∆ΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΡΟΣ :
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αυτό το µέρος περιλαµβάνει:
• ∆ιερεύνηση του περιβάλλοντος των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων στο σχολείο.
• Πώς µπορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα να
ενταχθούν στο πρόγραµµα σπουδών;
• Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας
• Πώς να σχεδιάσετε τις δικές σας διδακτικές
δραστηριότητες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα;
• Αξιολόγηση των διδακτικών δραστηριοτήτων σας
σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
«∆εν µπορείς να διδάξεις τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε έναν τρόπο που εναντιώνεται
στα ανθρώπινα δικαιώµατα»
Τσέχος δάσκαλος
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∆ιερεύνηση του
περιβάλλοντος των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων
στο σχολείο
Η κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων επιτυγχάνεται καλύτερα µε το να τα
βιώνεις στην πράξη. Η καθηµερινή σχολική ζωή µπορεί να παρέχει αυτή την εµπειρία,
και µπορεί να ενισχύσει την επίσηµη µελέτη αφηρηµένων εννοιών όπως η ελευθερία, η
ανοχή, η δικαιοσύνη και η αλήθεια.
Εντούτοις τα σχολεία συχνά αποθαρρύνουν, παρά ενθαρρύνουν τα ανθρώπινα
δικαιώµατα. Υποθέσεις και προκαταλήψεις υπάρχουν συχνά, οι οποίες αρνούνται τα
ανθρώπινα δικαιώµατα µερικών ανθρώπων στο σχολείο. Παραδείγµατος χάριν, εάν
επιτρέπεται στους µαθητές να αποκαλούν άλλους µαθητές από θρησκευτικές ή εθνοτικές
οµάδες της µειονότητας µε προσβλητικά ονόµατα, και κανένα µέτρο δεν λαµβάνεται από
τους δασκάλους, αυτό στέλνει ένα µήνυµα στους µαθητές ότι η έλλειψη ανοχής είναι
αποδεκτή. Είναι σηµαντικό να αλλαχθούν αυτού του είδους τα µηνύµατα, προκειµένου
να επιτύχει η διδασκαλία για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

Ποιο είναι το τωρινό περιβάλλον
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο
σχολείο;
Παρακαλώ διαβάστε τις ακόλουθες ερωτήσεις και σκεφτείτε το σχολείο σας. Ο
στόχος αυτών των ερωτήσεων δεν είναι να διαταραχθεί η πειθαρχία και η τάξη του
σχολείου, αλλά να διευκολυνθεί η διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε τη
δηµιουργία ενός κλίµατος σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σ’ όλες τις τάξεις
του σχολείου.
Σχέσεις µεταξύ των µαθητών:
Υπάρχουν περιπτώσεις βίας ή ταπείνωσης; Για παράδειγµα, µε την ανταλλαγή
χαρακτηρισµών;
Υπάρχουν προκαταλήψεις ενάντια στους µαθητές; Για παράδειγµα, ενάντια στις
θρησκευτικές οµάδες, τα κορίτσια ή τους µαθητές από εθνικές µειονότητες ή οικογένειες
προσφύγων;
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Γίνεται τίποτα όποτε οι µαθητές παραπονιούνται για τη βία; Είναι αυτό αποτελεσµατικό;
Σχέσεις µεταξύ δασκάλων και µαθητών:
Αναµένεται από τους µαθητές να υπακούουν τους δασκάλους χωρίς να κατανοούν τις
εντολές;
∆ίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να εκφράσουν τη γνώµη τους στη θέσπιση και
επιβολή των σχολικών κανόνων;
Το σύστηµα βαθµολόγησης χρησιµοποιείται για να επιβάλει την πειθαρχία ή για να
προάγει µερικούς εις βάρος των πολλών;
Οι µαθητές ταπεινώνονται από τους δασκάλους; Είναι ο τρόπος επιβολής της πειθαρχίας
επιεικής;
Υπάρχει µαθητικό συµβούλιο;
Πότε οι µαθητές βλέπουν τον ∆ιευθυντή;
Η πόρτα του γραφείου του ∆ιευθυντή είναι ανοιχτή ή κλειστή;
Ο ∆ιευθυντής ξέρει τα ονόµατα των µαθητών;
Οι µαθητές αποκαλούνται µε τα µικρά τους ονόµατα ή µε το επώνυµό τους;
Όλοι οι µαθητές χαίρουν ίσης αντιµετώπισης;
Υπάρχει µαθητικό συµβούλιο; Οι µαθητές εκλέγονται/επιλέγονται δηµοκρατικά για αυτό
το συµβούλιο;
Σχέσεις µεταξύ δασκάλων και ∆ιευθυντών:
Οι δάσκαλοι φοβούνται να παραπονεθούν ή να κάνουν προτάσεις στο ∆ιευθυντή;
Οι δάσκαλοι που διδάσκουν διαφορετικά µαθήµατα εργάζονται ποτέ µαζί για
παρουσιάσεις θεµάτων;
Ανταλλάσσουν διδακτικές εµπειρίες µεταξύ τους;
Εργάζονται οι δάσκαλοι οµαδικά και µε συντονισµένο τρόπο;
Έχουν οι δάσκαλοι τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σε αποφάσεις
πολιτικής του σχολείου;
Οι δάσκαλοι έχουν ίση αντιµετώπιση;
Η προαγωγή εξαρτάται από την απόδοση ή από τις πολιτικές ή προσωπικές πεποιθήσεις;
Πώς είναι οι σχέσεις µεταξύ δασκάλων και εκπαιδευτικών αρχών;
Σχέσεις µεταξύ δασκάλων και γονέων.
Οι γονείς φοβούνται να παραπονεθούν στους δασκάλους όταν δεν τους αρέσει ο τρόπος
που αντιµετωπίζονται τα παιδιά τους ή αυτά που διδάσκονται;
Φοβούνται ότι η διατύπωση παραπόνων µπορεί να κάνει τα πράγµατα χειρότερα για τα
παιδιά τους;
Οι γονείς συµµετέχουν στη διαχείριση του σχολείου; Είναι αποδοτική; Πώς θα µπορούσε
να βελτιωθεί;
Σχολικοί κανόνες και διαδικασίες:
Ποιες αξίες προάγονται στους σχολικούς κανόνες;
Αναµένουµε από τους µαθητές να υπακούουν τυφλά σε όλους τους κανόνες για χάρη της
υπακοής και της πειθαρχίας;
Υπάρχουν κανόνες που ταπεινώνουν τους µαθητές, όπως το να χρειάζεται να παίρνουν
άδεια κάθε φορά που πρέπει να πάνε στην τουαλέτα;
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Είναι οι τιµωρίες άσχετες ή άδικες;
Έτσι οι σχολικοί κανόνες εφαρµόζονται εξίσου σε όλους τους µαθητές;
Συµβάλλουν οι µαθητές στη θέσπιση των κανόνων ή απλώς τους επιβάλλονται;
Το φυσικό περιβάλλον:
Οι συνθήκες διαβίωσης στο σχολικό κτίριο ακολουθούν τους κανόνες υγιεινής;
Υπάρχει προαύλιο;
Υπάρχουν κουρτίνες ή λουλούδια στις τάξεις;
Οι µαθητές συµµετέχουν στο να κάνουν την τάξη τους άνετη;
Οι ζωγραφιές, τα ποιήµατα και τα κείµενα των µαθητών αναρτώνται στους τοίχους; Η
εργασία των λιγότερο ικανών µαθητών παρουσιάζεται επίσης;
Τα υλικά µάθησης και ο εξοπλισµός είναι εξίσου διαθέσιµα για τους µαθητές ανεξάρτητα
από το φύλο και την κοινωνική θέση;
Οι µαθητές έχουν έναν προσωπικό ασφαλή χώρο όπου µπορούν να αφήσουν τα
προσωπικά τους αντικείµενα; Ή ένα χώρο όπου µπορούν να είναι µόνοι;

Τι µπορεί να γίνει για να βελτιωθεί
το περιβάλλον των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων στο σχολείο;
Οι ερωτήσεις στην προηγούµενη σελίδα εστίαζαν σε µερικά από τα ζητήµατα των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο σχολείο. Παρακάτω είναι µερικές συγκεκριµένες
προτάσεις οι όποιες µπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Είναι βασισµένες στην ιδέα ότι εάν δίνεται στους µαθητές η
ευθύνη να συµµετέχουν στην θέσπιση των κανόνων και να αποφασίζουν τι πρέπει να
γίνει όταν οι κανόνες αθετούνται, τότε θα είναι περισσότερο πιθανό να σέβονται αυτούς
τους κανόνες.
Βία, συγκρούσεις και προκαταλήψεις µεταξύ των µαθητών:
Οι δάσκαλοι και οι µαθητές µπορούν να εργαστούν µαζί για να αναπτύξουν µια
συγκεκριµένη πολιτική ώστε να αντιµετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις. Για παράδειγµα,
αυτό είναι ένα προτεινόµενο σχέδιο δράσης για την αντιµετώπιση βίαιων συγκρούσεων:
•

•
•
•

Σταµατήστε τη σωµατική ή λεκτική επιθετικότητα. Ανακαλύψτε το πραγµατικό
πρόβληµα ζητώντας σύντοµες δηλώσεις από όσους εµπλέκονται και όσους
παρίστανται ως µάρτυρες.
Επιτρέψτε στους µαθητές να µιλούν ήσυχα µε τη σειρά και καθησυχάστε ανήσυχους
µαθητές.
Ζητήστε από τους µαθητές προτάσεις για την επίλυση της σύγκρουσης και να είστε
προετοιµασµένοι για να συνεισφέρετε µε µια ή δύο ιδέες.
Συζητήστε τις εναλλακτικές λύσεις βάσει της έρευνας για µια δίκαιη λύση.
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•

•

Συµφωνείστε σχετικά µε ένα σχέδιο δράσης και ακολουθήστε το. Αν δεν είναι
αποτελεσµατικό µετά από µια δοκιµαστική περίοδο, συµβουλευτείτε τους µαθητές
και δοκιµάστε µια άλλη λύση.
Συνοδέψτε το συµβάν µε µια συζήτηση, µια ιστορία, ένα παιχνίδι ρόλων ή µια
καλλιτεχνική εργασία. Ζητήστε από τους µαθητές να το συγκρίνουν µε παρόµοια
περιστατικά.

Κανόνες:
Εάν οι µαθητές βρίσκουν κάποιους κανόνες περιττούς, άδικους ή αναίτιους γιατί
να µην τους επιτρέψουµε να προτείνουν αλλαγές; Οι κανόνες στο σχολείο είναι
απαραίτητοι, εάν θέλουµε να αποφύγουµε τη σύγχυση και το χάος, αλλά κάθε κανόνας
µπορεί να εξετάζεται για να διαπιστωθεί αν είναι δίκαιος ή ακόµα έγκυρος. Οι δάσκαλοι
πρέπει να είναι προετοιµασµένοι να συµβιβαστούν µε τις ανάγκες των µαθητών εάν
προτείνεται µια αλλαγή στους κανόνες, η οποία θα συνέβαλλε στην αποτελεσµατική
λειτουργία του σχολείου. Οι µαθητές θα πρέπει εποµένως να αισθάνονται την ευθύνη
σεβασµού των κανόνων.
Συνεδριάσεις της τάξης: (Από το Educating for character της T. Lickona, σσ. 149-151)
Οι συνεδριάσεις της τάξης µπορούν να είναι ένα σηµαντικό πρώτο βήµα για την
τροποποίηση του περιβάλλοντος των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο σχολείο. Στις
επόµενες τρεις σελίδες παρουσιάζονται οδηγίες βήµα προς βήµα για την έναρξη των
συνεδριάσεων. Το πιο σηµαντικό πράγµα που πρέπει να θυµάστε όταν αρχίζετε τις
συνεδριάσεις της τάξης είναι ότι θα χρειαστεί εξάσκηση προτού εσείς και η τάξη µάθετε
βαθµιαία να απολαµβάνετε και να συµµετέχετε στις συνεδριάσεις. Μην αποθαρρύνεστε
εάν η πρώτη προσπάθειά σας δεν στεφθεί µε επιτυχία.
Οι συνεδριάσεις της τάξης µπορούν να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να
προγραµµατιστούν τα επόµενα θέµατα µελέτης, να επιλυθούν προβλήµατα της τάξης, ή
απλά να αποτελέσουν έναυσµα για τη λειτουργία της τάξης ως οµάδα. Ένα θετικό
αποτέλεσµα της συνεδρίασης είναι ότι βοηθά τα παιδιά να συµµετέχουν, κάτι που
συνιστά µια ζωτικής σηµασίας δεξιότητα για την προστασία και υπεράσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Παρακάτω υπάρχει ένας κατάλογος τύπων συνεδρίασης της
τάξης. Οι ερωτήσεις οι οποίες συνοδεύουν κάθε τύπο µπορούν να γίνουν από το δάσκαλο
προκειµένου να συµµετέχουν οι µαθητές. Ωστόσο, για να είναι αποτελεσµατικές, οι
συνεδριάσεις της τάξης πρέπει να είναι ο χώρος εκείνος όπου οι µαθητές θα αισθάνονται
ασφαλείς για να µοιραστούν τα συναισθήµατά τους. Για να τους ενθαρρύνετε, µια καλή
ιδέα είναι να µην τους πιέζετε να µιλήσουν εάν δεν θέλουν – σεβαστείτε το δικαίωµά
τους να µένουν σιωπηλοί όταν το πιθυµούν. Θα είναι τότε πιθανότερο να µιλήσουν σε
µια επόµενη συνεδρίαση.
Προσαρµόστε τις ιδέες στις επόµενες σελίδες έτσι ώστε να ταιριάζουν στην
ηλικία των µαθητών σας.
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Τύποι Συνεδρίασης της Τάξης
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

