;

Αποφασίζεις να κάνεις ποδήλατο μαζί με τον φίλο σου γύρω από τη γειτονιά. Καθώς κάνετε ποδήλατα, 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;

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;

ΣΕΝΑΡΙΟ 01

ΣΕΝΑΡΙΟ 02

ΣΕΝΑΡΙΟ 03

ΣΕΝΑΡΙΟ 04

ΣΕΝΑΡΙΟ 05

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.



59ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   //

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Γ - ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕΣ; (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

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;

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;

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;

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;

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;

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;

ΣΕΝΑΡΙΟ 06

ΣΕΝΑΡΙΟ 07

ΣΕΝΑΡΙΟ 08

ΣΕΝΑΡΙΟ 09

ΣΕΝΑΡΙΟ 10

ΣΕΝΑΡΙΟ 11
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Δ

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.

Κάλεσμα σε Δράση

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 

από την αρχή.

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.

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.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ)

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ (ΘΕΑΤΡΙΚΑ)

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

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

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.

ΠΕΙΤΕ ΤΟ (ΜΕ ΠΟΙΗΜΑ, ΤΡΑΓΟΥΔΙ, ΜΟΥΣΙΚΗ)

ΥΛΙΚΑ: Στυλό, μολύβια, χαρτιά, μουσικά όργανα

Οι μαθητές γράφουν ένα σύντομο σενάριο εμπορίας ανθρώπων που να περιλαμβάνει και το πώς θα 
ανταποκριθούν στο σενάριο αυτό. This can be through writing or drawing their own creative ideas and 
thoughts.

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ (ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ)

MATERIALS: Στυλό, μολύβια, χαρτιά
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Πηγές και Παραπομπές
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ΕΝΟΤΗΤΑ 03
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Κατεβάστε τους “Οδηγούς για Γονείς” της Α21 για να μιλήσετε στα παιδιά σας σχετικά με την 
εμπορία ανθρώπων:
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