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κανείς µε ησυχία, το δικαίωµα σεβασµού της γνώµης του άλλου, το δικαίωµα της 
διασφάλισης της προσωπικής ιδιοκτησίας… Να είστε δεκτικοί στις προτάσεις των 
µαθητών, αλλά τονίστε ότι όλα τα δικαιώµατα συνοδεύονται από υποχρεώσεις. Αυτό 
το «ζωντανό έγγραφο» θα ήταν καλό να εκτίθεται στην τάξη και να ανανεώνεται 
όποτε χρειάζεται. Ρωτήστε τους µαθητές «Τι πιστεύετε ότι πρέπει να συµβεί αν 
κάποιος παραβιάσει αυτά τα δικαιώµατα;» 

• Ως άσκηση, οι µαθητές και οι δάσκαλοι θα µπορούσαν να φτιάξουν µια λίστα µε 
τίτλο «Το σχολείο µας είναι…» και να την τοποθετήσουν στην είσοδο του σχολείο 
για να τη βλέπουν όλοι. Κάποιοι µαθητές που είχαν ξανακάνει αυτή τη 
δραστηριότητα, επέλεξαν να εστιάσουν στο πρόβληµα της βίας στο σχολείο τους. 
Έγραψαν: «Το σχολείο µας είναι: ένα ασφαλές µέρος, ένα µέρος όπου οι µεγαλύτεροι 
µαθητές φροντίζουν τους µικρότερους, ένα  µέρος όπου ο ένας σέβεται τα 
δικαιώµατα του άλλου…» 

 

∆ικαιώµατα στις Ειδήσεις 
(Βασισµένο σε ένα πρακτικό µάθηµα της Nancy Flowers) 
 
Σκοπός: Αυτή η δραστηριότητα ανάλυσης και συζήτησης αποτελεί µια καλή εισαγωγή 
στα δικαιώµατα για τους µεγαλύτερους µαθητές που µπορεί να έχουν ήδη κάποια νοητή 
εικόνα του τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Τους βοηθά να αναγνωρίζουν τα 
δικαιώµατα και να τοποθετήσουν ένα «σκελετό» για τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε 
καθηµερινές καταστάσεις. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Τα γραπτά δικαιώµατα έχουν σχέση µε καθηµερινές καταστάσεις. 
 
Τι χρειάζεστε: 
− Παλιές εφηµερίδες και περιοδικά παντός τύπου, αρκετά όµως για να έχει η κάθε 

οµάδα τουλάχιστον ένα. 
− Πίνακα ή ένα µεγάλο χαρτόνι και στυλό. 
− Την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και την Απλοποιηµένη 

Έκδοση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων που βρίσκεται 
στο Πέµπτο Μέρος αυτού του εγχειριδίου. 

 
Χρόνος: Μια ώρα. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• ∆ιαβάστε στους µαθητές το παρακάτω κείµενο: 

«Στο σύγχρονο κόσµο µας έχουµε όλοι πρόσβαση στην πληροφόρηση. Για τους 
περισσότερους από εµάς, η πληροφόρηση αυτή προέρχεται από τα ΜΜΕ και 
κυρίως µέσα από τις ειδήσεις. Καθηµερινά, οι οθόνες της τηλεόρασης και οι 
εφηµερίδες είναι γεµάτες από ιστορίες και καταστάσεις που άλλοτε είναι 
ελπιδοφόρες, τραγικές, χαρούµενες, λυπηµένες, απλές ή περίπλοκες. Συνήθως, 
βλέπουµε τις θλιβερές ιστορίες και νιώθουµε αδύναµοι. Ωστόσο, αν δούµε 
προσεκτικά χρησιµοποιώντας τις ιδέες των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, θα 
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διαπιστώσουµε µοτίβα επιτυχίας, όπου προστατεύονται και εφαρµόζονται τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, καθώς και µοτίβα προβληµάτων όπου τα δικαιώµατα 
καταπατούνται.» 

• Χωρίστε τους µαθητές σε µικρές οµάδες των τεσσάρων ατόµων. 
• Μοιράστε στην τύχη τα περιοδικά και τις εφηµερίδες. 
• Ζωγραφίστε ένα κύκλο στον πίνακα ή σε χαρτόνι. Μέσα στον κύκλο γράψτε τις εξής 

τρεις φράσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε η µία να βρίσκεται µακριά από την άλλη. (Αυτό 
αφήνει πολύ χώρο για να κολληθούν τα αποκόµµατα των εφηµερίδων αργότερα.) 
Τρεις φράσεις: 
− ∆ικαιώµατα που καταπατούνται 
− ∆ικαιώµατα που προστατεύονται 
− ∆ικαιώµατα που εφαρµόζονται 

• Ζητήστε από τους µαθητές να ψάξουν στις εφηµερίδες και τα περιοδικά τους για να 
βρουν πράγµατα που θα αποδεικνύουν αυτές τις τρεις φράσεις. Ενθαρρύνετε τους 
µαθητές να χρησιµοποιήσουν όλες τις στήλες των περιοδικών και των εφηµερίδων, 
συµπεριλαµβανοµένων των διαφηµίσεων και άλλων θεµάτων. 

