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αποµακρυσµένα σηµεία του πλανήτη. Ρωτήστε τα παιδιά τι στερεότυπη εικόνα των 
ανθρώπων στη χώρα µας µπορούν να έχουν άνθρωποι σε άλλες χώρες. Είναι χρήσιµα 
τα στερεότυπα; Γιατί; Γιατί όχι; 

 

Καµουφλάζ 
 
Σκοπός: Σε αυτό το παιχνίδι που παίζεται σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο, τα παιδιά 
µαθαίνουν να προσδιορίζουν και να αµφισβητούν περιπτώσεις αδικίας. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Τα δικαιώµατα στηρίζονται στη δικαιοσύνη. 
 
Τι χρειάζεστε: Την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού (βλέπε Πέµπτο Μέρος). Τρεις µάλλινες µπάλες διαφορετικών χρωµάτων. 
Μια µπάλα θα πρέπει να έχει ένα ευδιάκριτο χρώµα όπως κόκκινο ή κίτρινο και το 
χρώµα των άλλων µπαλών θα πρέπει να ταιριάζει µε τα χρώµατα του εσωτερικού ή 
εξωτερικού χώρου. 
 
Χρόνος: Περίπου µια ώρα 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Κόψτε 20 ή 30 κοµµάτια µαλλί από κάθε χρώµα. 
• Κρύψτε τα σε ένα γήπεδο ή πάρκο εκεί κοντά (ή, αν είστε σε εσωτερικό χώρο, µέσα 

στην τάξη ή το σχολείο). Ζητήστε από ένα µεγαλύτερο παιδί, ένα δάσκαλο ή γονιό να 
σας βοηθήσει να τα κρύψετε. 

• Χωρίστε τα παιδιά σε τρεις οµάδες. Κάθε οµάδα θα πρέπει να ψάχνει το µαλλί ενός 
µόνο χρώµατος.  

• ∆ώστε τους χρονικό όριο και συµφωνήστε το σήµα της λήξης χρόνου. 
• Μετρήστε πόσα κοµµάτια µαλλιού µπόρεσε να βρει κάθε οµάδα. Νικήτρια είναι η 

οµάδα µε τα περισσότερα κοµµάτια µαλλιού. 
• Η οµάδα που ψάχνει για το µαλλί µε το έντονο χρώµα είναι πιθανότερο να κερδίσει, 

γιατί της είναι ευκολότερο να το βρει. 
• Κάνετέ τους τις παρακάτω ερωτήσεις. 
 
Ερωτήσεις: 
• Πώς αισθανθήκατε πού ήσασταν στην οµάδα που κέρδισε; 
• Πώς αισθανθήκατε που ήσασταν στην άλλη οµάδα; 
• Ποια οµάδα βρήκε τα περισσότερα κοµµάτια; Γιατί; 
• Αν παίζαµε ξανά, σε ποια οµάδα θα θέλατε να είστε; Γιατί; 
• Είναι δίκαιο το παιχνίδι; 
• Μπορεί να γίνει δίκαιο; 
• Σκεφτείτε όλα τα παιχνίδια που ξέρετε: Τι τα κάνει δίκαια; (Για παράδειγµα, στο 

ποδόσφαιρο, και οι δυο οµάδες έχουν τον ίδιο αριθµό παιχτών). 
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Επιλογές: 
• Κοιτάξτε την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του 

Παιδιού (βλέπε Πέµπτο Μέρος). Για πολλά παιδιά στον κόσµο, αυτά τα δικαιώµατα 
δεν υφίστανται. Πώς θα αισθανόσασταν αν ήσασταν ένα από αυτά τα παιδιά; Τι 
µπορεί να γίνει γι’αυτή την αδικία; 

• Για τα µεγαλύτερα παιδιά, κάνετε ένα παιχνίδι άδικο, στη συνέχεια χρησιµοποιήστε 
το ως αφορµή προβληµατισµού για την παγκόσµια αδικία. (Για παράδειγµα, στη 
διανοµή πλούτου, νερού, φαγητού, γης...). 

 

Ορισµός της ∆ικαιοσύνης 
 
Σκοπός: Αυτή η δραστηριότητα καταιγισµού ιδεών βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν τη 
φυσική τους αίσθηση δικαιοσύνης. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Τα δικαιώµατα βασίζονται στη δικαιοσύνη. 
 
Χρόνος: Περίπου µιάµιση ώρα. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Σκεφτείτε µε την τάξη σας την ερώτηση «Τι είναι δίκαιο/ άδικο;» Γράψτε τις ιδέες 

όλων των παιδιών κάπου όπου όλοι να µπορούν να τις βλέπουν (βλέπε την ενότητα 
Καταιγισµός ιδεών στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας στο ∆εύτερο 
Μέρος για λεπτοµερείς συµβουλές σχετικά µε το πώς µπορείτε να διευθύνετε µια 
τέτοια συζήτηση). Προσπαθήστε να γράφετε σύντοµες προτάσεις, αλλά µην τις 
συντοµεύσετε χωρίς να ελέγξετε τι εννοούσε το παιδί. 

• Ζητήστε από τα παιδιά να κάνουν µικρές οµάδες (βλέπε ενότητα Ζευγάρια και 
οµάδες στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας του ∆εύτερου Μέρους για 
λεπτοµερείς συµβουλές σχετικά µε την οµαδική εργασία). ∆ώστε στις οµάδες πέντε 
λεπτά για να γράψουν έναν ορισµό της δικαιοσύνης. 

• Γράψτε τα αποτελέσµατα στον πίνακα. Αν µερικοί από τους ορισµούς είναι 
διαφορετικοί ρωτήστε την τάξη αν µπορεί να σκεφτεί έναν κοινό ορισµό που να 
περιλαµβάνει όλους τους ορισµούς. 

• Παρουσιάστε αυτό τον ορισµό στον πίνακα. (αν υπάρχουν περρισσότεροι από έναν 
ορισµοί, παρουσιάστε τους όλους). 

• Κάντε τις παρακάτω ερωτήσεις για να βοηθήσετε τα παιδιά να σκεφτούν τι σηµαίνει 
δικαιοσύνη. 

• Αν είναι δυνατό, εξηγήστε τον ορισµό µε ζωγραφιές που να απεικονίζουν τη 
δικαιοσύνη/ αδικία. 

 
Ερωτήσεις: 
• Είναι σηµαντικό πράγµα η δικαιοσύνη; Γιατί; 
• Μπορείτε να σκεφτείτε µια φάση της ζωής σας που κάτι ήταν δίκαιο και µια φάση 

που κάτι ήταν άδικο; 