Συνεδρίαση Καλών Ειδήσεων: Εδώ, κάντε ερωτήσεις όπως «Ποιος έχει να µοιραστεί
µαζί µας καλά νέα»;
Κύκλος: Πηγαίνεται γύρω από τον κύκλο χρησιµοποιώντας µια από τις «προτάσειςεκκινητές» που είναι παρακάτω. Ο καθένας µπορεί να επιλέξει να µιλήσει ή να
σιωπήσει. Αφότου ο καθένας είχε µια ευκαιρία να µιλήσει, ο δάσκαλος µπορεί να
αξιοποιήσει τη συµβολή κάποιων µαθητών ως αφετηρία για συζήτηση. Μερικά
δείγµατα προτάσεων–εκκινητών είναι:
- «Κάτι που µου αρέσει σ’ αυτή την τάξη . . .»
- «Κάτι που νοµίζω πως θα έκανε την τάξη µας καλύτερη…»
- «Μια απόφαση που νοµίζω ότι πρέπει να πάρουµε…»
- «Αναρωτιέµαι γιατί…»
- «Με ανησυχεί ότι…»
- «Θα ήθελα…»
Ώρα Φιλοφρονήσεων: Επιλέγονται ένα ή δύο παιδιά, παίρνοντας ένα παιδί κάθε
φορά, ο δάσκαλος προσκαλεί τους συµµαθητές να πουν κάτι που τους αρέσει ή
θαυµάζουν σε αυτό το πρόσωπο.
Συνεδρίαση Στοχοθεσίας: Συζητήστε τους στόχους για το πρωί, για την υπόλοιπη
ηµέρα, για την εβδοµάδα, για ένα µέρος του Προγράµµατος Σπουδών, για το
ακαδηµαϊκό έτος.
Συνεδρίαση Θέσπισης Κανόνων: Εδώ, κάντε ερωτήσεις όπως «Ποιους κανόνες
χρειαζόµαστε για την τάξη µας;» – «Για να πάµε στο γυµναστήριο;» – «Για να πάµε
στο ζωολογικό κήπο;»
Συνεδρίαση Αξιολόγησης Κανόνων: Βάλτε τους µαθητές να γράψουν σχετικά, και
κατόπιν συζητήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις: «Τι είναι οι σχολικοί κανόνες; Γιατί
τους έχουµε; Είναι καλοί οι κανόνες; Εάν θα µπορούσατε να αλλάξετε ένα κανόνα,
ποιος θα ήταν αυτός;… Χρειάζονται αλλαγή κάποιοι απ’ τους κανόνες της τάξης µας
έτσι ώστε να τους κάνουµε να λειτουργούν καλύτερα;»
Αξιολόγηση: Εδώ, κάντε ερωτήσεις όπως «Τι καλό έγινε σήµερα;» «Πώς µπορούµε
να κάνουµε το αύριο µια καλύτερη µέρα;» «Πώς µπορούµε να κάνουµε αυτή τη
δραστηριότητα να λειτουργήσει καλύτερα την επόµενη φορά;».
Στοχασµοί: Εδώ, κάντε ερωτήσεις όπως «Τι µάθατε από αυτή τη δραστηριότητα
(ενότητα, πρότζεκτ, βιβλίο);».
Παρουσίαση Μαθητών: Ένας ή δύο µαθητές παρουσιάζουν ένα µέρος της εργασίας
τους, όπως ένα πρότζεκτ ή µια ιστορία.
Προβλήµατα
- Ατοµικά προβλήµατα: «Ποιος έχει ένα πρόβληµα που ίσως θα µπορούσαµε να τον
βοηθήσουµε να το λύσει;»
- Οµαδικά προβλήµατα: «Τι αποτελεί πρόβληµα της τάξης για το οποίο πρέπει να
µιλήσουµε;»
- Παράπονα και συστάσεις: Μπορείτε να κάνετε ένα παράπονο για ένα πρόβληµα,
αλλά πρέπει να κάνετε και µια σύσταση για τη διόρθωσή του.
- Συνεδρίαση ∆ικαιοσύνης: «Πως µπορούµε να λύσουµε αυτή τη σύγκρουση µε ένα
τρόπο που να είναι δίκαιος σε όλους;»
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•

•

•

•

•
•

Ακαδηµαϊκά ζητήµατα: Εδώ, κάντε ερωτήσεις όπως «Γιατί νοµίζετε ότι πρέπει να το
µελετήσετε αυτό;» «Τι θα σας βοηθούσε να βελτιώσετε τις εργασίες σας στο σπίτι;»
«Τι θα σας βοηθούσε να τα πάτε καλύτερα στο επόµενο τεστ;» «Πώς θα µπορούσατε
να έχετε πάει καλύτερα στο τελευταίο τεστ;
Συνεδρίαση Βελτίωσης της Τάξης: Εδώ, κάντε ερωτήσεις όπως «Ποιες αλλαγές θα
έκαναν την τάξη µας καλύτερη;» ∆υνατότητες: µεταβολή της φυσικής διευθέτησης
της τάξης, νέοι τρόποι εργασίας από κοινού, νέα παιχνίδια µάθησης, κ.λ.π.
Μετά τη συνεδρίαση: Εδώ, κάντε ερωτήσεις όπως «Τι αποτελέσµατα έχει η
λύση/αλλαγή που συµφωνήσαµε σχετικά µε την εργασία; Μπορούµε να την κάνουµε
να λειτουργήσει καλύτερα;»
Συνεδρίαση Εννοιών: Εδώ, κάντε ερωτήσεις όπως «Τι είναι φίλος;» «Πώς αποκτούµε
φίλους;» «Τι είναι συνείδηση; Πώς σας βοηθάει;» «Τι είναι ψέµα; Είναι ποτέ σωστό
να λέµε ψέµατα;» «Τι είναι εµπιστοσύνη; Γιατί είναι σηµαντική;» « Τι είναι θάρρος;
Πώς οι άνθρωποι το δείχνουν;».
Κουτί Προτάσεων/Επιχειρησιακό Κουτί της Τάξης: Οποιοδήποτε κατάλληλο θέµα
έχουν προτείνει οι µαθητές για συζήτηση.
Συνεδρίαση για τις συνεδριάσεις: Εδώ, κάντε ερωτήσεις όπως «Τι σας άρεσε στις
συνεδριάσεις της τάξης µας; Τι δεν σας άρεσει; Τι πετύχαµε; Πώς µπορούµε να
βελτιώσουµε τις συνεδριάσεις µας;».

Οι καλές συνεδριάσεις της τάξης µπορούν να είναι ένα ισχυρό εργαλείο το οποίο
θα µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε για να πείσετε τον διευθυντή σας ότι ολόκληρο το
σχολείο θα ωφελούνταν από µια σχολική συνεδρίαση ή ένα σχολικό συµβούλιο. Στο
σχολικό συµβούλιο, εκλεγµένοι εκπρόσωποι από κάθε τάξη θα µπορούσαν να
συναντηθούν µε το προσωπικό για να δώσουν συµβουλές/ιδέες πάνω σε πραγµατικά
σχολικά προβλήµατα. Εάν οι εκπρόσωποι είναι υποχρεωµένοι να αντιπροσωπεύουν
απόψεις της τάξης τους (τις οποίες µπορούν να ανακαλύψουν στις συνεδριάσεις της
τάξης τους), το σχολικό συµβούλιο µπορεί να είναι ένα πραγµατικά δηµοκρατικό
µοντέλο [πρότυπο] το οποίο θα προετοιµάσει τους µαθητές για τη συµµετοχή σε µια
δηµοκρατική κοινωνία.
Μια σαφής δοµή για τις συνεδριάσεις θα συµβάλλει στην επιτυχία τους.
Παρακάτω είναι ένα προτεινόµενο µοντέλο, το οποίο µπορείτε να προσαρµόσετε στη
δική σας κατάσταση.
Ιδέες για ένα µοντέλο συνεδρίαση τάξης:
•
•
•
•
•

Κύκλος: Σχηµατίστε έναν καλό κύκλο και ζητήστε από τους µαθητές να είναι ήσυχοι.
Ορίστε την ηµερήσια διάταξη: ∆ηλώστε το σκοπό της συνεδρίασης και τα διάφορα
θέµατα προς συζήτηση.
Ορίστε τους κανόνες: Θεσπίστε ή αναθεωρήστε κανόνες για «καλή συζήτηση και
ακρόαση».
Χωρίστε την τάξη σε ζευγάρια
Θέστε το πρόβληµα ή την ερώτηση: Για παράδειγµα, «αρκετοί άνθρωποι έχουν πει
πως ανταλλάσσονται πολλοί χαρακτηρισµοί στο προαύλιο. Π.χ. «Εβραίε» «Γύφτε».
Τι µπορούµε να κάνουµε για να το επιλύσουµε;».
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•

•
•

•

Συζήτηση συνεργατών: Βάλτε τους συνεργάτες [παρτενέρ] να µοιραστούν τις σκέψεις
τους ο ένας µε τον άλλο (3 έως 5 λεπτά), κάντε το γύρο της τάξης και βοηθείστε όσα
παιδιά καθυστερούν να αλληλεπιδράσουν.
Σήµα για ησυχία: Καθιερώστε ένα σήµα για την παύση της συζήτησης στα ζευγάρια
και ετοιµαστείτε για να αρχίσει η συζήτηση µε όλη την οµάδα.
Συζήτηση µε όλη την οµάδα: Προσκαλέστε µερικά ζεύγη µαθητών να µοιραστούν τις
ιδέες τους µε την οµάδα, ενθαρρύνετε τις αντιδράσεις σ’ αυτές τις ιδέες, κάντε
επιπρόσθετες ερωτήσεις, εάν κριθεί απαραίτητο, καταλήξτε σε συµφωνία και
καταγράψτε την. Σχεδιάστε τι θα κάνετε και ορίστε το χρόνο για µια επακόλουθη
συνεδρίαση.
Κλείστε τη συνεδρίαση: Εδώ, µπορείτε να πάρετε µε τη σειρά τα παιδιά για τελικά
σχόλια, συνοψίστε τι συνέβη, ζητήστε από τους µαθητές να σκεφτούν τι θυµούνται
περισσότερο από τη συνεδρίαση, ή αξιολογήστε την.

Όταν η τάξη έχει συνηθίσει να συνεδριάζει, οι µαθητές από µόνοι τους µπορούν
να αναλάβουν την ευθύνη για τις συνεδριάσεις. Για παράδειγµα, µε το να αναλάβουν εκ
περιτροπής να καθοδηγούν τις συνεδριάσεις, να συνοψίζουν τι έχει ειπωθεί από τους
άλλους ή µε το να κρατούν σηµειώσεις από τα συµπεράσµατα που συνάγονται.
Μια άλλη χρήσιµη συµβουλή η οποία αυξάνει τη συµµετοχή των µαθητών στη
συνεδρίαση, είναι να υποβληθεί στους µαθητές µια ερώτηση και να τους δοθεί χρόνος να
σηµειώσουν τη δική τους απάντηση προτού τους ζητηθεί να τη µοιραστούν µε την
οµάδα.
Θέµατα για σκέψη:
Πολλοί δάσκαλοι έχουν βρει ότι η εποπτεία και στη συνέχεια η αλλαγή της δικής
τους συµπεριφοράς ήταν ένα σηµαντικό βήµα στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην τάξη τους. Για να βοηθηθείτε, µπορείτε να κάνετε στον
εαυτό σας τις ακόλουθες ερωτήσεις, ή να τις συζητήσετε µε συναδέλφους. Ίσως να είναι
χρήσιµο να εξετάσετε αυτές τις ερωτήσεις για µια εβδοµάδα ή περίπου τόσο, κατά τη
διάρκεια της οποίας παρακολουθείτε τη δική σας συµπεριφορά στην τάξη και σκέφτεστε
τρόπους µε τους οποίους αυτή µπορεί να βελτιωθεί.
• Αντιµετωπίζετε όλους τους µαθητές ως οντότητες; Τους προσφωνείτε µε τα δικά
τους µικρά ονόµατα; Εάν ναι, φροντίζετε να λέτε το όνοµα σωστά;
• Χρησιµοποιείτε την οπτική επαφή και το άγγιγµα για να επιβεβαιώσετε τους µαθητές
για την προσοχή και το ενδιαφέρον σας;
• Ζητάτε συγγνώµη όταν κάνετε ένα λάθος;
• Επιτρέπετε στους µαθητές να παίρνουν σηµαντικές αποφάσεις; Για παράδειγµα,
σχετικά µε το τι θα κάνουν µετά, τι βιβλία θα διαβάσουν, πού θα γευµατίσουν…;
• Ενθαρρύνετε καλές συνήθειες ακρόασης; Για παράδειγµα, ηρεµείτε την τάξη µε
διακριτικό τρόπο ή βάζετε τις φωνές;
• Χαµογελάτε στην τάξη;
• Ανταµοίβετε όλη την οµάδα για κάτι καλό που έχει γίνει από κοινού; Επαινείτε την
συνεργασία, τη φροντίδα και την ηρεµία ή, µόνο την καλή ακαδηµαϊκή εργασία;
• Χρησιµοποιείτε τη στοίχιση όταν δεν είναι απαραίτητη ή επιτρέπετε στους µαθητές
να κινούνται κατά οµάδες;
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•
•

Χαρακτηρίζετε τους µαθητές ως καλούς και κακούς;
Φοβάστε τη σύγχυση και το θόρυβο, ακόµα και αν προκαλούνται από µαθητές που
δουλεύουν σκληρά;

