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Ειςαγωγό  
Διδαςκαλύα τησ ανοχόσ, τησ ποικιλομορφύασ και τησ ενεργοϑσ 

ςυμμετοχόσ ςτο πρϐγραμμα «Η Ευρώπη μου - Η Ευρώπη ςου - η 
γνώμη ςου» 

  

Ο κόςμοσ,  ςτον οπούο ζούμε ςόμερα διαφϋρει πολύ από τον κόςμο, ςτον 
οπούο ζούςαμε μερικϋσ δεκαετύεσ πριν. Σο  εθνοτικό και 
θρηςκευτικό υπόβαθρο των ανθρώπων που κατοικούν ςτισ ευρωπαώκϋσ 
χώρεσ εύναι αςύγκριτα πιο ποικύλο ςε ςχϋςη με οποιαδόποτε ϊλλη  περύοδο 
ςτην ιςτορύα τησ Ευρώπησ. Έτςι, θα πρϋπει να μϊθουμε πώσ μπορούμε να 
ζούμε μαζύ και να επωφεληθούμε ο ϋνασ από τον ϊλλο. 
 Σα ςχολεύα μπορεύ να παύξουν ζωτικό ρόλo για να κϊνουν τουσ μαθητϋσ πιο 
ανοικτούσ ςτην διαφορετικότητα. Η αποςτολό τησ εκπαύδευςησ εύναι να 
εξουδετερώςει τισ προκαταλόψεισ και τισ διακρύςεισ, και να ενιςχύςει τον 
αμοιβαύο ςεβαςμό και την ανοχό μεταξύ των ομϊδων των ανθρώπων με 
διαφορετικούσ τρόπουσ ζωόσ. 



We must learn to live together and 
benefit from each other 
Schools can play a catalytic role in 

overcoming prejudice and promoting 
mutual respect 



Σο ϋργο ςυντονύζεται απϐ το βουλγαρικϐ ύδρυμα Prosveta-Sofia και 

περιλαμβϊνει 8 εταύρουσ: AENAO- Κϋντρο μη τυπικόσ 

εκπαύδευςησ (Ελλϊδα), Πολυτεχνικϐ Ινςτιτοϑτο 
ανταρϋμ (Πορτογαλύα), Πανεπιςτόμιο Κοινωνικών 

Επιςτημών (Πολωνύα), Ίδρυμα Altius Francisco De Vitoria 

(Ιςπανύα), χολό επιθεώρηςησ του νομοϑ Dolj 
(Ρουμανύα), 17 Γυμνϊςιο «Damian Gruev» (Βουλγαρύα), 54ο 

ςχολεύο τησ ϐφιασ (Βουλγαρύα), Δημοτικϐ ςχολεύο 
«Bratya Miladinovi» (Βουλγαρύα) και 1 
ςυνδεδεμϋνοσ ςυνεργϊτησ: CEIP Lomas », 
Cisterniga (Ιςπανύα).  



The project is coordinated by the Bulgarian Prosveta-
Sofia Foundation and includes 8 partners: AENAO- 
Center for Non-Formal Education (Greece), Santarem 
Polytechnic Institute (Portugal), University of Social 
Sciences (Poland), Altius Francisco De Vitoria 
Foundation (Altius Francisco De Vitoria Foundation) 
of Dolj (Romania), 17 Damian Gruev High School 
(Bulgaria), 54th Sofia School (Bulgaria), Bratya 
Miladinovi Primary School (Bulgaria) and 1 affiliate: 
CEIP Lomas, Cisterniga (Spain) 



Σο ςχολεύο θα μποροϑςε να διαδραματύςει βαςικϐ 

ρϐλο ςτην ανϊπτυξη θετικών ςυμπεριφορών απϋναντι 
ςτισ ανθρώπινεσ διαφορϋσ. Σο ϋργο ςτοχεϑει να 
υποςτηρύξει τουσ μαθητϋσ ςε  εφηβικό ηλικύα (12-15 

ετών) να εύναι ανοιχτϐμυαλοι, να κατανοοϑν και να 

εκτιμοϑν την ποικιλομορφύα, να γνωρύζουν και 

να ςϋβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να 

ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτην κοινοτικό ζωό.  



