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∆ικαιώµατα ζωής – 
δραστηριότητες για την 
οικουµενικότητα των 
δικαιωµάτων 
 

Αυτές οι δραστηριότητες βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν ότι, όπως οι 
σκέψεις µας, έτσι και τα δικαιώµατά µας είναι αναπαλλοτρίωτα - δηλαδή, είναι δικά µας 
και δεν µπορεί κανείς να µας τα στερήσει. Επίσης αυτές οι δραστηριότητες δείχνουν πώς 
ορίζονται τα δικαιώµατα αυτά και ότι βασίζονται στις πρωταρχικές ανάγκες όλων των 
ανθρωπίνων όντων. 

Αυτές οι δραστηριότητες συνεχίζονται για µεγαλύτερα παιδιά στο κεφάλαιο 
∆ικαιώµατα ζωής στο Τέταρτο Μέρος.  
 

Σε τι χρησιµεύει αυτό; 
 
Σκοπός: Αυτό το παιχνίδι φαντασίας, στο οποίο χρησιµοποιούµε άχρηστα πράγµατα, 
εισάγει τα παιδιά στην έννοια των παγκοσµίων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωµάτων. 
Επίσης εγείρει ερωτήµατα σχετικά µε τις οµοιότητες και τις διαφορές. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Όλοι έχουµε «αναπαλλοτρίωτες» ιδιότητες καθώς και αναπαλλοτρίωτα δικαιώµατα. 
 
Τι χρειάζεστε: 
− Παλιά άχρηστα πράγµατα τα οποία έχουν µαζέψει τα παιδιά από το σχολείο ή το 

σπίτι, όπως δοχεία, πακέτα, κουρέλια κ.ά. 
− Την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 

στο Πέµπτο Μέρος. 
 
Χρόνος: Περίπου 20 λεπτά. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Καθίστε σε κύκλο 
• Περάστε ένα αντικείµενο από χέρι σε χέρι. Κάθε παιδί προτείνει µια φανταστική 

χρήση αυτού του αντικειµένου. Για παράδειγµα, ένα άδειο πακέτο θα µπορούσε να 
χρησιµεύσει για καπέλο, παπούτσι, βαλίτσα... Αν δεν τους έρχεται κάποια ιδέα, 
µπορεί να το δώσουν στο διπλανό τους. 
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• Ενθαρρύνετε τις προτάσεις που δείχνουν φαντασία. 
• Όταν ξεµείνετε από ιδέες, περάστε από χέρι σε χέρι ένα άλλο αντικείµενο. 
• Κάνετε στα παιδιά τις παρακάτω ερωτήσεις. 
 
Ερωτήσεις: 
• Τι είναι «φαντασία»; Πώς τη χρησιµοποιούµε; Για ποιο σκοπό; 
• Όλοι έχουµε φαντασία, µε την οποία γεννιόµαστε. Κανείς δεν µπορεί να µας 

στερήσει τη φαντασία µας. Με τον ίδιο τρόπο, όλοι έχουµε δικαιώµατα, µε τα οποία 
γεννιόµαστε, και τα οποία κανείς δεν µπορεί να µας στερήσει. Τα δικαιώµατά µας 
µπορεί να τα αγνοούν ή να τα παραβιάζουν άλλοι άνθρωποι, αλλά εµείς τα έχουµε 
ακόµα ανεξάρτητα από το πού ζούµε ή ποιοι είµαστε - όπως ακριβώς όλοι έχουµε 
φαντασία, ανεξάρτητα από το ποιοι είµαστε. 

 
Επιλογές: 
• Αυτή η δραστηριότητα είναι επίσης χρήσιµη για τη διδασκαλία σχετικά µε τις 

οµοιότητες και διαφορές: όλοι έχουµε µυαλό, αλλά οι σκέψεις και οι ιδέες µας είναι 
άλλες φορές διαφορετικές, άλλες φορές παρόµοιες, αλλά ποτέ πανοµοιότυπες. 
Μπορείτε να εξερευνήσετε αυτή την άποψη µε την τάξη σας, ρωτώντας τους µαθητές 
σας «Τι είναι αυτό;» πριν τους δώσετε να κάνουν γύρο ένα αντικείµενο. Οι µαθητές 
ίσως συµφωνήσουν ότι είναι ένα παλιοκούρελο, αλλά τα διαφορετικά τους µυαλά 
µπορεί να το µετατρέψουν σε εκατό διαφορετικά πράγµατα. 

• Ως εργασία (βλέπε ενότητα Projects στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας 
στο ∆εύτερο Μέρος): ζητήστε από τους µαθητές να βρουν αντικείµενα και 
καταστάσεις που οι άνθρωποι βλέπουν διαφορετικά. Για παράδειγµα, λόγω του 
ύψους τους, της όρασής τους, της απόστασής τους από το αντικείµενο, των 
προκαταλήψεών τους κ.ά. Τα παιδιά µπορούν να γράψουν τις διαπιστώσεις τους σε 
αφίσες για τον πίνακα ανακοινώσεων ή σε ένα βιβλίο. 

 

Μια σηµαντική εργασία 
 
Σκοπός: Αυτή η δραστηριότητα καταιγισµού ιδεών βοηθά να δείξουµε ότι τα κείµενα 
που αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώµατα στηρίζονται σε βασικές ανθρώπινες 
ανάγκες όλων των ανθρώπων. 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Τα δικαιώµατα βασίζονται σε παρόµοιες ανάγκες διαφορετικών ανθρώπων. 
 
Τι χρειάζεστε: Την Απλοποιηµένη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, και την 
Περίληψη, από το Πέµπτο Μέρος αυτού του εγχειριδίου. Γράψτε την Περίληψη σε ένα 
µεγάλο κοµµάτι χαρτί. 
 
Χρόνος: Σχεδόν µισή ώρα 
 