Πώς µπορούν τα ανθρώπινα
δικαιώµατα να ενταχθούν
στο Πρόγραµµα Σπουδών;
Σε ιδανικές συνθήκες, τα ανθρώπινα δικαιώµατα θα πρέπει να είναι ένα µέρος
όλων των σχολικών µαθηµάτων και θα πρέπει να ενυπάρχουν σε όλο το φάσµα της
µαθησιακής εµπειρίας των µαθητών. Ωστόσο, επειδή οι περιστάσεις είναι διαφορετικές
σε κάθε χώρα και περιοχή, οι δάσκαλοι έχουν χρησιµοποιήσει πολλές διαφορετικές
τακτικές για να εντάξουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο δικό τους Πρόγραµµα Σπουδών.
Αυτές οι τακτικές µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο ευρείες κατηγορίες:
• Αρχίζοντας να διδάσκετε ανθρώπινα δικαιώµατα σε «επίπεδο βάσης» µε
οποιονδήποτε τρόπο µπορείτε, µε την άδεια του διευθυντή ή των τοπικών ανωτέρων
υπαλλήλων [∆ιδασκαλία σε «επίπεδο βάσης»]. Ο εκπαιδευτικός αρχίζει να διδάσκει
ανθρώπινα δικαιώµατα µε οποιονδήποτε τρόπο έχοντας πάρει πρώτα την άδεια του
διευθυντή ή των τοπικών ανωτέρων υπαλλήλων].
• Πείθοντας τις τοπικές ή κρατικές εκπαιδευτικές αρχές να αλλάξουν το σύστηµα από
την κορυφή έτσι ώστε να εξευρεθούν κονδύλια και διαθέσιµος χρόνος για τη
διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων [Προσπάθεια ευαισθητοποίησης των
τοπικών ή εθνικών αρχών έχοντας ως στόχο την αλλαγή νοοτροπίας από την κορυφή
του εκπαιδευτικού συστήµατος έτσι ώστε να εξευρεθούν κονδύλια και διαθέσιµος
χρόνος για τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων].
Συχνά οι δάσκαλοι έχουν συνδυάσει αυτές τις τακτικές ξεκινώντας µε τη
διδασκαλία σε «επίπεδο βάσης» και χρησιµοποιώντας έπειτα τις επιτυχίες τους σαν
απόδειξη προκειµένου να πείσουν τις εκπαιδευτικές αρχές να αλλάξουν το σύστηµα.
Προγράµµατα Σπουδών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης:
Στα δηµοτικά σχολεία, επειδή υπάρχει λιγότερη πίεση εξετάσεων στα παιδιά και
το προσωπικό και οι δάσκαλοι, επειδή διδάσκουν συνήθως αρκετά µαθήµατα σε µια
τάξη, δεν δυσκολεύονται να πάρουν την άδεια των ∆ιευθυντών για να διδάξουν
ανθρώπινα δικαιώµατα µ’ ένα τρόπο που περιλαµβάνει πολλά µαθησιακά αντικείµενα.
Οι δάσκαλοι στο Ρόστοβ-ον-Ντον περιγράφουν τη διδασκαλία τους για τα δικαιώµατα
ως µια «γραµµή» που διατρέχει όλα τα µαθήµατα, την οποία χρησιµοποιούν για να
βοηθήσουν τα παιδιά να καταλάβουν ότι διαφορετικά µαθήµατα, διαφορετικοί άνθρωποι
και ο κόσµος γύρω τους είναι αλληλένδετα.
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Προγράµµατα Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης:
Η εισαγωγή της διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε αυτό το επίπεδο
µπορεί να είναι δυσκολότερη. Πολλά εξαρτώνται από τη στάση του ∆ιευθυντή και των
εκπαιδευτικών αρχών [ιθυνόντων], οι οποίοι συχνά ανησυχούν για το ήδη επιβαρηµένο
ωρολόγιο πρόγραµµα και την ανάγκη των µαθητών να προετοιµαστούν για κρίσιµες
εξετάσεις (ειδικά στις τελευταίες τάξεις του σχολείου). Η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα γνωστικό αντικείµενο σηµαίνει επίσης ότι η
συνεργασία µεταξύ του προσωπικού είναι απαραίτητη για να ενσωµατωθεί η διδασκαλία
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σ’ όλο το Πρόγραµµα Σπουδών.
Ωστόσο, πολλοί δάσκαλοι έχουν εισάγει επιτυχώς τη διδασκαλία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων σ’ αυτό το επίπεδο µε τους ακόλουθους τρόπους:
- Ως ένα προαιρετικό, ξεχωριστό µάθηµα µετά το σχολείο ή στην ώρα «ελεύθερου
χρόνου» µια φορά την εβδοµάδα. Αυτή η προσέγγιση δίνει στους δασκάλους και
στους µαθητές την ελευθερία να εξερευνήσουν τη διδασκαλία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων χωρίς πίεση, αλλά έχει το µειονέκτηµα ότι οι µαθητές οροσµένες
φορές δεν παίρνουν στα σοβαρά µαθήµατα τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τις
εξετάσεις.
- Μερικοί δάσκαλοι έχουν αρχίσει τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
στο δικό τους ειδικό µάθηµα. Υπάρχουν ιδέες για το πώς µπορεί να επιτευχθεί
αυτό στις επόµενες σελίδες. Ειδικότερα, η διδασκαλία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων ταιριάζει καλά µε την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και το
∆ίκαιο, αν και οι δάσκαλοι που έχουν χρησιµοποιήσει αυτή την προσέγγιση
τονίζουν ότι είναι σηµαντικό να αποφεύγεται η παρουσίαση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων ως ένα ακαδηµαϊκό αντικείµενο ανεξάρτητο από την πραγµατική
ζωή.
- Οι δάσκαλοι έχουν επίσης σχεδιάσει από κοινού µε συναδέλφους να εµπλέξουν
τους µαθητές σε εργασία project (δες σελ…) η οποία περιλαµβάνει αρκετά κύρια
µαθήµατα. Αυτό αποτρέπει τον κίνδυνο να θεωρήσουν οι µαθητές τα ανθρώπινα
δικαιώµατα ως αυτόνοµο ακαδηµαϊκό αντικείµενο και τους βοηθά να δουν τη
συνάφεια των σχολικών µαθηµάτων µε τον πραγµατικό κόσµο γύρω τους.

Ιδέες για τη διδασκαλία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε κύρια
µαθήµατα.
Ιστορία
Όταν διδάσκετε ιστορία, µπορείτε να εισάγετε τα ανθρώπινα δικαιώµατα στη
συνήθη ύλη του µαθήµατος. Εδώ είναι µερικά παραδείγµατα΄.
• Κείµενα: Η Μάγκνα Κάρτα (1215, Αγγλία)
Η ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών (1776,
Η.Π.Α.).
Η ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (1789, Γαλλία).
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Σηµαντικά γεγονότα: πόλεµος, δουλεία, αποικιοκρατία, ιµπεριαλισµός και ναζισµός,
µπορούν να µελετηθούν µε ιδιαίτερη προσοχή ως προς την παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η πιο πρόσφατη ιστορία, για παράδειγµα το απαρτχαϊντ,
η πολιτική καταπίεση στη Λατινική Αµερική ή το καθεστώς του Σταλινισµού,
παρέχουν επίσης αρκετό υλικό για τα ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.
• Η ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσα από την ιστορία: Για παράδειγµα, η
προέλευση και ανάπτυξη της δηµοκρατικής σκέψης και οργάνωσης, η ανάπτυξη των
Ηνωµένων Εθνών, η ανάπτυξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
• Ιστορικές Μορφές:
Άννα Φράνκ (Κάτω Χώρες).
Μαχάτµα Γκάντι (Ινδία)
Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ (Η.Π.Α.)
Αντρέϊ Ζαχάρωφ (ΕΣΣ∆)
Ριγκοµπέρτα Μέντσου (Γουατεµάλα).
Η µελέτη των πολύ γνωστών µορφών µπορεί να οδηγήσει στη µελέτη
«άγνωστων» ανθρώπων των οποίων τα δικαιώµατά τους παραβιάστηκαν ή που έχουν
αγωνιστεί για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την ειρήνη. Για παράδειγµα, οι σκλάβοι δια
µέσου των αιώνων ή συνηθισµένοι άνθρωποι όπως συγγενείς µαθητών των οποίων έχουν
παραβιαστεί τα δικαιώµατα τους από τον πόλεµο σε αυτόν τον αιώνα.
•

Γεωγραφία
Η γεωγραφία των αστικών κέντρων περιλαµβάνει τα προβλήµατα της φτώχειας
στα συγκροτήµατα εργατικών κατοικιών και πως αυτό επηρεάζει τα ανθρώπινα
δικαιώµατα των φτωχών ανθρώπων. Η οικονοµική γεωγραφία, µπορεί να µελετήσει την
επίδραση των επενδύσεων και του εµπορίου στο βιοτικό επίπεδο ή τη συσχέτιση µεταξύ
της περιβαλλοντικής υποβάθµισης και της κακής υγείας. Οι µελέτες πληθυσµού θα
µπορούσαν να συµπεριλάβουν την εξέταση του πως η πείνα και η φτώχεια
δηµιουργούνται και πως ο ρατσισµός, η αποικιοκρατία και η µεταχείριση των
µειονοτήτων και των γυναικών επηρεάζει τα δικαιώµατα των πληθυσµών.
∆ίκαιο
Αυτό το µάθηµα είναι µια ευκαιρία να διδαχθούν οι µαθητές για τις υποχρεώσεις,
καθώς επίσης και για τα δικαιώµατα τα οποία περιλαµβάνει η ειρηνική διαβίωση. Για
παράδειγµα, οι µελέτες της δοµής και των ενεργειών της κυβέρνησής τους τονίζουν το
ρόλο των µεµονωµένων πολιτών. Η διδασκαλία από την σκοπιά των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµη εάν αυτό το µέρος του προγράµµατος
σπουδών έχει εστιάσει προηγουµένως στην υπακοή στο κράτος. Το καθήκον του έθνους
και των πολιτών του να στηρίζουν τους εθνικούς και διεθνείς νόµους ενάντια στη
θρησκευτική, διαφυλική και φυλετική διάκριση θα µπορούσε επίσης να µελετηθεί. Στο
σηµείο αυτό θα µπορούσε επίσης να εξεταστεί ο τρόπος µε τον οποίο τα ανθρώπινα
δικαιώµατα αναπτύσσονται, αναγνωρίζονται και µετατρέπονται σε νόµους. Για
παράδειγµα, οι µαθητές θα µπορούσαν να εξετάσουν τη διαδικασία µέσω της οποίας οι
γυναίκες έχουν κερδίσει βαθµιαία το δικαίωµα της ψήφου.
Κοινωνικές Μελέτες
Σ’ αυτό το µάθηµα εξετάζονται οι κοινωνικές ανισότητες και τα αίτιά τους. Για
παράδειγµα, ξενοφοβία, φτώχεια, φυλετική και θρησκευτική διάκριση και όλοι οι
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µηχανισµοί και οι κοινωνικές δοµές που µάχονται ενάντια σε αυτές τις αδικίες. Επίσης
µπορούν να µελετηθούν οι λειτουργίες και οι ευθύνες της αστυνοµίας, των συνδικάτων,
της εκπαίδευσης και των µέσων µαζικής επικοινωνίας. Μια µελέτη για το πως οι
κοινωνίες αντιµετωπίζουν τη διαφωνία µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για να φέρει
προς συζήτηση ζητήµατα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Λογοτεχνία
Τα βιβλία και τα ποιήµατα είναι εξαιρετικές πηγές για έντονες αφηγήσεις
παραβίασης ή υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ιστορική λογοτεχνία είναι
µια ευκαιρία για τους δασκάλους Ιστορίας και Λογοτεχνίας να δουλέψουν µαζί για να
«ζωντανέψουν» τα ανθρώπινα δικαιώµατα στους µαθητές.
Μερικά χρήσιµα βιβλία µπορεί να είναι:
Η φάρµα των ζώων / 1984 (George Orwell),
Γενναίος Νέος Κόσµος (Aldous Huxley),
Κραυγή, Η αγαπηµένη Χώρα (Alan Paton),
Το ηµερολόγιο ενός Νέου Κοριτσιού (Anne Frank),
Μια Μέρα στη Ζωή του Ιβάν Ντενίσοβιτς (Aleksandr Solzhenitsyn),
Roll of Thunder / Hear My Cry (Mildred D. Taylor)
Φυσικά, θα υπάρξουν επίσης και σχετικά βιβλία από τη δική σας ιστορική
λογοτεχνία.
Φυσικές Επιστήµες
Τα ζητήµατα υγείας είναι ένας καλός τρόπος για να εισαχθούν τα ανθρώπινα
δικαιώµατα σ’ αυτό το µάθηµα. Για παράδειγµα, οι µαθητές έχουν το δικαίωµα στην
υγειονοµική περίθαλψη αλλά και την υποχρέωση να σέβονται τόσο τη δική τους υγεία
όσο και την υγεία των άλλων ανθρώπων. Υπάρχουν µεγάλες ευκαιρίες για διακλαδική
διδασκαλία. Για παράδειγµα, ένα µάθηµα βιολογίας που εξετάζει τους µύθους για την
φυλετική ανωτερότητα µπορεί να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες στους µαθητές
έτσι ώστε να κάνουν καλύτερες κρίσεις σε µια παράλληλη µελέτη του ρατσισµού στην
ιστορία.
Μαθηµατικά
Οι στατιστικές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να κρύψουν ή να αποκαλύψουν
τις καταστρατηγήσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ο δάσκαλος των µαθηµατικών
µπορεί επίσης να δείξει στους µαθητές πως να ερµηνεύουν µε κριτικό τρόπο στατιστικά
στοιχεία τα οποία εµφανίζονται στις εφηµερίδες.
Ξένη Γλώσσα
Οι γλωσσικές δεξιότητες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να µελετηθούν
ενδιαφέροντα επίκαιρα θέµατα από άλλες χώρες. Για παράδειγµα, ένα σύντοµο κείµενο
για τη δράση ενάντια στο ρατσισµό στην Αγγλία θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να
διδάξει το αγγλικό λεξιλόγιο. Ο στόχος θα ήταν να κατανοήσουν οι µαθητές τα ζητήµατα
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι σε όλες τις χώρες, και να
διδαχθούν µια ξένη γλώσσα. Εάν υπάρχουν, ο Τύπος ή η λογοτεχνία της ξένης γλώσσας
βοηθούν αυτό το στυλ διδασκαλίας αλλά δεν είναι απαραίτητα.
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Οι τάξεις της ξένης γλώσσας αποτελούν ευκαιρίες για τους µαθητές για να
µιλήσουν και να συζητήσουν. Θα έχουν περισσότερα κίνητρα για να συζητήσουν όταν
υπάρχουν για το θέµα διαφορετικές απόψεις. Τα ζητήµατα της διάκρισης ή της ισότητας
των φύλων αποτελούν καλά θέµατα προς συζήτηση. Οι µαθητές µπορούν επίσης να
απολαύσουν παιχνίδια ρόλων (βλέπε το επόµενο τµήµα στο Χρήσιµες µέθοδοι
διδασκαλίας). Οι τάξεις ξένης γλώσσας είναι επίσης µια ευκαιρία για τους µαθητές για
να αλληλογραφήσουν µε µαθητές σε άλλες χώρες. Θα µπορούσαν να ρωτήσουν για τα
πολιτικά συστήµατα, τα τρέχοντα κοινωνικά ζητήµατα, τη µεταχείριση των µειονοτήτων
και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
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Χρήσιµες µέθοδοι
διδασκαλίας
Οι δραστηριότητες σ’αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στις µεθόδους που
εξηγούνται παρακάτω. Είναι απλές, και η πρακτική θα τις καταστήσει ευκολότερες. Εάν
ανησυχείτε ότι θα αναστατώσουν την τάξη σας, αρχίστε µε µια απλή µέθοδο. Ίσως
ανακαλύψετε ότι παραδίδοντας µέρος της εξουσίας που έχετε ως «ο δάσκαλος» βοηθάτε
τους µαθητές να χαλαρώσουν και έτσι να συµµετέχουν περισσότερο.
Για κάθε µέθοδο υπάρχει µια σύντοµη απάντηση στην ερώτηση: Τι είναι αυτή η
µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;, έπειτα µια βήµα προς βήµα εξήγηση του Πώς
µπορεί να εφαρµοστεί..