τϐχοι για τουσ μαθητϋσ 
Κατϊλληλη διαπαιδαγώγηςη των μαθητών ώςτε 

να κϊνουν τον κϐςμο καλϑτερο ,ϋναν κϐςμο με 
αμοιβαύα κατανϐηςη και ςεβαςμϐ 

Ανϊπτυξη τησ ευαιςθηςύασ και τησ ανεκτικϐτητασ 
ςτη διαφορετικϐτητα ςτο ςϑγχρονο κϐςμο 

Καλλιϋργεια των κοινωνικών δεξιοτότων ενϐσ 
ενεργοϑ πολύτη του κϐςμου  
 



Να διδϊξουν τα ανθρώπινα δικαιώματα μϋςω τησ 
ϊτυπησ εκπαύδευςησ 
Μϋςω βιωματικών δραςτηριοτότων να καταδεύξουν 
ςτουσ μαθητϋσ τη διαφορετικϐτητα και να 
καλλιεργόςουν δυναμικϋσ ανεκτικϐτητασ και 
ςεβαςμοϑ απϋναντύ τησ 
Να δημιουργόςουν ϋναν κώδικα ςυμπεριφορϊσ ςτην 
τϊξη ώςτε οι μαθητϋσ να ςϋβονται την 
προςωπικϐτητα του ςυμμαθητό τουσ ϐςο 
διαφορετικϐσ κι αν εύναι  

τϐχοι για τουσ καθηγητϋσ 



 Προςδοκύεσ-Υϐβοι 
Όλοι οι ϊνθρωποι να αποκτόςουν ύςα δικαιώματα 
Να ςυνεργαςτοϑμε μεταξϑ μασ 
Να μϊθουμε περιςςϐτερα για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα  

 
Κανϋναν φϐβο- εμπιςτοςϑνη ςτουσ 

ςυμμαθητϋσ  
Μόπωσ δεν προλϊβουμε  
Μόπωσ μεύνω μϐνοσ ςτη ζωό και χϊςω 

τουσ γονεύσ μου που αγαπώ  
  





fears -expectations 

• All people should have equal rights 
• To cooperate with each other 
• Learn more about human rights 
 
 
• No fear - confidence in classmates 
• Do not catch up 
• May I be left alone in life and lose my parents I love 





Α ΓΝΩΡΙΟΤΜΕ Ο ΕΝΑ ΣΟΝ ΑΛΛΟΝ  
Δραςτηριϐτητα  «Εγώ και ο ϊλλοσ μου εαυτϐσ»  
Ο εκπαιδευτικϐσ ζητϊ απϐ τουσ μαθητϋσ να καθύςουν ςε κϑκλο, ϋτςι 
ώςτε ϐλοι να βλϋπουν ϐλουσ και τουσ παρακινεύ να παρατηρόςουν 
με προςοχό τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ και να καταγρϊψουν ςε ϋναν 
κατϊλογο τα κοινϊ ςτοιχεύα που εντοπύζουν ανϊμεςα ςτον εαυτϐ 
τουσ και καθϋνα απϐ τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ. Σα ςτοιχεύα αυτϊ 
μπορεύ να εύναι πρϊγματα που βλϋπουν ςτουσ ςυμμαθητϋσ τουσ 
(εύδοσ ροϑχων, χρώματα, κ.λπ.) ό και χαρακτηριςτικϊ που 
γνωρύζουν ό που ανακϊλυψαν απϐ τισ προηγοϑμενεσ 
δραςτηριϐτητεσ. Για τη διευκϐλυνςη των μαθητών, ο εκπαιδευτικϐσ 
δύνει ϋναν πύνακα με τα  ονϐματα ϐλων των μαθητών τησ τϊξησ ςτην 
πρώτη ςτόλη και μια ϊδεια ςτόλη δύπλα που πρϋπει να γρϊψουν τα 
κοινϊ χαρακτηριςτικϊ  



