
εργαστηρι 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

(Μη κυβερνητική οργάνωση)

Πώς μπορούν να σε βοηθήσουν; 

(Γράψε ποια είναι η ταυτότητά τους)

(Γράψε πώς μπορεί να απευθυνθεί σ’ 

αυτή την Ανεξάρτητη Αρχή 

• κάποιος που θέλει να παρέμβει 

για λογαριασμό κάποιου παιδιού 

που εργάζεται και βλέπει ότι 

καταπατώνται στοιχειώδη 

δικαιώματα αυτού του παιδιού,

• κάποιος που είναι ο ίδιος θύμα.

Γράψε τους τρόπους που μπορεί να το 

κάνει αυτό. 

• Ειδικά έντυπα, συγκεκριμένες 

υπηρεσίες που έχουν.

• Τηλέφωνα, διεύθυνση, 

ιστοσελίδα, e-mail).

(Μη κυβερνητική οργάνωση)

Πώς μπορούν να σε βοηθήσουν; 

(Γράψε ποια είναι η ταυτότητά τους)

(Γράψε πώς μπορεί να απευθυνθεί σ’ 

αυτή την Ανεξάρτητη Αρχή 

• κάποιος που θέλει να παρέμβει 

για λογαριασμό κάποιου παιδιού 

που εργάζεται και βλέπει ότι 

καταπατώνται στοιχειώδη 

δικαιώματα αυτού του παιδιού,

• κάποιος που είναι ο ίδιος θύμα.

Γράψε τους τρόπους που μπορεί να το 

κάνει αυτό. 

• Ειδικά έντυπα, συγκεκριμένες 

υπηρεσίες που έχουν.

• Τηλέφωνα, διεύθυνση, 

ιστοσελίδα, e-mail).

(Ανεξάρτητη Aρχή)

Πώς μπορούν να σε βοηθήσουν; 

(Γράψε ποια είναι η ταυτότητά τους)

(Γράψε πώς μπορεί να απευθυνθεί σ’ 

αυτή την Ανεξάρτητη Αρχή 

• κάποιος που θέλει να παρέμβει 

για λογαριασμό κάποιου παιδιού 

που εργάζεται και βλέπει ότι 

καταπατώνται στοιχειώδη 

δικαιώματα αυτού του παιδιού,

• κάποιος που είναι ο ίδιος θύμα.

Γράψε τους τρόπους που μπορεί να το 

κάνει αυτό. 

• Ειδικά έντυπα, συγκεκριμένες 

υπηρεσίες που έχουν.

• Τηλέφωνα, διεύθυνση, 

ιστοσελίδα, e-mail).

(Εμείς οι μαθητές του ………..)

(αναφέρατε τους σημαντικότερους 

λόγους για τους οποίους θα 

αποφασίζατε να φτιάξετε ένα 

φυλλάδιο ενημέρωσης για τις 

Ανεξάρτητες Αρχές και τις Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις που 

ασχολούνται με το πρόβλημα της 

παιδικής εργασίας και την καταπάτηση 

των Δικαιωμάτων του παιδιού.)

(Γράψτε σλόγκαν 

Ζωγραφίστε εικόνες σχετικές 
με την παιδική εργασία και την 
καταπάτηση των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού που εργάζεται)

(Το σχολείο σας)

(Η τάξη και το τμήμα σας)

(Γράψτε ένα τίτλο για το 
φυλλάδιο)

(Ανεξάρτητη Αρχή)

(Μη κυβερνητική οργάνωση)

(Μη κυβερνητική οργάνωση)