Παιχνίδι ρόλων
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;:
Ένα παιχνίδι ρόλων είναι ένα µικρό θεατρικό έργο που παίζεται από τους
µαθητές. Ως επί το πλείστον οι µαθητές αυτοσχεδιάζουν. Στόχος του είναι να
«ζωντανέψει» περιστάσεις ή γεγονότα άγνωστα στους µαθητές. Τα παιχνίδια ρόλων
βοηθούν τους µαθητές να κατανοήσουν καλύτερα µια κατάσταση και ενθαρρύνουν την
ενσυναίσθηση προς τα άτοµα που βιώνουν τη συγκεκριµένη κατάσταση. Για παράδειγµα,
σε ένα παιχνίδι ρόλων σχετικά µε µια ληστεία, οι µαθητές παίζοντας το ρόλο του
θύµατος, µπορούν να καταλάβουν πώς είναι να είσαι το θύµα µιας εγκληµατικής
πράξης.
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί:
• Με τους µαθητές:
- Προσδιορίστε το ζήτηµα το οποίο θα απεικονίσει το παιχνίδι ρόλων. Για
παράδειγµα, το δικαίωµα στην ιδιοκτησία (Άρθρο 17 της Ο.∆.Α.∆., βλέπε
Πέµπτο Μέρος: Κείµενα των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων).
- Αποφασίστε σχετικά µε την κατάσταση, το πρόβληµα και τους χαρακτήρες. Για
παράδειγµα, εάν η τάξη µελετά το δικαίωµα στην ιδιοκτησία, οι µαθητές θα
µπορούσαν να σκεφτούν µια κατάσταση στην οποία κάποιοι ίσως στερούνταν το
διαµέρισµά τους, λόγω της εθνικής οµάδας στην οποία ανήκουν ή λόγω έλλειψης
νοµοθεσίας.
• Με τους µαθητές, αποφασίστε πόσοι θα συµµετέχουν στο παιχνίδι ρόλων, πόσοι θα
παρατηρούν, αν θα συµµετέχουν στο παιχνίδι ρόλων ταυτόχρονα σε µικρές οµάδες ή
όλοι µαζί ως τάξη. Ενθαρρύνετε τους ντροπαλούς µαθητές να συµµετέχουν.
• Επίσης, αποφασίστε πώς θα λειτουργήσει το παιχνίδι ρόλων. Για παράδειγµα, θα
µπορούσε:
− να ειπωθεί σαν µια ιστορία, όπου ένας αφηγητής εισάγει το θέµα και οι άλλοι
µαθητές αφηγούνται την υπόλοιπη ιστορία από την οπτική γωνία του χαρακτήρα
«τους» [τον οποίο υποδύονται].
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− να είναι ένα θεατρικό έργο, όπου οι χαρακτήρες αλληλεπιδρούν εφευρίσκοντας
τους διαλόγους επί τόπου.
− να είναι µια εικονική δίκη, όπου οι µαθητές παριστάνουν τους µάρτυρες που
καταθέτουν σε δικαστήριο.
Τώρα, δώστε µερικά λεπτά στους µαθητές για να σκεφτούν σχετικά µε την
κατάσταση και τους ρόλους τους. Εάν τα έπιπλα χρειάζονται διαρρύθµιση εκ νέου
για να δηµιουργηθεί χώρος, κάντε το τώρα.
Οι µαθητές εκτελούν το παιχνίδι ρόλων.
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ρόλων, ίσως είναι χρήσιµο να σταµατήσετε τη
δράση σε ένα κρίσιµο σηµείο για να ερωτηθούν οι συµµετέχοντες και οι παρατηρητές
για αυτά που συµβαίνουν. Για παράδειγµα, σε ένα παιχνίδι ρόλων µε θέµα τη βία,
ρωτήστε τους µαθητές εάν µπορούν να σκεφτούν έναν τρόπο ειρηνικής επίλυσης της
κατάστασης, κατόπιν ζητήστε από τους συµµετέχοντες να παίξουν τα διαφορετικά
φινάλε της ιστορίας.
Μετά το παιχνίδι ρόλων, είναι σηµαντικό οι µαθητές να αναλογιστούν όσα
διαδραµατίστηκαν έτσι ώστε να µην είναι µόνο µια δραστηριότητα, αλλά µια
µαθησιακή εµπειρία. Κατά τον προγραµµατισµό του παιχνιδιού ρόλων, φροντίστε να
αφήσετε χρόνο στο τέλος για να ενισχύσετε το στόχο και τα διδάγµατα που µπορούν
να λάβουν οι µαθητές από τη δραστηριότητα. Για παράδειγµα, εάν το παιχνίδι ρόλων
ήταν µια εικονική δίκη µε µάρτυρες, ζητήστε από τους µαθητές να αποφασίσουν για
την ετυµηγορία, στη συνέχεια συζητήστε αυτή την ετυµηγορία και το πώς
επιτεύχθηκε για να αποσαφηνιστούν τα διάφορα διδάγµατα.
Εάν το παιχνίδι ρόλων δεν έχει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, ρωτήστε τους
µαθητές πώς θα µπορούσε να βελτιωθεί. Εάν πήγε καλά, ίσως θα µπορούσε να γίνει
παράσταση για όλο το σχολείο, και να συνοδευτεί από επεξήγηση του θέµατος που
παρουσιάζει.

Θυµηθείτε:
• Επειδή τα παιχνίδια ρόλων µιµούνται την πραγµατική ζωή, µπορεί να θέσουν
ερωτήµατα στα οποία δεν µπορεί να δοθεί µία απλή απάντηση. Για παράδειγµα,
σχετικά µε τη σωστή ή λανθασµένη συµπεριφορά ενός επινοηµένου χαρακτήρα.
Μη δίνετε την εντύπωση ότι υπάρχει µία απάντηση για κάθε ερώτηµα εάν δεν
υπάρχει. Είναι πολύ σηµαντικό οι δάσκαλοι και οι µαθητές να αποδέχονται τις
διαφορετικές απόψεις ως µια φυσική, κανονική κατάσταση. Οι δάσκαλοι δεν
πρέπει να επιβάλουν τις απόψεις τους σχετικά µε αµφιλεγόµενα ζητήµατα ή να
προσπαθούν να επιτύχουν οµοφωνία µε κάθε τίµηµα. Ωστόσο, µπορείτε να
συνοψίσετε τα σηµεία εκείνα όπου φαίνεται να έχει επιτευχθεί συµφωνία και να
αφήσετε ανοιχτά ζητήµατα που είναι υπό διαπραγµάτευση.
• Τα παιχνίδια ρόλων χρειάζεται να χρησιµοποιούνται µε ευαισθησία. Ο δάσκαλος
πρέπει να σέβεται τα συναισθήµατα των ατόµων και την κοινωνική δοµή της
τάξης. Για παράδειγµα, ένα παιχνίδι ρόλων για τις εθνικές µειονότητες απαιτεί
προσεκτικό χειρισµό εάν υπάρχουν εθνικές µειονότητες στην τάξη, έτσι ώστε οι
µαθητές που ανήκουν σ’αυτές να µην αισθανθούν εκτεθειµένοι ή
περιθωριοποιηµένοι.
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Ζευγάρια και οµάδες
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;:
Η διαίρεση της τάξης σε ζευγάρια ή οµάδες δίνει στους µαθητές περισσότερες
ευκαιρίες για συµµετοχή και συνεργασία.
Τα ζευγάρια και οι οµάδες µπορούν να παράγουν πολλές ιδέες πολύ γρήγορα, ή
να βοηθήσουν την τάξη να µελετήσει µια αφηρηµένη έννοια µε βάση τη δική της
εµπειρία. Για παράδειγµα, εάν µελετούσατε το δικαίωµα στη ζωή, θα µπορούσατε να
αφήσετε τα ζευγάρια ή τις οµάδες πέντε λεπτά για να αποφασίσουν « Είναι ποτέ σωστό
να αφαιρούµε τη ζωή ενός ανθρώπου;» προτού να επιστρέψετε στο σύνολο της τάξης για
περαιτέρω συζήτηση.
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί:
• Όταν οργανώνετε τις οµάδες, κάντε στον εαυτό σας ερωτήσεις όπως: «Θέλω να
χωρίσω τους µαθητές σε οµάδες ανάλογα µε την ευφυΐα τους;» «Θέλω να σχηµατίσω
οµάδες αγοριών και κοριτσιών µαζί;» «Θέλω οι φίλοι να εργαστούν µαζί;» Μερικές
φορές οι οµάδες µπορούν να επιλεχθούν στην τύχη. Για παράδειγµα, ανάλογα µε την
ηµεροµηνία γέννησης, ή από το πρώτο γράµµα του ονόµατός τους, ή άλλα µηπροφανή κριτήρια.
• Εάν τα θρανία και οι καρέκλες είναι στερεωµένα στο πάτωµα, οι µαθητές µπορούν να
σχηµατίσουν οµάδες γυρίζοντας ανάποδα στις θέσεις τους για να βλέπουν τους
µαθητές που κάθονται πίσω τους.
• Εάν µια οµάδα θα είναι µαζί για περισσότερο από µερικά λεπτά, ίσως χρειαστεί να
έχει έναν «αρχηγό» ή κάποιον για να κρατά σηµειώσεις. Η οµάδα θα πρέπει να
αποφασίσει ποιος θα κάνει αυτές τις δουλειές.
• Οργανώνοντας την τάξη: Εξηγήστε τη δουλειά µε σαφήνεια. Βάλτε τους µαθητές να
καθίσουν εκεί που µπορούν να βλέπουν ο ένας τον άλλο. Πείτε στους µαθητές πόσο
χρόνο έχουν για την εργασία τους.
• Όταν τα ζευγάρια ή οι οµάδες εργάζονται:
− Σταθείτε σε απόσταση, αλλά να είστε στη διάθεσή τους.
− Μη διακόπτετε, εκτός εάν η οµάδα δεν έχει κατανοήσει σωστά τι πρέπει να κάνει.
− Να προσέχετε εξίσου όλες τις οµάδες.
− Επιτρέψτε οι συζητήσεις ανά οµάδες και ανά ζεύγη να κυλήσουν ελεύθερα,
επεµβαίνετε µόνο εάν ζητηθεί από την οµάδα.
− Οι οµάδες συχνά χρειάζονται συνεχή ενθάρρυνση.
− Ένα ζευγάρι είναι περισσότερο πιθανό να σταµατήσει την εργασία του όταν
πλησιάζετε.
• Παρουσίαση : Ίσως είναι απαραίτητο οι οµάδες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε
ολόκληρη την τάξη. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει την παρουσίαση µίας απόφασης,
την περίληψη µιας συζήτησης ή την πληροφόρηση για το πώς λειτούργησε η οµάδα.
Αυτό το είδος ενηµέρωσης µπορεί να είναι πολύ χρήσιµο και για το δάσκαλο και για
την τάξη για τη βελτίωση της τεχνικής της εργασίας σε οµάδες. Αν θα πρέπει οι
οµάδες να κάνουν παρουσίαση της δουλειάς τους, πρέπει να το ξέρουν αυτό από την
αρχή έτσι ώστε να µπορούν να επιλέξουν κάποιον γι’αυτή τη δουλειά.
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Αξιολόγηση: Ρωτήστε τους µαθητές εάν η δραστηριότητα ήταν χρήσιµη και τι
έµαθαν. Εάν κάποιοι απαντήσουν αρνητικά, ρωτήστε τους µαθητές πώς θα
οργάνωναν εκείνοι τη δραστηριότητα. Αξιοποιήστε τις ιδέες τους!

Καταιγισµός Ιδεών
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;:
Ο καταιγισµός ιδεών είναι τρόπος ενθάρρυνσης της δηµιουργικότητας και
γέννησης πολλών ιδεών πολύ γρήγορα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επίλυση ενός
συγκεκριµένου προβλήµατος ή την απάντηση µιας ερώτησης. Για παράδειγµα, η τάξη θα
µπορούσε να αρχίσει να µελετά το δικαίωµα στην ιθαγένεια δίνοντας ποικίλες
απαντήσεις στην ερώτηση «Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι µια κυβέρνηση θα µπορούσε
να αφαιρέσει την ιδιότητα της ιθαγένειας κάποιου;» Η µέθοδος αυτή µπορεί να
χρησιµοποιηθεί:
• Για να βρεθεί λύση σε ένα πρόβληµα. Παραδείγµατος χάριν, µετά από ένα
«περιστατικό» σύγκρουσης µεταξύ µαθητών, ζητήστε από την τάξη να σκεφτεί µε
καταιγισµό ιδεών όλες τις πιθανές µη βίαιες λύσεις.
• Για να εισαχθεί ένα νέο θέµα. Να γίνει καταιγισµός ιδεών για όλα όσα οι µαθητές
ξέρουν ήδη για το θέµα. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να κινήσετε το
ενδιαφέρον τους και να ανακαλύψετε τι ήδη γνωρίζουν.
• Ως µια γρήγορη δηµιουργική άσκηση. Παραδείγµατος χάριν, να βρεθούν µε
καταιγισµό ιδεών πιθανές καταλήξεις µια ηµιτελούς ιστορίας.
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί:
• Αποφασίστε το θέµα στο οποίο θέλετε να συζητήσετε µε τους µαθητές σας.
∆ιαµορφώστε το σε µια ερώτηση, η οποία θα έχει πολλές πιθανές απαντήσεις.
Γράψτε την ερώτηση κάπου που ο καθένας θα µπορεί να τη δει. Παραδείγµατος
χάριν «Με ποιους τρόπους µπορούµε να βελτιώσουµε την τάξη µας;»
• Ζητήστε από τους µαθητές να συµµετέχουν µε τις ιδέες τους. Γράψτε τις ιδέες κάπου
όπου όλοι θα µπορούν να τις δουν µε τη µορφή λέξεων-κλειδιά ή σύντοµων
φράσεων.
• Πείτε στους µαθητές ότι στη µέθοδο αυτή δεν µπορούν να σχολιάσουν ο ένας τις
ιδέες του άλλου µέχρι το τέλος ή να επαναλάβουν ιδέες που έχουν ήδη ειπωθεί.
• Ενθαρρύνετε τον καθένα να συµµετέχει, αλλά ΜΗΝ κινείστε γύρω από την τάξη και
ΜΗΝ πιέζετε τους µαθητές να σκεφθούν µια ιδέα - αυτό είναι πιθανό να
αποθαρρύνει τη δηµιουργικότητα.
• Μην κρίνετε τις ιδέες καθώς τις καταγράφετε. Εάν είναι δυνατό, ζητήστε από έναν
µαθητή να τις καταγράψει. ∆ώστε τις δικές σας ιδέες µόνο εάν είναι χρειάζεται να
ενθαρρυνθούν οι µαθητές.
• Εάν µια πρόταση είναι ασαφής, ζητήστε από το πρόσωπο που τη διατύπωσε να την
διευκρινίσει ή προτείνετε µια διευκρίνιση και ελέγξτε ότι βρίσκει σύµφωνους τους
µαθητές.
• Καταγράψτε ΚΑΘΕ νέα πρόταση. Συχνά, οι δηµιουργικότερες ή προκλητικότερες
προτάσεις είναι οι πιο χρήσιµες και ενδιαφέρουσες.
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Σταµατήστε τον καταιγισµό ιδεών όταν εξαντληθούν οι ιδέες. ΤΩΡΑ, µπορείτε να
εξετάσετε τις προτάσεις ζητώντας σχόλια.