α/α 
s/n 

Όνομα μαθητό/τριασ 
Studens name 

Κοινϊ χαρακτηριςτικϊ  
Common characteristics 

1 Φριςτύνα, Έλενα, Άλκηςτισ , 
Γιώργοσ 
 

Βϐλεώ, τϋνισ,  κϐκκινο, κύτρινο 

2 Ευαγγελύα Κατερύνα 39Νο, χϐμπι-ςινεφύλ  

3 Αουρϋλα, Ευαγγελύα, Υωτεινό Φϐμπι-χορϐσ-μωβ 

4 Φρόςτοσ, Ηλύασ  45Νο 

5 Κων/ντύνοs, Νύκοσ, Κων/ντύνοσ, 
Δημότρησ 

Μπϊςκετ, gaming, μαϑρο 

6 Μαρύα, Ιουλύττα 38Νο, μωβ 

7 Ευγενύα, Έλενα 39 Νο 

8 Ίνα, Ευαγγελύα Φϐμπι-χορϐσ, μωβ 

9 

10 



Η δραςτηριότητα αυτό ολοκληρώνεται με την παρουςύαςη 
των χαρακτηριςτικών που κατϋγραψε ο κϊθε μαθητόσ. Ο 
εκπαιδευτικόσ ζητϊ από τουσ μαθητϋσ τώρα να 
ςυγκροτόςουν ομϊδεσ με αυτούσ που ϋχουν τα 
περιςςότερα κοινϊ χαρακτηριςτικϊ. Ο αναςτοχαςμόσ γύρω 
από αυτό τη δραςτηριότητα κατατεύνει ςτην επιςόμανςη 
των κοινών χαρακτηριςτικών που διαπερνούν τισ 
επιμϋρουσ ατομικϋσ ταυτότητεσ και ιδιαιτερότητϋσ μασ 
και ςτην ανϊδειξη τησ ςυμπληρωματικόσ ςχϋςησ ανϊμεςα 
ςτην ομοιότητα και τη διαφορετικότητα. Η 
ςυνειδητοπούηςη αυτό εμπλουτύζει την ατομικότητϊ μασ 
και δημιουργεύ ϋδαφοσ φιλύασ, αλληλοςεβαςμού και 
ςυνεργαςύασ, καθώσ και πνεύμα ομαδικότητασ 



ΓΙΑΣΙ ΕΊΝΑΙ ΗΜΑΝΣΙΚΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΟΤΝ ΟΙ ΜΑΘΣΗΣΕ ΣΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ  

Ένα νϋο αγόρι μύασ φυλόσ Ινδιϊνων αναρωτιόταν τι όταν η ψυχό. Ρωτούςε 
τουσ πϊντεσ μα κανενόσ η απϊντηςη, δεν όταν ικανοποιητικό. Μϋχρι που 
ρώτηςε τον ηλικιωμϋνο αρχηγό τησ φυλό τουσ. Εκεύνοσ του μύληςε για 
τουσ δύο λύκουσ που υπϊρχουν ςτη ψυχό κϊθε ανθρώπου. Σο αγόρι κϊθιςε 
δύπλα του και ο αρχηγόσ ξεκύνηςε να του μιλϊει για τη μϊχη μεταξύ των 
δυο λύκων που υπϊρχουν ςτισ ψυχϋσ όλων των ανθρώπων. 

 και ότι ςυμβολύζει: το θυμό, τη ζόλια, τη 
θλύψη, την απογοότευςη, την απληςτύα, την αλαζονεύα, την ενοχό, την 
προςβολό, την κατωτερότητα, το ψϋμα, τη ματαιοδοξύα και την 
υπεροψύα. και ότι ςυμβολύζει: τη χαρϊ, την 
ειρόνη, την αγϊπη, την ελπύδα, την ηρεμύα, την ταπεινοφροςύνη, την 
ευγϋνεια, τη φιλανθρωπύα, τη ςυμπόνια, τη γενναιοδωρύα, την αλόθεια 
και την ευςπλαχνύα. 





 



ΕΝΟΣΗΣΕ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ  

ΕΝΟΣΗΣΑ 5 : Σο δικαύωμα ςτην 
ιςότητα των δύο φύλων (δικαιώματα, 
1, 2) 

ΕΝΟΣΗΣΑ 22: Καθόκοντα και 
υποχρεώςεισ (δικαύωμα 22) 



ΕΝΟΣΗΣΕ   ΠΟΛΤ-ΠΟΛΤΣΙΜΙΚΟΣΗΣΑ  

ΕΝΟΣΗΣΑ 6 : Εύμαι ικανόσ να το 
κϊνω ( Αναπηρύα) (δικαιώματα, 
1,3,16,22,23,25,26  

ΕΝΟΣΗΣΑ 22 :Πώσ εύναι να ςε 
κυνηγούν (δικαιώματα, 18,29.30) 



ΕΝΟΣΗΣΕ : ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟ 
ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 6: Ενεργού πολύτεσ τησ 
Ενωμϋνησ Ευρώπησ (δικαιώματα, 
13,14,15,17,28,30) 

ΕΝΟΣΗΣΑ 22: Σο ςχολεύο εύναι η 
ευκαιρύα μου (δικαύωμα 26) 



ΕΝΟΣΗΣΑ 5:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΗΝ ΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΤΟ 
ΥΤΛΩΝ  

ΣΟΦΟΙ:  
• Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ τον όρο ςτερεότυπα  
• Να ςυνειδητοποιόςουν τα ςτερεότυπα των δύο φύλων και 

να τα αναγνωρύςουν ςτην καθημερινότητϊ τουσ , ςτην 
οικογϋνεια, ςτο ςχολεύο , ςτην κοινωνύα 

Η  κοινωνύα, δυςτυχώσ δεν εύναι ακόμη 
απαλλαγμϋνη από τα κοινωνικϊ ςτερεότυπα και τισ 
ϋμφυλεσ ανιςότητεσ  

