Τι είναι δίκαιο; δραστηριότητες για την
δικαιοσύνη
«∆εν είναι δίκαιο...» Όλοι πιστεύουµε ότι µπορούµε να κρίνουµε σωστά τι είναι
δίκαιο. Αναγνωρίζουµε αµέσως τι είναι άδικο και συνήθως εύκολα µπορούµε να
δώσουµε µια γρήγορη απάντηση στην ερώτηση « Τι δεν είναι δίκαιο;»
∆ίκαιο σηµαίνει το τίµιο και το πρέπον, κάτι που παρέχει ίσες ευκαιρίες και την
ίδια αντιµετώπιση ή το ίδιο ποσό σε όλους, αυτό που είναι σύµφωνα µε τους κανόνες, αν
υπάρχουν κανόνες. Για παράδειγµα λαµβάνουµε µέρος σ’ έναν αγώνα: ένας αγώνας είναι
δίκαιος µόνο όταν οι κανόνες είναι οι ίδιοι για όλους. Αν όλοι αρχίζουµε την ίδια στιγµή,
τρέχουµε την ίδια απόσταση, και έχουµε όλοι την ίδια ηλικία ή έχουµε τις ίδιες
ικανότητες, αυτό είναι δίκαιο.
Η ζωή θα ήταν δίκαιη αν όλοι είχαµε ίσες ευκαιρίες: αν όλοι είχανε αρκετό
φαγητό, και καθαρό νερό να πιουν, αν όλοι µπορούσαν να πάνε στο σχολείο, αν όλοι
λάµβαναν την ίδια αντιµετώπιση από τους άλλους, ανεξάρτητα από το χρώµα τους, το
φύλο τους ή τη θρησκεία τους, αν όλοι µπορούσαν να ψηφίζουν ελεύθερα. Αυτά είναι
µερικά παραδείγµατα που µας δείχνουν τι είναι δικαιοσύνη.
Συνειδητοποιώντας τη σηµασία της δικαιοσύνης στις ίδιες τους τις ζωές είναι
σηµαµαντικό να δώσουµε στα παιδιά τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα την
ανάγκη για δικαιοσύνη στον κόσµο.
Αυτές οι δραστηριότητες συνεχίζονται για µεγαλύτερα παιδιά στο κεφάλαιο Τι
είναι δίκαιο; - δραστηριότητες για τη δικαιοσύνη στο Τέταρτο Μέρος.

Το παιχνίδι µε τα ονόµατα
Σκοπός: Αυτό το παιχνίδι επιτρέπει στα παιδιά να αναγνωρίζονται και να αναγνωρίζουν
και τους άλλους.
Μαθησιακά σηµεία:
− Όλοι έχουµε το δικαίωµα να έχουµε ένα όνοµα.
− Όλοι ωφελούνται από την ύπαρξη δικαιοσύνης.
Τι χρειάζεστε: Την Απλοποιηµένη Έκδοση της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του
Παιδιού από το Πέµπτο Μέρος (Ιδιαίτερα το άρθρο 7). Μια µπάλα από σφουγγάρι ή ένα
µαξιλάρι.
Χρόνος: Λιγότερο από µισή ώρα.
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Πώς να εφαρµοστεί:
• Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο στο πάτωµα.
• Ένα παιδί πετά την µπάλα σε ένα άλλο παιδί, φωνάζοντας το όνοµα του παιδιού στο
οποίο πετά την µπάλα. Αν το όνοµα είναι σωστό το παιδί που πιάνει την µπάλα
πρέπει να την πετάξει σε ένα άλλο παιδί, φωνάζοντας το όνοµα του παιδιού στο
οποίο αυτό πετά την µπάλα. Αν φωνάξει λάθος όνοµα, το παιδί που πιάνει την µπάλα
τον/την διορθώνει και πετά πίσω την µπάλα.
• Προσέξτε τα παιδιά που ενδέχεται να παραµεληθούν, πετώντας τους επίτηδες την
µπάλα όταν είναι η σειρά σας.
• Όταν όλοι έχουν κάνει αρκετές πάσες, κάνετε τις παρακάτω ερωτήσεις.
Ερωτήσεις:
• Είχαν όλοι την ίδια ευκαιρία να πετάξουν την µπάλα; Γιατί; Γιατί όχι;
• Τι θα συνέβαινε αν ποτέ δεν σας δινόταν η ευκαιρία να πετάξετε την µπάλα; Γιατί;
• Τι µπορούµε να κάνουµε για να εξασφαλίσουµε ότι θα παίξουµε δίκαια την επόµενη
φορά;
• Μπορείτε να σκεφτείτε µια στιγµή που σας συνέβη κάτι άδικο;
• Πώς µπορούµε να αποφύγουµε την αδικία στην τάξη, το σχολείο, την οικογένειά µας;
Επιλογές:
• Κοιτάξτε το άρθρο 7 της Απλοποιηµένης Έκδοσης της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα
του Παιδιού στο Πέµπτο Μέρος. Γιατί θα ήταν διαφορετική η ζωή σας αν δεν είχατε
όνοµα;
• Ζητήστε από την τάξη να γράψει µια ιστορία ή ένα θεατρικό σχετικά µε µια άδικη
κατάσταση που γίνεται δίκαιη. Αυτή η δραστηριότητα µπορεί να χρησιµεύσει για να
γνωρίσει τα παιδιά µιας νέας τάξης µεταξύ τους.
• Όταν όλοι οι µαθητές γνωρίζουν τα ονόµατα των άλλων, κάνετε το παιχνίδι πιο
δύσκολο. Για παράδειγµα ο πρώτος που πετά την µπάλα πρέπει να αρχίζει µια
πρόταση στην οποία καθένας που πετά την µπάλα πρέπει να προσθέτει µια λέξη.
• Ως εργασία τα παιδιά µπορούν να διερευνήσουν την προέλευση και σηµασία
διαφόρων ονοµάτων.

Γνώρισε το µήλο σου
Σκοπός: Αυτό το παιχνίδι παρατηρητικότητας θέτει ζητήµατα κοινοκτηµοσύνης στην
τάξη αλλά επίσης διδάσκει τα παιδιά ότι οι αντιλήψεις µας περί οµοιοτήτων και
διαφορών είναι πολύ υποκειµενικές. Αυτή η κεντρική ιδέα συνδέεται στη συνέχεια µέσω
των ερωτήσεων µε απόψεις σχετικά µε την ύπαρξη στερεοτύπων στην κοινωνία.
Μαθησιακά σηµεία:
− Τα δικαιώµατα βασίζονται στη δικαιοσύνη.
− Τα παιδιά έχουν το δικαίωµα να µην πεινάσουν.
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