Συζήτηση Όλης της Τάξης
(Βασισµένο στο δοκίµιο «Establishing Rules for Discussion» της Felisa Tibbitts).

Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;:
Οι συζητήσεις είναι ένας καλός τρόπος για να ανακαλύψουν δάσκαλος και
µαθητές ποιες είναι οι στάσεις τους σχετικά µε τα ζητήµατα των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό για τη διδασκαλία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, καθώς δεν αρκεί οι µαθητές να γνωρίζουν απλώς την πραγµατικότητα
αλλά θα πρέπει να εξερευνούν και να αναλύουν τα ζητήµατα µόνοι τους. Οι συζητήσεις
τους δίνουν επίσης την ευκαιρία να εξασκηθούν στο να ακούνε, να παίρνουν το λόγο και
να αποκτήσουν άλλες οµαδικές δεξιότητες, οι οποίες είναι σηµαντικές για το σεβασµό
των δικαιωµάτων των άλλων ανθρώπων.
Προκειµένου να υπάρξει ανοικτή συζήτηση, είναι σηµαντικό να υπάρξει
ατµόσφαιρα εµπιστοσύνης και αµοιβαίου σεβασµού στη σχολική τάξη. Ένας τρόπος που
θα βοηθήσει στη δηµιουργία «ασφαλούς» περιβάλλοντος είναι να θέσουν οι µαθητές
«Κανόνες για Συζήτηση». Αυτό γίνεται καλύτερα στην αρχή του σχολικού έτους, όταν
καθιερώνονται συνήθως τα πρότυπα συµπεριφοράς, αλλά αυτοί οι κανόνες µπορούν να
δηµιουργηθούν οποιαδήποτε στιγµή.
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί:
• Ρωτήστε τους µαθητές εάν θέλουν η τάξη τους να είναι ένα µέρος όπου θα νιώθουν
ελεύθεροι να εκφραστούν και θα µαθαίνουν µέσα από τη συζήτηση του ενός µε τον
άλλο. (Αυτό το θέµα µπορεί να προκύψει φυσιολογικά µετά από µια δύσκολη
συζήτηση στην τάξη).
• Προτείνετε ότι µπορεί η τάξη να φτάσει σε οµοφωνία σχετικά µε το πρωτόκολλο για
την ακρόαση και την οµιλία.
• Ζητήστε από την τάξη να σκεφτεί µερικές αρχές για την συζήτηση της τάξης τις
οποίες νοµίζουν ότι ο καθένας πρέπει να ακολουθεί. Γράψτε όλες αυτές τις προτάσεις
κάπου που ο καθένας να µπορεί να τις δει. (Για συµβουλές σχετικά µε τον καταιγισµό
ιδεών βλέπε σελίδα …).
• Αφού οι µαθητές έχουν σκεφτεί κάποιες ιδέες σχετικά µε ένα θέµα, ψάξτε και δείτε
εάν υπάρχουν προτάσεις που θα µπορούσαν να συνδυαστούν, και καλέστε τους
µαθητές να συζητήσουν ή να σχολιάσουν. Εάν δεν έχουν προταθεί από την τάξη,
µπορεί να θελήσετε εσείς να προτείνετε µερικές από τις ακόλουθες αρχές:
− Να ακούτε το πρόσωπο που µιλάει.
− Μόνο ένα άτοµο µιλάει κάθε φορά.
− Σηκώστε το χέρι σας έτσι ώστε να βλέπουν οι άλλοι ότι θέλετε να πείτε κάτι.
− Μη διακόπτετε όταν κάποιος µιλάει.
− Όταν διαφωνείτε µε κάποιον, σιγουρευτείτε ότι κάνετε το διαχωρισµό ανάµεσα
στην κριτική της ιδέας κάποιου και όχι του ίδιου του ατόµου.
− Μη γελάτε όταν κάποιος µιλάει (εκτός αν λέει κάτι αστείο).
− Ενθαρρύνετε τη συµµετοχή όλων.
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Προτείνετε στην τάξη να συµφωνήσει µε κοινή συναίνεση να υπακούει τους κανόνες,
τους οποίους έχει θέσει. Τότε οι µαθητές θα είναι υπεύθυνοι να εφαρµόζουν τους
κανόνες οι ίδιοι και τα άλλα µέλη της τάξης. Εάν εµφανιστούν σοβαρές παραβιάσεις
των κανόνων, διαπραγµατευτείτε µε τους µαθητές για να αποφασίσετε ποιες πρέπει
να είναι οι συνέπειες από την παράβαση των κανόνων.
• Καθαρογράψτε όλο τον κατάλογο σε ένα κοµµάτι χαρτί και αναρτήστε το στην τάξη
για την υπόλοιπη χρονιά, για να το συµβουλεύεστε, να προσθέτετε ή να τροποποιείτε
διάφορα πράγµατα όποτε είναι απαραίτητο.
(Για µια παρόµοια διαδικασία για τη θέσπιση των γενικών κανόνων της τάξης,
βλέπε το κεφάλαιο Ζώντας µαζί - δραστηριότητες για το σεβασµό στο Τέταρτο
Μέρος).
•

Υποβολή Ερωτήσεων
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;:
Φυσικά, όλοι οι δάσκαλοι ήδη χρησιµοποιούν ερωτήσεις καθηµερινά, αλλά τι
είδους ερωτήσεις; Συχνά, είναι ερωτήσεις όπως «Τι είπα µόλις τώρα;», στόχος των
οποίων είναι να ελέγχουν την τάξη ή να γελοιοποιούν τους µαθητές. Άλλες ερωτήσεις οι
οποίες χρησιµοποιούνται πολύ, αποκαλούνται ερωτήσεις «κλειστού τύπου», οι οποίες
έχουν µόνο µια σωστή απάντηση και αποβλέπουν στον έλεγχο της γνώσης.
Πολλές από τις δραστηριότητες σ’ αυτό το εγχειρίδιο χρησιµοποιούν τις
συζητήσεις στην τάξη για να εξερευνήσουν ζητήµατα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Σ’
αυτές τις συζητήσεις, οι ερωτήσεις που υποβάλλετε είναι πολύ σηµαντικές για την
ενθάρρυνση της συµµετοχής και της ανάλυσης, ακόµα και µε πολύ µικρά παιδιά.
Παρατίθενται µερικά παραδείγµατα ερωτήσεων «ανοιχτού τύπου», τις οποίες θα
µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε. Εάν εξασκηθείτε στη χρήση τους, θα γίνουν
ευκολότερες. Το βασικό σηµείο που πρέπει να θυµάστε είναι : «Τι θέλω από αυτή τη
συζήτηση; Απαντήσεις µε ένα ‘ναι’ ή ένα ‘όχι’ ή µια ανοιχτή, ενδιαφέρουσα συζήτηση;»
•
•
•
•
•

•

•

Υποθετικές ερωτήσεις: «Τι θα κάνετε / σκεφτόσασταν αν….;» Αυτές βοηθούν τους
µαθητές να φανταστούν καταστάσεις και υποκινούν τη σκέψη.
∆ιερευνητικές ερωτήσεις: «Πώς θα µπορούσαµε να βοηθήσουµε στην επίλυση αυτού
του προβλήµατος;»
Ενθάρρυνση/υποστήριξη: «Αυτό είναι ενδιαφέρον, τι συνέβη µετά;» Αυτές
εκµαιεύουν την προσωπική εµπειρία και τις απόψεις των µαθητών.
Αναζήτηση γνώµης: «Τι σκέφτεστε ή αισθάνεστε για…;» Αυτή δίνει στους µαθητές
να καταλάβουν ότι η γνώµη τους είναι σηµαντική και σας ενδιαφέρει.
∆ιερεύνηση: «Γιατί το σκέφτεστε αυτό;» Εάν το ρωτάτε µε έναν µη επιθετικό τρόπο,
µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να σκεφτούν προσεκτικά και να
δικαιολογήσουν/αναλύσουν τις απόψεις τους.
∆ιευκρίνιση/συνόψιση: «Έχω δίκαιο λέγοντας ότι σκέφτεστε….;» Συνοψίζοντας τι
είπε ο µαθητής και ελέγχοντας αν καταλαβαίνετε, βοηθάτε τους µαθητές να
σκεφτούν εάν συµφωνούν µε αυτό που έχει ειπωθεί.
∆ιευκρίνηση συµφωνίας: «Οι περισσότεροι από µας συµφωνούµε ότι….;» Αυτό
µπορεί να δώσει αφορµή για συζήτηση ή να έρθει στο τέλος µιας συζήτησης, όπου,
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χρησιµοποιώντας µια ερώτηση όπως «Έχουµε τελειώσει µε αυτό το µέρος …;»
µπορείτε να συµφωνήσετε να περάσετε στο επόµενο θέµα.
Τέλος, προσπαθήστε να αποφύγετε τις καθοδηγητικές ερωτήσεις ή τις
παραπλανητικές ερωτήσεις, όπως «το τάδε είναι σωστό, έτσι δεν είναι;» γιατί
αποθαρρύνουν τη συµµετοχή. Πρέπει επίσης να αποφεύγετε να κάνετε πάρα πολλές
ερωτήσεις συνεχόµενες ή να κάνετε διφορούµενες ερωτήσεις.
Και θυµηθείτε, ένα νεύµα πού και πού, ένα χαµόγελο ή ακόµα απλώς µε το να
κάθεστε στο ίδιο επίπεδο µε τα παιδιά, θα βελτιώσει τις απαντήσεις που λαµβάνετε.

Projects (Σχέδια Εργασίας)
(Βασισµένο σε συµβουλές του Hugh Starkey).

Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;:
Project (Σχέδιο Εργασίας) ονοµάζουµε την ανεξάρτητη έρευνα θεµάτων από τους
µαθητές για µια εκτεταµένη περίοδο, που καταλήγει σε ένα τελικό αποτέλεσµα. Τα
πρότζεκτ είναι χρήσιµα για τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, επειδή :
• Βοηθούν τους µαθητές να διαπιστώσουν πώς συνδέονται τα ξεχωριστά µαθήµατα και
η µόρφωση που λαµβάνουν στο σχολείο µε την πραγµατικότητα.
• Εξασκούν τους µαθητές στο να οργανώνονται για δράση, να προγραµµατίζουν το
χρόνο τους και να εργάζονται βάσει σχεδίου.
• Επιτρέπουν στους µαθητές να έχουν τον έλεγχο της δικής τους µάθησης, µε την
καθοδήγηση του δασκάλου.
• ∆ηµιουργούν ευκαιρίες για τους µαθητές, έτσι ώστε να αλληλεπιδρούν ο ένας µε τον
άλλο και µε διαφορετικούς ανθρώπους στην κοινωνία έξω από το σχολείο.
• Εξασκούν τους µαθητές στο να παρουσιάζουν και να υπερασπίζονται τα ευρήµατά
τους και τις απόψεις τους δηµόσια – γεγονός που συνιστά µια σηµαντική δεξιότητα
για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί:
Τα πρότζεκτ έχουν ευδιάκριτα στάδια. Έµφαση σε όλη τη διαδικασία του
πρότζεκτ δίνεται στο να µπορούν οι µαθητές να αναλαµβάνουν την ευθύνη για τη µελέτη
τους.
• Το θέµα ή το πρόβληµα. Αυτά µπορούν να προσδιοριστούν από το δάσκαλο και να
παρουσιαστούν στην τάξη ως επιλογές, ή να επιλεχθούν απευθείας από την τάξη, για
παράδειγµα, µε καταιγισµό ιδεών (βλέπε σελίδα …). Είναι καλό να υπάρχει άµεσο
ερώτηµα για ένα θέµα που ενδιαφέρει τους µαθητές. Για παράδειγµα «Στην πόλη
µας συµπεριφερόµαστε καλά στους ξένους πρόσφυγες;» ή «Τι φοβούνται οι γονείς
στην περιοχή µας περισσότερο σε σχέση µε τα παιδιά τους και τα ναρκωτικά;» Η
ερώτηση πρέπει να είναι συγκεκριµένη για να µην «χαθούν» οι µαθητές στο θέµα.
Εναλλακτικά, η αφετηρία σας µπορεί να είναι µια συγκεκριµένη δραστηριότητα ή ο
εξοπλισµός τον οποίο θέλετε οι µαθητές να χρησιµοποιήσουν κατά τη διάρκεια του
πρότζεκτ. Για παράδειγµα, ένα µαγνητόφωνο.
• Προγραµµατισµός. ∆άσκαλοι και µαθητές πρέπει να αποφασίσουν πότε θα
ξεκινήσει το πρότζεκτ, πόσο χρόνο θα πάρει, τι πηγές θα χρησιµοποιηθούν, πού
µπορούν να βρεθούν, εάν οι µαθητές θα δουλέψουν µόνοι τους ή σε οµάδες, στο ίδιο
θέµα ή σε διαφορετικά θέµατα, και λοιπά. Μαθητές οι οποίοι δεν είναι συνηθισµένοι
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•