• Αν χρειαστεί, µπορείτε να ενθαρρύνετε τους µαθητές µε τα εξής παραδείγµατα: 
− ∆ικαιώµατα που καταπατούνται: 
Θα µπορούσε να είναι ένα άρθρο που εκφράζει διαµαρτυρία ότι µια δηµοτική κλινική 
έκλεισε χωρίς να συµβουλευτεί πρώτα την τοπική κοινότητα. Αυτό αποδεικνύει την 
καταπάτηση του δικαιώµατος στην υγεία ή ακόµα και στη ζωή! 

− ∆ικαιώµατα που προστατεύονται: 
Θα µπορούσε να είναι µια ιστορία για παιδιά που έχουν σωθεί από ανθρώπους που τα 
κακοποιούσαν. 

− ∆ικαιώµατα που εφαρµόζονται: 
Θα µπορούσε να είναι µια εικόνα ενός ποδοσφαιριστή που βάζει γκολ, 
παρουσιάζοντας το δικαίωµα στον ελεύθερο χρόνο, την υγεία, την ελευθερία της 
συναναστροφής, ή και του ταξιδιού (αν πρόκειται για ένα διεθνή αγώνα). 

• Αφού οι µαθητές ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα (περίπου µετά από 10 λεπτά), 
ζητήστε τους να κοιτάξουν την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων ή την Απλοποιηµένη Έκδοση για να βρουν ένα άρθρο ή άρθρα που 
έχουν σχέση µε τις ιστορίες ή τις εικόνες που βρήκαν στις εφηµερίδες. ∆ιαθέστε άλλα 
10 λεπτά γι αυτό το µέρος της δραστηριότητας. 

• Τώρα ζητήστε από κάθε οµάδα µε τη σειρά να καρφιτσώσει τα αποκόµµατα στον 
πίνακα ή στο χαρτόνι. Καθώς το κάνουν αυτό, πρέπει να εξηγούν γιατί επέλεξαν το 
συγκεκριµένο παράδειγµα και ποιο άρθρο της Ο.∆.Α.∆. αποδεικνύει.  

• Κάποια από τα επιλεγµένα παραδείγµατα θα αφορούν καταστάσεις όπου το ίδιο 
δικαίωµα καταπατείται, προστατεύεται και εφαρµόζεται την ίδια στιγµή! 
Χρησιµοποιείστε τις παρακάτω ερωτήσεις για να βοηθήσετε τους µαθητές να 
αναλύσουν αυτές τις περιπτώσεις. 

 
Ερωτήσεις: 
• Ήταν εύκολο να βρείτε παραδείγµατα που αποδεικνύουν δικαιώµατα που 

καταπατούνται, προστατεύονται και εφαρµόζονται; 
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• Ήταν κάποια φράση πιο δύσκολο να αποδειχθεί; Γιατί;  
• Υπήρχαν κάποια άρθρα εφηµερίδων ή άλλα παραδείγµατα όπου θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι και οι τρεις φράσεις σχετίζονταν; Ποια; Γιατί; 
• Υπήρχαν κάποια παραδείγµατα όπου τα δικαιώµατα ενός προσώπου ή µιας οµάδας 

προστατεύονταν µε αποτέλεσµα να καταπατηθούν τα δικαιώµατα κάποιου άλλου; Θα 
ήταν χρήσιµη η φράση «Τα δικαιώµατά µου τελειώνουν εκεί που αρχίζουν τα δικά 
σου και αντίστροφα» σε µια τέτοια περίπτωση; Μήπως αυτή η φράση θα έδινε µια 
λύση σε όλους; Γιατί; Γιατί όχι; 

 
Επιλογές: 
• Ως εργασία οι µαθητές θα µπορούσαν να διερευνήσουν τις διεθνείς προσπάθειες για 

την προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών σε περιστάσεις σύγκρουσης ή την 
προάσπιση των δικαιωµάτων µιας ευπαθούς οµάδας στην περιοχή σας. (Σηµείωση: 
Παρόλο που οι µαθητές πρέπει να ξέρουν ότι τα δικαιώµατα παραβιάζονται συχνά, 
είναι εξίσου σηµαντικό να ξέρουν πώς προστατεύονται για να καταλάβουν ότι η 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι εφικτή.) 

• Επίσης βλέπε στην ενότητα Εφηµερίδες στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι 
διδασκαλίας στο ∆εύτερο Μέρος για περισσότερες ιδέες για τον έλεγχο των ΜΜΕ 
για τις ιστορίες των δικαιωµάτων. Βλέπε στην ενότητα Ειδήσεις για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα στο κεφάλαιο ∆ράση! – µεταφέροντας τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
πέρα από τα όρια της σχολικής τάξης για ιδέες σχετικά µε το πώς θα διαδοθεί αυτή 
η γνώση στο σχολείο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


