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• Αν έχει έρθει πάνω από ένα άτοµο για συνέντευξη, ζητήστε τους να συζητήσουν τις 
ερωτήσεις, αντί να τις απαντούν ο καθένας ξεχωριστά. Αυτό µπορεί να είναι πολύ 
ενδιαφέρον! 

• Μετά από τις συνεντεύξεις, ζητήστε από την τάξη να συγκρίνει τις συνεντεύξεις µε 
την Περίληψη της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Κάντε τις παρακάτω 
ερωτήσεις: 

 
Ερωτήσεις: 
• Πιστεύετε ότι τα δικαιώµατα των παιδιών ήταν σεβαστά στο παρελθόν; 
• Ποια δικαιώµατα αγνοούνταν; Γιατί; 
• Θα θέλατε να ζείτε σε εκείνη την εποχή; 
• Τα πράγµατα έχουν βελτιωθεί για τα παιδιά ή έχουν χειροτερέψει; Γιατί; 
 
Επιλογές: 
• Τα µεγαλύτερα παιδιά µπορούν επίσης να πάρουν τις συνεντεύξεις στα σπίτια τους. 
• Πάρτε εφηµερίδες για να ανακαλύψετε πώς τα δικαιώµατα των παιδιών σε άλλα µέρη 

του κόσµου αγνοούνταν ή προστατεύονταν. 
• Ως εργασία (βλέπε ενότητα Projects στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας 

στο ∆εύτερο Μέρος) ζητήστε από την τάξη να κάνει ένα θεατρικό έργο, ποιήµατα, 
ιστορίες ή ζωγραφιά συγκρίνοντας τη ζωή των παιδιών στο παρελθόν και τώρα. 

• Από τη λογοτεχνία µας µπορούµε να αντλήσουµε ιστορίες για το πώς ήταν η ζωή των 
παιδιών στο παρελθόν. 

• Ως άσκηση, τα παιδιά θα µπορούσαν να γράψουν ένα θεατρικό έργο για την επίτευξη 
των δικαιωµάτων του παιδιού και να το παρουσιάσουν σε τοπική εκδήλωση. 

 

Το παιχνίδι του ηµερολογίου 
 
Σκοπός: Αυτή η δραστηριότητα, µε φωτογραφίες, προσπαθεί να εξηγήσει πώς 
συνδέονται µεταξύ τους όλα τα δικαιώµατα. Μπορεί να γίνει µε παιδιά, εφήβους και 
ενήλικες. 
 
Μαθησιακά σηµεία: 
− Τα δικαιώµατα είναι «οικουµενικά» (όλοι τα έχουν) 
− Τα δικαιώµατα είναι «αδιαίρετα» (δεν µπορούµε να απολαµβάνουµε µερικά 

δικαιώµατα και να αρνούµαστε άλλα) 
 
Τι χρειάζεστε: 
• Περίπου 12 φωτογραφίες ή άλλες καλής ποιότητας εικόνες ανθρώπων από όλο τον 

κόσµο σε όσο το δυνατόν περισσότερες φάσεις. Σε ηµερολόγια, εφηµερίδες και 
περιοδικά µπορούµε να βρούµε τέτοιες φωτογραφίες. 

• Την Απλοποιηµένη Έκδοση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων από το Πέµπτο Μέρος. 

 
Χρόνος : Περίπου 30 λεπτά. 
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Πώς να εφαρµοστεί: 
• Σκορπίστε τις φωτογραφίες στο πάτωµα ή σε ένα τραπέζι όπου όλοι να µπορούν να 

τις δουν. 
• Ζητήστε από τα παιδιά να διαλέξουν (ως οµάδα συνολικά) τις τρεις φωτογραφίες που 

τους αρέσουν περισσότερο. Αυτό θα πάρει λίγα λεπτά. 
• Πάρτε τις τρεις φωτογραφίες που διάλεξαν. Βάλτε στην άκρη τις άλλες φωτογραφίες 

έτσι ώστε να µην αποσπούν την προσοχή των παιδιών. 
• Κρατήστε ψηλά µια από τις τρεις φωτογραφίες που επέλεξαν ώστε να µπορούν να τη 

δουν όλοι. Κάντε στα παιδιά τις ερωτήσεις που αναφέρονται πιο κάτω για να 
κεντρίσετε τη φαντασία τους σχετικά µε την εικόνα. Να είστε ανοιχτοί σε όλες τις 
προτάσεις! 

• Επαναλάβετε αυτή την άσκηση της φαντασίας για τις άλλες δυο επιλεγµένες εικόνες. 
• Τώρα πηγαίνετε πάλι στην πρώτη εικόνα Ρωτήστε τα παιδιά: «Ποιο δικαίωµα ή 

δικαιώµατα νοµίζετε ότι αναπαριστά αυτή η φωτογραφία; (Αν οι συµµετέχοντες είναι 
πολύ µικροί ή δεν γνωρίζουν καλά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, επιτρέψτε τους να 
συµβουλευτούν την Απλοποιηµένη Έκδοση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων από το Πέµπτο Μέρος). 

• Επαναλάβατε αυτή την ερώτηση για τις άλλες δυο επιλεγµένες φωτογραφίες. 
• Σκορπίστε πάλι τις εικόνες. Ρωτήστε τα παιδιά: «Τι έχετε να πείτε για τις άλλες; Ποιο 

δικαίωµα ή ποια δικαιώµατα αναπαριστά καθεµιά από αυτές;» Αξιοποιήστε αυτή την 
ευκαιρία για να εξηγήσετε ότι όλα τα δικαιώµατα είναι «οικουµενικά» (όλοι τα 
έχουµε). 

• Τώρα ρωτήστε τα παιδιά αν µπορούν να χωρίσουν τις φωτογραφίες σε διαφορετικές 
στήλες, καθεµιά από τις οποίες να αντιστοιχεί σε καθένα από τα σηµεία στην 
Απλοποιηµένη Έκδοση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων από το Πέµπτο Μέρος. Τα παιδιά σύντοµα θα διαπιστώσουν ότι αυτό 
είναι αδύνατο, αφού όλα τα δικαιώµατα συνδέονται το ένα µε το άλλο, έτσι που µια 
εικόνα θα αναπαριστά διάφορα δικαιώµατα ταυτόχρονα. Αξιοποιήστε αυτή την 
ευκαιρία για να εξηγήσετε ότι τα δικαιώµατα είναι «αδιαίρετα» (δεν µπορούµε να 
απολαµβάνουµε κάποια δικαιώµατα και να αρνούµαστε άλλα). 

 
Ερωτήσεις: 
• Πού νοµίζετε ότι τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία; 
• Τι νοµίζετε ότι συµβαίνει; 
• Τι ώρα της ηµέρας είναι; 
• Αυτοί οι άνθρωποι σχετίζονται µεταξύ τους; 
• Είναι φτωχοί/ πλούσιοι, χαρούµενοι/ λυπηµένοι; 
• Τι κοιτάνε/ κάνουνε/ λένε; 
• Πού πάνε; Πού ήταν; 
• Ξέρουν τον/ην φωτογράφο; 
• Τι γνώµη έχουν γι’αυτόν/ήν; 
 
Επιλογές: 
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• Αν οι εικόνες που χρησιµοποιούνται απεικονίζουν παιδιά, αυτή η δραστηριότητα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί επίσης µε την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη 
Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. 

• Ως εργασία, τα παιδιά µπορούν να µαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερες 
φωτογραφίες ατόµων από όλο τον κόσµο και να τις εκθέσουν στην τάξη ή το 
νηπιαγωγείο.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