•

•

στο να κάνουν έρευνα, µπορεί να το βρουν ευκολότερο να εργαστούν σε οµάδες.
Είναι πολύ σηµαντικό να συζητηθεί σ’ αυτή τη φάση πώς θα ολοκληρωθεί το
πρότζεκτ (δείτε παρακάτω για περισσότερες ιδέες γι’ αυτό).
Έρευνα / δράση. Η εργασία µε πρότζεκτ βοηθά να αναπτυχθούν πολλές δεξιότητες
πολύ γρήγορα.. Για παράδειγµα, ένα διερευνητικό πρότζεκτ για την υγειονοµική
περίθαλψη της περιοχής µπορεί να περιλαµβάνει επισκέψεις, συνεντεύξεις, ανάγνωση
διαφόρων κειµένων, λήψη φωτογραφιών, συλλογή στατιστικών στοιχείων και
ανάλυση δεδοµένων. Ένα δηµιουργικό πρότζεκτ µπορεί να περιλαµβάνει τεχνικές
γνώσεις, όπως το χειρισµό της βιντεοκάµερας, και καλλιτεχνικές δεξιότητες, όπως
την κατασκευή πανό. Τα καλύτερα πρότζεκτ συνδυάζουν ακαδηµαϊκές [γνωστικές],
κοινωνικές και δηµιουργικές δεξιότητες για να συµπεριληφθούν όλες οι δεξιότητες
των µαθητών. Ο δάσκαλος µπορεί να βοηθήσει σ’αυτή τη φάση απαντώντας σε
ερωτήσεις ή δίνοντας συµβουλές, αλλά οι µαθητές είναι υπεύθυνοι για την τέλεση
της εργασίας.
Το προϊόν. Αυτό µπορεί να είναι µια έκθεση, µια ταινία, µια έκθεση, µια κασέτα
ήχου, µια διάλεξη, µια ζωγραφιά, ένα ποίηµα… Είναι καλή ιδέα το προϊόν να µην
καταγράφει µόνο τις διαπιστώσεις των µαθητών για το θέµα που µελετάται.
Παραδείγµατος χάριν, οι µαθητές που κάνουν µια εκστρατεία µε αφίσες για την
κατάχρηση οινοπνευµατωδών ποτών στην πόλη τους, θα µπορούσαν να τραβήξουν
φωτογραφίες τους καθώς εργάζονται και να γράψουν πώς επέλεξαν και
δηµιούργησαν τα σχέδιά τους.
Το αποτέλεσµα της δουλειάς τους µπορεί να παρουσιαστεί στην τάξη ή σε ένα
ευρύτερο ακροατήριο. Για παράδειγµα, ένα πρότζεκτ για τη φτώχια στην περιοχή σας
µπορεί να ενδιαφέρει την τοπική εφηµερίδα ή οι τοπικές αρχές ίσως επιθυµούν να
γνωρίζουν τα αποτελέσµατα ενός πρότζεκτ για την περιβαλλοντική καταστροφή.
Βαθµολόγηση. Επειδή τα πρότζεκτ είναι συχνά διεπιστηµονικά, µπορεί να χρειαστεί
να τα αξιολογήσουν πολλοί δάσκαλοι. Η βαθµολόγηση πρέπει να απεικονίζει τις
διαφορετικές δεξιότητες, οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί για την ολοκλήρωση του
πρότζεκτ, και δεν πρέπει να εστιάζει µόνο στα ακαδηµαϊκά κριτήρια.

«Σύντοµο διάλειµµα»
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;:
Μπορούµε να κάνουµε ένα «σύντοµο διάλειµµα» για να αλλάξουµε το ρυθµό του
µαθήµατος. Για παράδειγµα, µετά από µια µακρά παρουσίαση από το δάσκαλο. Είναι µια
ευκαιρία να µιλήσουν οι µαθητές ανά ζεύγη ή τριάδες.
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί:
Πείτε στους µαθητές ότι για πέντε λεπτά µπορούν να αντιδράσουν σε αυτά που
µόλις έχουν ειπωθεί ή παρουσιαστεί. Μπορούν να πουν πώς αισθάνονται, τι σκέφτονται
ή να υποβάλουν ο ένας στον άλλο ερωτήσεις για όσα δεν κατάλαβαν. Μετά από τη
συζήτηση αυτή ο δάσκαλος µπορεί να ζητήσει από τις οµάδες ή τα ζευγάρια να
µοιραστούν τις ιδέες ή ερωτήσεις τους µε την υπόλοιπη τάξη.
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Ζωγραφική
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;:
Η ζωγραφική µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην τάξη προκειµένου να αναπτυχθούν
οι δεξιότητες παρατήρησης και συνεργασίας, η φαντασία, τα αισθήµατα ενσυναίσθησης
για τα άτοµα που παρουσιάζονται στις εικόνες ή για να γνωρίσουν οι µαθητές ο ένας τον
άλλο. Η ζωγραφική είναι χρήσιµη για τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
επειδή η εργασία των παιδιών µπορεί να εκτεθεί στο σχολείο για να µεταδοθούν και
στους άλλους µαθητές οι αξίες των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Μερικές ιδέες για την
αξιοποίηση σχεδίων δίνονται παρακάτω.
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί:
Συλλέξτε εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια µε διαφορετικά θέµατα από εφηµερίδες,
περιοδικά, βιβλία…
• Ζητήστε από τους µαθητές να εργαστούν ανά ζεύγη. ∆ώστε σε κάθε µαθητή µια
εικόνα και µερικά υλικά ζωγραφικής. Πείτε στους µαθητές να µην δείξουν την εικόνα
στο συνεργάτη τους.
• Κάθε µαθήτρια/µαθητής περιγράφει την εικόνα της/του σε ένα συνεργάτη, ο οποίος
πρέπει να τη ζωγραφίσει βασιζόµενος µόνο στην περιγραφή. Μετά από δέκα λεπτά,
το ζευγάρι αντιστρέφει τους ρόλους. Λόγω του χρονικού ορίου, τα σχέδια θα είναι
αρκετά απλά. Το σηµαντικό πράγµα είναι η περιγραφή, όχι το σχέδιο.
Οι µαθητές έπειτα παίρνουν το σχέδιο µε τη σειρά για να συγκρίνουν τις
ζωγραφιές τους µε τις αρχικές εικόνες. Ρωτήστε τους εάν δεν συµπεριλήφθηκε κάτι
σηµαντικό; Τι; Γιατί;

•

Ή
•

•

Με µια νέα τάξη, ζητήστε από κάθε µαθητή να ζωγραφίσει το διπλανό του, ενώ
συγχρόνως του υποβάλλει ερωτήσεις για τον ίδιο, όπως:
− Ποια είναι τα αγαπηµένα σου πράγµατα;
− Πού θα ήθελες να ταξιδέψεις;
− Ποιο είναι το όνειρό σου;
Ζητήστε από κάθε µαθητή να ζωγραφίσει κάτι για να αντιπροσωπεύσει τις
απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις γύρω από το πορτραίτο του διπλανού του. (Για
µια απλούστερη εκδοχή αυτής της δραστηριότητας, ζητήστε από τους µαθητές να
γράψουν το όνοµα της/του διπλανής/ού τους, αντί να την/τον ζωγραφίσουν. Η
υπόλοιπη δραστηριότητα παραµένει η ίδια.)

Σε ένα µάθηµα καλλιτεχνικών, µπορούν να υπάρξουν ευκαιρίες για να
δηµιουργηθούν αφίσες ή έργα τα οποία εκφράζουν ενδιαφέρον ή δέσµευση για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα (βλέπε στο κεφάλαιο ∆ράση! – µεταφέροντας τα ανθρώπινα
δικαιώµατα πέρα από τα όρια της σχολικής τάξης στο Τρίτο Μέρος).
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Εικόνες και Φωτογραφίες
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;:
Επειδή οι εικόνες ή οι φωτογραφίες φαίνονται ίδιες σε όλους τους θεατές, αλλά
στην πραγµατικότητα ερµηνεύονται από τον καθένα διαφορετικά, µπορούν να δείξουν
στους µαθητές πώς ο καθένας από εµάς βλέπει τα πράγµατα διαφορετικά.
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί:
Αναθέστε στους µαθητές να παρατηρήσουν µια εικόνα ανά ζεύγη. ∆ώστε στα
ζευγάρια πέντε λεπτά για να καταγράψουν όλες τις ερωτήσεις που έχουν σχετικά µε
αυτή. Ζητήστε τους να επιλέξουν τις τέσσερις σηµαντικότερες ερωτήσεις. Η εικόνα
θα µπορούσε να αφορά ένα θέµα το οποίο εσείς ή ένας άλλος δάσκαλος διδάσκει.
• Τώρα ζητήστε από κάθε ζευγάρι να δείξει την εικόνα τους και τις τέσσερες
σηµαντικότερες ερωτήσεις τους στο γειτονικό τους ζευγάρι. ∆ώστε τους δέκα λεπτά
να δουλέψουν µαζί για να βρουν τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις τους. Ζητήστε
τους να κάνουν δύο λίστες:
1. Ερωτήσεις στις οποίες δεν µπορούν να βρουν απάντηση.
2. Ερωτήσεις µε µια πιθανή απάντηση
• Για τις ερωτήσεις µε µια πιθανή απάντηση είναι σηµαντικό να σηµειώσουν ΓΙΑΤΙ
επέλεξαν αυτή την απάντηση. Για παράδειγµα εάν νοµίζουν ότι ένα παιδί σε µία
εικόνα είναι από µια χώρα του βορρά, ποιες ενδείξεις υπήρξαν στην εικόνα οι οποίες
τους βοήθησαν να το συµπεράνουν αυτό;
• Αναρτήστε όλες τις εικόνες, τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Ζητήστε από τους
µαθητές να εξετάσουν την εικόνα, τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις όλων των άλλων
και να κάνουν πρόσθετα σχόλια όπου είναι απαραίτητο. Αφήστε ένα χώρο όπου οι
δάσκαλοι, οι γονείς ή άλλοι µαθητές µπορούν επίσης να σχολιάσουν και να
συνεισφέρουν τις δικές τους ιδέες σχετικά µε τις εικόνες.
(Βλέπε τα µέρη Το παιχνίδι του ηµερολογίου (Τρίτο Μέρος) και ∆ικαιώµατα
στις Ειδήσεις (Τέταρτο Μέρος) για περισσότερες δραστηριότητες µε φωτογραφίες).

•

Κινούµενα σχέδια και κόµιξ
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;:
Τα κινούµενα σχέδια και τα κόµιξ επηρεάζουν πολύ τους νέους. Μπορούν να
τους διασκεδάζουν και να τους ενηµερώνουν ή να ενθαρρύνουν τις προκαταλήψεις και
τα στερεότυπα. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν στην τάξη µε πολλούς διαφορετικούς
τρόπους. Για παράδειγµα, µπορείτε να προετοιµαστείτε για µια συζήτηση µε θέµα τη βία
στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ζητώντας από τους µαθητές να µετρήσουν πόσα
επεισόδια βίας εµφανίζονται στα κινούµενα σχέδια και τα κόµιξ σε µια εβδοµάδα. Τα
κινούµενα σχέδια που σκιτσάρονται από τους ίδιους τους µαθητές µπορούν επίσης να
χρησιµοποιηθούν για τη µεταβίβαση των ζητηµάτων περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο
υπόλοιπο σχολείο.
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Πώς µπορεί να εφαρµοστεί:
•

Πάρτε κινούµενα σχέδια / κόµιξ από εφηµερίδες, περιοδικά, κόµιξ και διαφηµίσεις
που να έχουν ως θέµα το θέµα που είναι υπό µελέτη. Για παράδειγµα, βία, έλλειψη
ανοχής ή ρατσισµός. Ζητήστε από τους µαθητές να τα συζητήσουν κατά οµάδες.
Κατόπιν ρωτήστε:
− Ποια είναι η πρώτη συναισθηµατική σας αντίδραση;
− Ποιο είναι το µήνυµα του κινούµενου σχεδίου ή της ιστορίας του κόµικ;
− Οι εικόνες µπορούν να αφηγηθούν αποτελεσµατικά την ιστορία, να εκφράσουν
µια άποψη, να κάνουν τους ανθρώπους να σκεφτούν συγκεκριµένα ζητήµατα;
− Κριτικάρει µια ιδέα ή µια οµάδα ανθρώπων;
− Περιλαµβάνει στερεότυπα ή προκαταλήψεις για µια συγκεκριµένη οµάδα
ανθρώπων όπως γυναίκες, εθνοτικές οµάδες, πρόσφυγες, ανθρώπους µε ειδικές
ανάγκες;
− Είναι σοβαρό, χιουµοριστικό ή ειρωνικό; Πώς αυτό συµβάλλει στο µήνυµα;

Ή
•

•

Ζητήστε από τους µαθητές να επιλέξουν ένα ζήτηµα που να αφορά τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και να κάνουν ένα κόµικ µε βάση το θέµα αυτό. Ζητήστε τους να
προσπαθήσουν να παρουσιάσουν αυτό το θέµα όσο πιο καλά µπορούν, έτσι ώστε οι
εικόνες θα κάνουν τους ανθρώπους να σκεφτούν τα συγκεκριµένα ζητήµατα [οι
εικόνες να βοηθήσουν τα άτοµα που θα παρακολουθήσουν την παρουσίαση να
προβληµατιστούν για τα συγκεκριµένα ζητήµατα].
Παρουσιάστε τα αποτελέσµατα.

Βίντεο
Οργανώσεις όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης και η ∆ιεθνής Αµνηστία έχουν
παράγει βιντεοκασέτες για χρήση στη σχολική τάξη (βλέπε Έκτο Μέρος). Αποσπάσµατα
των ειδήσεων της τηλεόρασης και ντοκιµαντέρ µπορούν εξίσου να είναι χρήσιµα.
Παρατίθενται µερικές προτάσεις που πρέπει να θυµάστε όταν χρησιµοποιείτε
βιντεοκασέτες :
Εάν οι µαθητές επεξεργάζονται τις πληροφορίες που λαµβάνουν από τις
βιντεοκασέτες είναι πιθανότερο να τις θυµούνται µετά. Για παράδειγµα, θα µπορούσαν
να χρησιµοποιήσουν τη φαντασία τους για να γράψουν ένα ηµερολόγιο από την οπτική
γωνία ενός χαρακτήρα που είδαν στο βίντεο, ή να χρησιµοποιήσουν τη βιντεοκασέτα ως
βάση για µια συζήτηση. ∆είτε τις άλλες µεθόδους διδασκαλίας σε αυτό το Μέρος του
εγχειριδίου για να πάρετε ιδέες.

