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• Ζητήστε από κάθε ζευγάρι ή οµάδα να κάνει µια διαφήµιση επεξηγώντας ένα 
δικαίωµα ή µια οµάδα δικαιωµάτων από τη Σύµβαση. Μπορεί να είναι αφίσα, 
θεατρικό έργο, τραγούδι ή κάποιο ποίηµα για παρουσίαση. Αν κάποια παιδιά 
αποφασίσουν να κάνουν αφίσα, οι παρακάτω συµβουλές ίσως είναι χρήσιµες. 

• Όταν τελειώσουν, µπορούν να παρουσιάσουν την εργασία τους στην τάξη ή σε όλο 
το σχολείο. 

 
Συµβουλές για κατασκευή αφίσας: 
Να έχεις µια ιδέα γι’αυτό που θέλεις να εκφράσεις προτού αρχίσεις, Αποφάσισε ποιο θα 
είναι το µήνυµά σου και γράψε το. 
Κάνε µικρές, πρόχειρες ζωγραφιές πρώτα για να δοκιµάσεις όσο το δυνατόν 
περισσότερες ιδέες. 
Μην φοβάσαι να απορρίψεις κάποια ιδέα σε οποιαδήποτε φάση κι αν βρίσκεσαι. Είναι 
πολύ σηµαντικότερο να προσπαθήσεις πολύ για µια καλή ιδέα παρά να συνεχίσεις να 
ασχολείσαι µε κάποια ιδέα που δεν σε ευχαριστεί. 
 
Επιλογές: 
• Τα Ηνωµένα Έθνη και άλλοι διεθνείς οργανισµοί έχουν επιλέξει συγκεκριµένες 

µέρες κάθε χρόνο για να επικεντρώσουν την προσοχή του κόσµου στα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Οι ηµεροµηνίες που παρουσιάζονται εδώ δίνουν απλώς µερικές ιδέες. 
Μια καλή ιδέα για να εστιάσετε τη διδασκαλία σας σχετικά µε τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα θα ήταν να κάνετε αφίσες, θεατρικά έργα και ποιήµατα για να γιορτάσετε 
αυτές τις µέρες.  
Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας: 8  Μαρτίου  
Παγκόσµια Ηµέρα των Παιδιών: 6 Ιουνίου 
Παγκόσµια Ηµέρα των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: 10 ∆εκεµβρίου 

 

Ειδήσεις για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα 
 
Στόχος: Αυτή η δραστηριότητα σχεδίου εργασίας (project) ενθαρρύνει τα παιδιά να 
µεταφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα έξω από την τάξη και µέσα στο σχολείο. 
 
Μαθησιακό σηµείο: Τα ανθρώπινα δικαιώµατα περιλαµβάνονται σε όλες τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες. 
 
Τι χρειάζεστε: Πρόσβαση σε εφηµερίδες και άλλα µέσα ενηµέρωσης. 
 
Χρόνος: Αυτή η εργασία µπορεί να ολοκληρωθεί σε πολλές εβδοµάδες. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Βρείτε ένα κεντρικό σηµείο του σχολείου όπου οι «Ειδήσεις για τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα» θα µπορούν να παρουσιάζονται και να ανανεώνονται τακτικά. Για 
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παράδειγµα, έναν πίνακα ανακοινώσεων σε έναν πολυσύχναστο διάδροµο του 
σχολείου ή δίπλα στην είσοδο. 

• ∆ιαβάστε τις συµβουλές για το πώς γίνεται ένα project (σχέδιο εργασίας) και πώς 
δουλεύουµε µε εφηµερίδες από τις σελίδες … και …. 

• Ενθαρρύνετε τα παιδιά να παρακολουθούν εφηµερίδες, περιοδικά, την τηλεόραση 
και το ραδιόφωνο για εικόνες και κείµενα που σχετίζονται µε τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Για παράδειγµα, τα κινούµενα σχέδια ίσως δείχνουν προκατάληψη και 
βιαιότητα, ένα πολεµικό δελτίο ίσως δείχνει πώς παραβιάζονται τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα σε άλλες χώρες ή οι τοπικές ειδήσεις ίσως παρουσιάζουν κάποιο τοπικό 
θέµα που αφορά δικαιώµατα. Ενθαρρύνετέ τα να κόβουν αυτές τις ειδήσεις από 
εφηµερίδες ή περιοδικά, ή να γράφουν µια µικρή παράγραφο γι’αυτά, αν τα άκουσαν 
στην τηλεόραση. Βάλτε αυτά τα στοιχεία στον πίνακα ανακοινώσεων. 

• Αν είναι δυνατό, δώστε στα παιδιά τη δυνατότητα να αποφασίσουν αυτά τι θα 
περιληφθεί στις «Ειδήσεις για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα». Αυτό θα τους δώσει τη 
δυνατότητα να αναλάβουν την ευθύνη για κάτι µόνα τους. 

• Είναι καλή ιδέα να κάνετε τις «Ειδήσεις για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» ως ένα 
σύντοµο project (σχέδιο εργασίας) πρώτα, για να επωφεληθείτε από τον ενθουσιασµό 
των παιδιών. Αν έχει επιτυχία, σκεφτείτε να το κάνετε µόνιµο. 

• Όπου µπορείτε, εξισορροπήστε τις αρνητικές εικόνες µε τις θετικές. Για παράδειγµα, 
µια ιστορία που δείχνει πώς συνεργάζονται διαφορετικές οµάδες στη χώρα σας. 

Χρησιµοποιήστε το υλικό για τις «Ειδήσεις για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» ως 
βάση για τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων-κι αν βάλετε τους µαθητές σας να 
ψάχνουν για ενδιαφέρον υλικό, η δουλειά σας θα γίνει πολύ ευκολότερη! 
 
Επιλογές: 
• Οι «Ειδήσεις για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» µπορεί επίσης να περιλαµβάνουν 

αφίσες, ζωγραφιές, ποιήµατα και έρευνες που θα πραγµατοποιούν τα παιδιά, µε θέµα 
την κατάσταση που επικρατεί στον τόπο τους σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
Για παράδειγµα, µια συνέντευξη µε κάποιον µεγαλύτερο που υπέφερε στον πόλεµο 
θα ήταν σηµαντική προσθήκη. (Οι συµβουλές σχετικά µε τις συνεντεύξεις στο 
κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας στο ∆εύτερο Μέρος ίσως είναι χρήσιµες 
στο σηµείο αυτό). 

• Οι «Ειδήσεις για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» µπορούν να µετατραπούν σε έκθεση 
για τους κατοίκους της περιοχής σας, ή σε «σηµείο ενηµέρωσης» σε έναν 
πολυσύχναστο δρόµο. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