Εφηµερίδες
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;:
Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης είναι ουσιαστικής σηµασίας για τη διάδοση των
πληροφοριών σε µια δηµοκρατική κοινωνία. Ωστόσο µερικές φορές οι ειδήσεις είναι
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υποκειµενικές και είναι γεµάτες από στερεότυπα και προκαταλήψεις. Με το να
προσδιορίζουν και να αναλύουν την προκατάληψη στις εφηµερίδες οι µαθητές
µαθαίνουν να την αναγνωρίζουν και να την καταπολεµούν σε καταστάσεις της
καθηµερινότητας. Αυτή η δραστηριότητα βελτιώνει επίσης τις επικοινωνιακές δεξιότητες
των µαθητών.
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί:
Επιλέξτε ένα επίκαιρο ζήτηµα των δικαιωµάτων το οποίο τυγχάνει ευρείας
κάλυψης από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στη χώρα σας, για παράδειγµα, η
µεταχείριση των µειονοτήτων.
Εναλλακτικά, επιλέξτε µια «τάση» που χαρακτηρίζει αρκετές διαφορετικές
ιστορίες, όπως η αδιαλλαξία.
• Χωρίστε την τάξη σε οµάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόµων.
• ∆ώστε σε κάθε οµάδα τουλάχιστον µια ιστορία από τις τοπικές εφηµερίδες σχετικά
µε το επιλεγµένο θέµα. Εάν είναι απαραίτητο, το ίδιο δηµοσίευµα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από όλες τις οµάδες. ∆ηµοσιεύµατα από διαφορετικές εφηµερίδες για
το ίδιο γεγονός είναι καλά για σύγκριση.
• Ζητήστε από κάθε οµάδα να συζητήσει µερικά ζητήµατα από τον ακόλουθο
κατάλογο. Επιλέξτε ερωτήσεις ταιριαστές µε τα δηµοσιεύµατα που χρησιµοποιούνται
ή επινοήστε άλλες :
− Ο τίτλος του δηµοσιεύµατος φανερώνει την άποψη του συντάκτη του σχετικά µε
το ζήτηµα;
− Ποια είναι η πρώτη εντύπωση σας για την κατάσταση που περιγράφεται;
Φαίνεται να είναι κάποιος ένοχος; Αν ναι, ποιος;
− Στρέφονται άµεσες κατηγορίες εναντίον κάποιων; Αν ναι, απαριθµήστε τις
κατηγορίες αυτές.
− Προσφέρεται οποιαδήποτε απόδειξη υπέρ των ισχυρισµών;
− Πόσο µέρος του δηµοσιεύµατος επικρίνει κάποιον;
− Πόσο µέρος υποστηρίζει ή υπεραµύνεται κάποιων;
− Υπάρχουν καθόλου άµεσα αποσπάσµατα από ανθρώπους που επικρίνονται;
− Ποιες λέξεις νοµίζετε ότι επηρεάζουν περισσότερο τη γενική εντύπωση που σας
αφήνει δηµοσίευµα;
− Ποιες εντυπώσεις, ενδεχοµένως, δίνουν οι απόψεις απλών ανθρώπων σχετικά µε
το ζήτηµα;
− Ποια η στάση των ανθρώπων στην εξουσία; Για παράδειγµα κοινωνικών
λειτουργών, της αστυνοµίας, ανώτερων υπαλλήλων και άλλων.
• Αυτό το είδος ανάλυσης µπορεί να ακολουθηθεί από διάφορες δραστηριότητες. Για
παράδειγµα από µια εκτενέστερη συζήτηση, από τη σύνταξη άρθρων από τους
µαθητές ή από τη σύγκριση της κάλυψης ενός ζητήµατος από την εφηµερίδα και από
την τηλεόραση/ ραδιόφωνο.
• Θα µπορούσατε επίσης να ζητήσετε από τους µαθητές να φέρουν ενδιαφέροντα
άρθρα ή ιστορίες που έχουν βρει στις εφηµερίδες. Έτσι, µπορεί να γίνει µια συλλογή
όλης της τάξης, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για τις συζητήσεις της
τάξης. Οι γονείς µπορούν να εµπλακούν βοηθώντας τους µαθητές να προσδιορίσουν
άρθρα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
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Συνέντευξη
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;:
Κατά τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µπορούµε να ψάξουµε να
βρούµε σε βιβλία το γράµµα του νόµου, αλλά για να βρούµε συγκεκριµένα
παραδείγµατα δικαιωµάτων στην πράξη µπορούµε να κοιτάξουµε τριγύρω µας στις δικές
µας κοινωνίες. Για παράδειγµα, εάν η τάξη µελετά τα δικαιώµατα του παιδιού, οι γονείς
τους και οι γιαγιάδες και παππούδες τους θα είναι µια σηµαντική πηγή πληροφοριών για
το πώς οι ζωές των παιδιών έχουν αλλάξει µε την πάροδο των χρόνων.
Οι συνεντεύξεις είναι ένας καλός τρόπος για να «µεταφερθεί» η ευρύτερη
κοινωνία στο σχολείο, για να συνδεθεί η µελέτη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε την
πραγµατική ζωή και επίσης για να βελτιωθούν οι δεξιότητες των µαθητών στην
αντιµετώπιση διάφορων ανθρώπων.
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί:
∆είτε την ενότητα Μεγάλοι άνθρωποι – µικροί άνθρωποι στο Τρίτο Μέρος για
ένα παράδειγµα συνέντευξης τάξης.

Λεκτικός συνειρµός
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;:
Αυτή η µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µια τάξη στην αρχή ενός θέµατος,
για να ανακαλύψει ο δάσκαλος πόσα ξέρουν ήδη τα παιδιά γι’ αυτό το θέµα, και στο
τέλος για να ανακαλύψουν πόσα έµαθαν.
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί:
• Πάρτε µια λέξη κλειδί σχετική µε το προς συζήτηση ζήτηµα.
• Ζητήστε από τους µαθητές να σηµειώσουν γρήγορα άλλες λέξεις που τους έρχονται
στο µυαλό όταν ακούνε αυτή τη λέξη. Αυτή είναι µια πολύ σύντοµη άσκηση, ένα
λεπτό ή δύο αρκούν.
• Καταστήστε σαφές ότι είναι αποδεκτό να µην γράψουν τίποτα απολύτως. Το
αποτέλεσµα είναι ένα «στιγµιότυπο» όλων των λέξεων που οι µαθητές συνδέουν µε
την αρχική λέξη.
• Για να αξιολογήσετε τη διαδικασία µάθησης, µπορείτε να συγκρίνετε τα
αποτελέσµατα «πριν» και «µετά». Αυτό µπορεί να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τη
διδασκαλία σας, και οι µαθητές σας µπορούν να διαπιστώσουν την πρόοδο που
σηµειώνουν.
• Εναλλακτικά, στο τέλος ενός θέµατος, ζητήστε από κάθε µαθητή να πει µε µια λέξη
τι σκέφτεται ή τι αισθάνεται σχετικά µε το θέµα. Ή ζητήστε να σας πει ο καθένας µια
λέξη που να σχετίζεται µε το θέµα. Ρωτήστε τα παιδιά µε τη σειρά συγκεντρώνοντας
λέξεις. Ζητήστε από έναν ή δύο µαθητές να κάνουν µια λίστα µε αυτές τις λέξεις.
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Αναδηµιουργία πληροφοριών
Τι είναι αυτή η µέθοδος και γιατί να εφαρµοστεί;:
Ένας καλός τρόπος για να αφοµοιώσετε και να κατανοήσετε πληροφορίες είναι
να τις αναδηµιουργήσετε σε µια άλλη µορφή. Για παράδειγµα, να ακούσετε µια ιστορία
και στη συνέχεια να τη διηγηθείτε µε εικόνες. Οι µαθητές θα πρέπει να προσδιορίσουν το
σηµαντικότερο µέρος
των
πληροφοριών
και να αποφασίσουν πως να τις
αναδηµιουργήσουν. Ο µαθητής πρέπει να αποφασίσει, «Θα το κάνω έτσι επειδή…».
Αυτή η τεχνική βοηθά την ανάπτυξη της φαντασίας, καθώς επίσης και των
δεξιοτήτων παρατήρησης, επιλογής και συλλογισµού.
Πώς µπορεί να εφαρµοστεί:
• Με τους µαθητές, επιλέξτε µια πηγή όπως µια ιστορία, µία εικόνα, ένα ποίηµα, ένα
κινούµενο σχέδιο ή ένα φιλµ. Για παράδειγµα, εάν η τάξη µελετά το δικαίωµα
κάποιου να είναι µαζί µε την οικογένειά του, µπορεί να χρησιµοποιήσει µια εικόνα
ενός παιδιού προσφύγων.
• Οι µαθητές διαβάζουν, εξετάζουν ή ακούνε προσεκτικά την αρχική εκδοχή.
• Αποφασίζουν ποια µέρη της ιστορίας θα µεταφέρουν στο νέο µέσο, και εξηγούν τις
επιλογές τους. Εάν χρησιµοποιήσετε εικόνα, θα πρέπει να φανταστούν την ιστορία
που περιγράφει η εικόνα.
• Εάν θέλουν να προσθέσουν πράγµατα που δεν υπήρχαν στο αρχικό, χρειάζεται να
εξηγήσουν το λόγο.
• Οι µαθητές παράγουν τη νέα εκδοχή.
Ιδέες για µέσα αναδηµιουργίας [αναδηµιουργία µέσων]
•
•
•
•
•
•

Ένα «ραδιοφωνικό θεατρικό έργο», ηχογραφηµένο σε κασέτα.
Ένα διήγηµα.
Μια ιστορία σε µορφή κόµιξ.
Ένα αφηγηµατικό ποίηµα.
Μια ιστορία που θα αφηγηθούν στους συµµαθητές τους ή σε όλο το σχολείο.
Μια έκθεση στην τάξη.
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Πώς να σχεδιάσετε τις
δικές σας διδακτικές
δραστηριότητες για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα;
Κάθε δραστηριότητα σε αυτό το εγχειρίδιο έχει προτάσεις που θα σας βοηθήσουν
να την προσαρµόσετε στις δικές σας ανάγκες. Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε δικές σας
εντελώς νέες δραστηριότητες, βασισµένες σε ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη
χώρα σας. Ακολουθεί απλό υπόδειγµα που θα σας βοηθήσει να το κάνετε αυτό.
Πριν το διαβάσετε, κοιτάξτε πίσω στο «Τι είναι Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα» στη σελίδα …, ιδιαίτερα στο διάγραµµα που παρουσιάζει τις δεξιότητες,
τις γνώσεις, τις στάσεις και τη µεθοδολογία.
(Οι συµβουλές σε αυτή τη σελίδα είναι βασισµένες στις συζητήσεις µε το Citizenship Foundation
και στο δοκίµιο «Developing a lesson» της Felisa Tibbitts).

1. Επιλέξτε ένα γενικό αντικείµενο ή θέµα. Το θέµα θα µπορούσε να προέρχεται από
ένα επίκαιρο γεγονός (όπως τις τοπικές εκλογές), ένα ζήτηµα που σας ενδιαφέρει
(ανοχή) ή ένα ζήτηµα που είναι απαραίτητο στο επίσηµο Πρόγραµµα Σπουδών.
2. Αποφασίστε ποιες ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΕΙΣ και ΣΤΑΣΕΙΣ θέλετε οι µαθητές
σας να αναπτύξουν γύρω από αυτό το θέµα. Καταγράψτε τις (δείτε τα κουτάκια στις
σελίδες … και … για περισσότερες ιδέες σχετικά µε τις δεξιότητες, τις στάσεις και
τις γνώσεις).
3. Επιλέξτε τη ΜΈΘΟ∆Ο διδασκαλίας σας ή τα υλικά πάνω στα οποία θέλετε να
οργανώσετε το µάθηµα. Αυτό µπορεί να βοηθήσει να εστιάσετε σε µια βασική
δραστηριότητα, γύρω από την οποία το µάθηµα θα οικοδοµηθεί. Αυτή η
δραστηριότητα µπορεί να περιλαµβάνει συνήθεις δραστηριότητες, όπως την
ανάγνωση κειµένων από τους µαθητές και την παρουσίαση των απόψεών τους σε
συζητήσεις και εκθέσεις ή λιγότερο συµβατικές δραστηριότητες όπως ερευνητικά
πρότζεκτ, τη χρήση εφηµερίδων, την οργάνωση µιας συζήτησης µε αντιπαράθεση
επιχειρηµατολογίας, ή τη δηµιουργία ποιήµατος.
4. Γράψτε σε περίληψη τα διαφορετικά στάδια τα οποία θα επιθυµούσατε να έχετε στο
µάθηµα. Οι περισσότερες δραστηριότητες σ’ αυτό το εγχειρίδιο έχουν την ακόλουθη
δοµή:
− προθέρµανση, άσκηση παρακίνησης (όπως ανοιχτές ερωτήσεις)
− συγκεκριµένη εργασία ατοµικά ή σε µικρές οµάδες.
− συζήτηση ολόκληρης της οµάδας (στη συνέχεια παρουσίαση της εργασίας µιας
µικρής οµάδας, εάν θεωρηθεί απαραίτητο)
− τέλος και ακόλουθες αναθέσεις εργασιών
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5. Τώρα σκεφτείτε τι προαπαιτούµενες γνώσεις χρειάζονται οι µαθητές. Επίσης,
σκεφτείτε πώς θα αξιολογήσετε τη δραστηριότητα (βλέπε σελίδα … για περισσότερα
σχετικά µε την αξιολόγηση). Θυµηθείτε να υπολογίσετε το χρόνο για κάθε µέρος της
δραστηριότητας.
6. Τώρα επιστρέψτε στον αρχικό κατάλογο µε τους στόχους που είχατε θέσει. Τους
έχετε καλύψει όλους κατά την προετοιµασία σας; Φροντίστε να τηρήσετε ισορροπία
ανάµεσα στη συζήτηση, τη σκέψη και τη δράση στην τάξη.

∆ειγµατικό µάθηµα στη δηµιουργία
στερεοτύπων
Σκοποί / Μαθησιακά Σηµεία:
(Σηµείωση: µπορείτε να σκεφτείτε γι’ αυτούς τους στόχους ως δεξιότητες,
γνώσεις και στάσεις, εάν θέλετε – βλέπε στην ενότητα Τι είναι Εκπαίδευση στα
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στο Πρώτο Μέρος).
− Οι µαθητές θα κάνουν τη διάκριση µεταξύ γενικεύσεων και στερεοτύπων.
− Οι µαθητές θα βρουν παραδείγµατα στερεοτύπων από τα µέσα ενηµέρωσης της
περιοχής τους
− Οι µαθητές θα αναπτύξουν ευαισθησίες για εκείνες τις οµάδες που καθίστανται
στερεότυπα.
Τι θα χρειαστείτε:
− Πίνακας ή µεγάλα φύλλα χαρτιού
− Εφηµερίδες και περιοδικά
Χρόνος:
45 λεπτά
Πώς να εφαρµοστεί:
• Εισαγωγή (10 λεπτά)
Ο δάσκαλος γράφει στον πίνακα ορισµένες κατηγορίες ανθρώπων (ηλικιωµένοι,
κορίτσια, αγόρια, ανάπηροι) και ζητά από τους µαθητές να προτείνουν περιγραφικές
λέξεις που χαρακτηρίζουν αυτές τις οµάδες. Γράφει τις λέξεις στον πίνακα.
Ο δάσκαλος συνοψίζει αυτές τις απόψεις, ψάχνοντας για κοινά σηµεία ανάµεσα στις
κατηγορίες και αποφασίζει µαζί µε τους µαθητές αν τα χαρακτηριστικά που
αποδίδονται είναι θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα.
Στη συνέχεια κάνει τη διάκριση µεταξύ γενίκευσης και στερεότυπου και ρωτά τους
µαθητές :
«Πώς νοµίζετε ότι αποκτήσατε αυτές τις απόψεις;»
«Από την εµπειρία σας, ή από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ή από την οικογένεια
και τους φίλους;»
• Οµαδική εργασία (10 λεπτά).
Ο δάσκαλος ζητά από τους µαθητές να χωριστούν σε οµάδες των πέντε ή των έξι.
Κάθε οµάδα µπορεί να πάρει µια εφηµερίδα και ένα περιοδικό, ή οι οµάδες µπορούν
να µελετήσουν διαφορετικά µέσα ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένων δηµοφιλών
τηλεοπτικών προγραµµάτων ή βιβλίων. Οι µαθητές εξετάζουν λεπτοµερώς τα υλικά,
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•

•

•

•

•

ψάχνοντας απεικονίσεις ορισµένων οµάδων - σε µορφή κειµένου και σε εικόνες. Οι
οµάδες µπορούν να είναι οµάδες που χρησιµοποιήθηκαν στην αρχή της εισαγωγής,
καθώς επίσης και άλλες οµάδες που είναι γνωστό ότι υφίστανται διακρίσεις στην
κοινωνία µας. Τα στερεότυπα µπορεί να είναι θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα.
Οι οµάδες κάνουν τις παρουσιάσεις τους στην τάξη (10 λεπτά)
Ζητήστε από την τάξη συνολικά να απαντήσει τις ακόλουθες ερωτήσεις:
«Τι οµοιότητες βρήκατε µεταξύ των οµάδων που αποτελούσαν θετικά στερεότυπα;»
«Τι οµοιότητες βρήκατε µεταξύ των οµάδων που αποτελούσαν αρνητικά
στερεότυπα;»
Ο δάσκαλος µπορεί να αξιοποιήσει την ευκαιρία να επισηµάνει ότι:
− Οι γενικεύσεις για ορισµένες οµάδες είναι αρνητικές, και µπορούν να καλούνται
προκαταλήψεις.
− Οι αρνητικές γενικεύσεις για ολόκληρες οµάδες ανθρώπων συχνά δεν βασίζονται
στην πραγµατική, προσωπική επαφή µε την οµάδα.
Συµπέρασµα (5 λεπτά)
«Από πού προέρχονται αυτά τα στερεότυπα;»
«Ποια συµπεράσµατα µπορούν να συναχθούν για τις γενικεύσεις και τα στερεότυπα,
βάσει αυτής της δραστηριότητας;»
(Για παράδειγµα, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι γενικεύσεις και τα στερεότυπα
εµπεριέχονται σε πολλά σηµεία της κουλτούρας µας, στα µέσα µαζικής επικοινωνίας,
στις γνώµες φίλων και της οικογένειας. Συµπεραίνουµε επίσης ότι τα αρνητικά
στερεότυπα βασίζονται στο φόβο και τα θετικά στο φθόνο.)
Συνέχεια
Οι µαθητές µπορούν να γράψουν µια σύντοµη έκθεση σχετικά µε µια περίπτωση που
θεώρησαν ότι αποτέλεσαν θετικό ή αρνητικό στερεότυπο. Αυτό πως τους έκανε να
νιώσουν;
Αξιολόγηση (βλέπε το κεφάλαιο Αξιολόγηση του Εργαστηρίου σας Εκπαίδευσης
στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στο Έκτο Μέρος για περισσότερα σχετικά µε την
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σας µε θέµα τη διδασκαλία ανθρωπίνων
δικαιωµάτων).
Τα κριτήρια αξιολόγησης σας για αυτή τη δραστηριότητα µπορεί να είναι:
− Πώς µεµονωµένοι µαθητές συνέβαλαν στη συζήτηση της τάξης
− Πώς µεµονωµένοι µαθητές συµµετέχουν / συνεργάζονται στην οµαδική εργασία;
− Αποτελέσµατα οµαδικής εργασίας (βαθµός οµάδας)
− Έκθεση
Προσαρµόζοντας το µάθηµά σας:
Να είστε κάπως ευέλικτοι στον τρόπο εκτέλεσης των δραστηριοτήτων σας. Μερικά
µέρη ενός µαθήµατος θα συναρπάσουν τους µαθητές περισσότερο από άλλα και
µπορεί να εκπλαγείτε ανακαλύπτοντας ότι ορισµένες συζητήσεις ή στάδια της
δραστηριότητας είναι ιδιαίτερα χρήσιµα στους µαθητές και εποµένως απαιτούν
περισσότερο χρόνο. Μια δραστηριότητα πρέπει να σχεδιαστεί σαν ένα «ακορντεόν»
– και µεµονωµένα µέρη της να µπορούν να επεκταθούν ή να συµπτυχθούν ανάλογα
µε την ανταπόκριση των µαθητών. Αφού δοκιµάσετε τη δραστηριότητα, κρατήστε
σηµειώσεις για σας έτσι ώστε να µπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες ‘ρυθµίσεις’ την
επόµενη φορά.
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Αξιολόγηση των
διδακτικών
δραστηριοτήτων σας
σχετικά µε τα ανθρώπινα
δικαιώµατα
Ανάλογα µε το πώς εισάγετε τη διδασκαλία για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο
σχολείο, η αξιολόγηση µπορεί να είναι κάτι το οποίο είστε υποχρεωµένοι να κάνετε ή το
όποιο θέλετε να κάνετε. Οποιοδήποτε και αν είναι το κίνητρο σας υπάρχουν πολλοί
καλοί λόγοι για να προβείτε σε αξιολόγηση:
− Είναι µια ευκαιρία για να αποδείξετε στον εαυτό σας ότι οι προσπάθειές σας
έχουν αποτελέσµατα και είναι σηµαντικές (ή να διαπιστώσετε γιατί δεν είναι
αποτελεσµατικές και πώς να τις αλλάξετε).
− Αποκτούν οι προσπάθειές σας αξιοπιστία σε σχέση µε τις εκπαιδευτικές αρχές.
− ∆ίνει στα παιδιά την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη δική τους πρόοδο.
− Μπορεί να είναι µέρος της διαδικασίας βελτίωσης της προσωπικής ευθύνης των
µαθητών για τη µάθηση τους.
Παρακάτω υπάρχουν µερικές ιδέες για την αξιολόγηση στην τάξη. Για ιδέες
σχετικά µε την αξιολόγηση στα εργαστήρια, δείτε το κεφάλαιο Αξιολόγηση του
Εργαστηρίου σας Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στο Έκτο Μέρος.
(Αυτές οι συµβουλές βασίζονται στο δοκίµιο «Lesson Evaluation in the Human Rights
Classroom» της Felisa Tibbitts).

Οι µέθοδοι ακαδηµαϊκής αξιολόγησης (όπως η βαθµολόγηση δοκιµίων ως προς
την τεκµηρίωση και την ακρίβειά τους, αν και είναι χρήσιµες για την αξιολόγηση του
ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ µέρους της διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (βλέπετο κεφάλαιο
Τι είναι Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στο Πρώτο Μέρος), δεν είναι τόσο
χρήσιµες για την αξιολόγηση των ∆ΕΞΙΟΤΉΤΩΝ και των ΣΤΑΣΕΩΝ.
Επίσης, είναι σχετικά εύκολο να πάρει ο δάσκαλος στο σπίτι µια στοίβα από
εκθέσεις για να τις βαθµολογήσει, αλλά είναι αρκετά δύσκολο να παρακολουθήσει την
ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων σε µια πολυάσχολη τάξη µαθητών ιδιαίτερα αν
εργάζονται σε µικρές οµάδες. Αυτό έχει οδηγήσει τους εκπαιδευτές των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων στο να συνδυάσουν παραδοσιακές τεχνικές βαθµολόγησης µε νέες
τεχνικές αξιολόγησης που στόχο έχουν να αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα των
δεξιοτήτων και των στάσεων στο πλαίσιο της διδασκαλίας τους.
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Πώς µπορώ να αξιολογήσω δεξιότητες και στάσεις;
Η βαθµολόγηση δεξιοτήτων και των στάσεων γίνεται ευκολότερη (-ος) αν:
− έχετε σαφή κριτήρια και µέτρα (που έχετε συµφωνήσει µε τους µαθητές κατά
προτίµηση) βάσει των οποίων µπορείτε να αξιολογήσετε την επίδοση ενός µαθητή.
− ζητήσετε από τους µαθητές να αξιολογήσουν εποικοδοµητικά
ο ένας τη
συµπεριφορά του άλλου.
Η εµπλοκή των µαθητών στην αξιολόγηση του εαυτού τους και των συµµαθητών
τους έχει το πρόσθετο πλεονέκτηµα ότι ενθαρρύνει τους µαθητές να αναλάβουν
περισσότερη ευθύνη για τη συµπεριφορά τους. Ωστόσο, µερικοί δάσκαλοι µπορεί να
ανησυχήσουν για το ενδεχόµενο οι αξιολογήσεις µαθητών και δασκάλου να είναι
αντικρουόµενες. Σε αυτές τις περιστάσεις, οι διαφορές µπορούν να συζητηθούν και αν
είναι απαραίτητο, να επαναπροσδιοριστούν οι διαδικασίες αξιολόγησης.
Είναι δυνατό να συνεργαστείτε µε τους µαθητές, για παράδειγµα, µε καταιγισµό
ιδεών (βλέπε την ενότητα για τον Καταιγισµό Ιδεών στο ∆εύτερο Μέρος) για να
απαριθµήσετε τα κριτήρια ή τα µέτρα για τη συµµετοχική εργασία. Εδώ είναι ένα
παράδειγµα ενός τέτοιου καταλόγου:
∆εξιότητες σε µικρή οµάδα εργασίας1
Ο µαθητής:
− έχει στο νου του το σκοπό ή την εργασία
− συνεργάζεται µε άλλα µέλη της οµάδας
− εργάζεται χωρίς να ενοχλεί τους άλλους
− φέρεται µε αβρότητα σε όλα τα µέλη της οµάδας
− κάνει ένα σηµαντικό µέρος της εργασίας
− συµβάλλει στη βελτίωση της οµαδικής εργασίας.
Είναι δυνατό να αξιολογηθούν οι στάσεις µε τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγµα:
Αξιολόγηση της «σκέψης χωρίς περιορισµούς»2
Ο µαθητής:
− σκέφτεται νέες ιδέες και δραστηριότητες
− δοκιµάζει νέους τρόπους χειρισµού καταστάσεων
− θέτει τα γεγονότα πριν από τα συναισθήµατα στις συζητήσεις
− αλλάζει συµπεράσµατα λαµβάνοντας υπόψη νέα στοιχεία
− βασίζει τις κρίσεις του στην αµεροληψία απέναντι στους άλλους
− εξετάζει όλες τις πλευρές ενός ζητήµατος
− αναγνωρίζει στερεότυπα και προκαταλήψεις.

1

Από Michaelis, John U.C (1988), Social Studies for Children: A Guide to Basic Instruction, 9th edition
(Englewood Cliffs: Prentice Hall, σ. 388).
2
Από Michaelis, John U.C (1988), Social Studies for Children: A Guide to Basic Instruction, 9th edition
(Englewood Cliffs: Prentice Hall, σ. 388).
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Για την αυτοαξιολόγηση, ένας παρόµοιος κατάλογος µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
Για παράδειγµα:
Αξιολόγηση της ανάπτυξης αξιών 3
Πώς βαθµολογείτε τον εαυτό σας ως προς στα χαρακτηριστικά που απαριθµούνται εδώ;
(Α= πολύ καλός/-ή, Β= καλός/-ή, Γ= µέτριος/-ια, ∆= πολύ κακός/-ή)
− σέβοµαι τους άλλους
− ενδιαφέροµαι για τους άλλους
− ακούω τους άλλους
− είµαι αφοσιωµένος /η σ’αυτό που κάνω
− είµαι ευαίσθητος/-η στις ανάγκες των άλλων
− κρίνω δίκαια τους άλλους
− συνεργάζοµαι µε τους άλλους
− σκέφτοµαι προτού ενεργήσω
− είµαι τίµιος/-α
− βοηθώ τους άλλους
− παραδέχοµαι τα λάθη µου
Τέλος, εδώ είναι ένα δείγµα τρόπου βαθµολόγησης ο οποίος περιλαµβάνει την
αξιολόγηση της οµαδικής εργασίας, των συζητήσεων και των κοινών πρότζεκτ, καθώς
και των πιο παραδοσιακών ασκήσεων και τεστ:
∆ειγµατικό σχέδιο βαθµολόγησης για ένα τρίµηνο (12 εβδοµάδες)
• Βαθµοί για κάθε οµαδική δραστηριότητα ( µια την εβδοµάδα), βασίζονται:
− στη συµµετοχή (ατοµική ανάθεση – βαθµολογείται µε βάση την αυτο-αξιολόγηση
και την αξιολόγηση από τους άλλους µαθητές)
− στο οµαδικό αποτέλεσµα (οµαδική ανάθεση – βαθµολογείται από το δάσκαλο).
• Γραπτά τεστ και εργασίες στο σπίτι (βαθµολογούνται από το δάσκαλο.
• Εργασία πρότζεκτ (µια το τρίµηνο)
− Υπολογίζεται ο σχεδιασµός, η εκτέλεση και η εκπαιδευτική αξία για το µαθητή
(βαθµολογείται από το δάσκαλο, και από άλλους µαθητές βάσει της προφορικής
παρουσίασής της)
• Συµµετοχή και συµβολή σε συζητήσεις της τάξης (βαθµολογείται από το δάσκαλο
και τους συµµαθητές).
Όπως µε όλες τις πτυχές της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, µόλις
δοκιµάσετε αυτό το είδος βαθµολόγησης θα έχετε τις δικές σας ιδέες για το πώς να το
εφαρµόσετε µε τη δική σας τάξη- αυτές οι σελίδες δίνουν το έναυσµα για τις δικές σας
σκέψεις.

3

Από Michaelis, John U.C (1988), Social Studies for Children: A Guide to Basic Instruction, 9th edition
(Englewood Cliffs: Prentice Hall, σ. 377).

47