τερεϐτυπα εννοοϑμε τον ςυμβολικϐ χαρακτηριςμϐ που αποδύδεται ςτα μϋλη 
μιασ ομϊδασ ανθρώπων  και βαςύζεται ςε γενικεϑςεισ ενδεχομϋνωσ 
αυθαύρετεσ. Σϋτοιεσ ετικϋτεσ εύναι αντιλόψεισ ϐπωσ: «οι γυναύκεσ εύναι 
φοβητςιϊρεσ», «οι ϊνδρεσ εύναι θαρραλϋοι», «οι γυναύκεσ φροντύζουν 
καλϑτερα τα παιδιϊ απϐ τουσ ϊνδρεσ» 



Δραςτηριότητα 1η 
Οι μαθητϋσ  χωρύζονται ς ε ομϊδεσ και εντοπύζουν τα ιςχυρότερα 
ςτερεότυπα των αγοριών και των κοριτςιών την ολομϋλεια 
καταγρϊφουν ςτον πύνακα τα ςτερεότυπα  

ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΣΙΑ 

Πιο δυνατϊ  Τπομϋνουν ςε μια ανδροκρατοϑμενη ςχολικό 
κοινϐτητα (ςχϐλια, κοροώδύα, βύα) 

Φρόςη ςεξιςτικόσ γλώςςασ Έμφυλη βύα μϋςω τησ κοινωνικόσ δικτϑωςησ  

Γλώςςα εξουςύασ ϑνδεςη με την  καλό αιςθητικό  και την φροντύδα 

Πιο ϊτακτα Γυναικοκρατοϑμενα επαγγϋλματα 

Διαφορετικϋσ επιλογϋσ  Απουςύα απϐ την δημϐςια ζωό 

ϑνδεςη με την πρακτικϐτητα Σα ςχολικϊ εγχειρύδια αναπαρϊγουν τισ 
ανιςϐτητεσ των δϑο φϑλων  

Ανδροκρατοϑμενα επαγγϋλματα Διαφόμιςη και γυναύκα –αναπαραγωγό του 
ςτερεοτυπικοϑ μοτύβου 



ΑΝΙΟΣΗΣΕ ΣΩΝ ΔΤΟ ΥΤΛΩΝ 



Η γυναύκα ςόμερα υφύςταται διπλό καταπύεςη απϐ το ςϑςτημα, καθώσ επιβαρϑνεται μϋςα 
ςτο ςπύτι με τισ δουλειϋσ του νοικοκυριοϑ και την ανατροφό των παιδιών, αλλϊ ταυτϐχρονα 
αποτελεύ και πϊνω απϐ το μιςϐ τησ εργατικόσ δϑναμησ.  
Παρϊ την εξϋλιξη τησ τεχνολογύασ ό του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ που οδηγοϑν ςτη 
μεύωςη του απαιτοϑμενου χρϐνου για τισ ανϊγκεσ του ςπιτιοϑ, οι γυναύκεσ εξακολουθοϑν 
και ςόμερα να καταπιϋζονται περιςςϐτερο απϐ τουσ ϊντρεσ , ενώ τα μεροκϊματα τουσ εύναι 
χαμηλϐτερα απϐ αυτϊ των αντρών, η ανεργύα και η αναςφϊλιςτη εργαςύα επιβαρϑνουν 
πρωτύςτωσ τισ γυναύκεσ. 
Μεγϊλο τμόμα τησ ςημερινόσ γυναικεύασ καταπύεςησ (και απϐδειξη ϐτι απϋχουμε πολϑ απϐ 
την ιςϐτητα των δυο φϑλων) αποτελεύ η ςεξουαλικό παρενϐχληςη ςτον χώρο εργαςύασ, 
ενώ ϋναν απϐ τουσ πιο επικερδεύσ τομεύσ για τον παγκϐςμιο καπιταλιςμϐ αποτελεύ το 
εμπϐριο λευκόσ ςαρκϐσ κι ο εξαναγκαςμϐσ ςε πορνεύα. 
Όταν δεν υπϊρχουν λεφτϊ για φροντιςτόρια κι εξωςχολικϋσ δραςτηριϐτητεσ, ϐταν 
διαλϑονται τα νοςοκομεύα, ϐταν δεν υπϊρχει ςϑςτημα φροντύδασ των ηλικιωμϋνων, ϐλα 
αυτϊ πϋφτουν –ποϑ αλλοϑ;- ςτισ πλϊτεσ τησ γυναύκασ. Η ανεργύα, η φτώχεια, η αναςφϊλεια 
μεταφϋρονται μϋςα ςτην οικογϋνεια, αυξϊνοντασ τισ εντϊςεισ, τισ ενδοοικογενειακϋσ 
ςυγκροϑςεισ αλλϊ και τη βύα- η γυναύκα κι εδώ εύναι ςυνόθωσ το κϑριο θϑμα, 
λειτουργώντασ ωσ βαλβύδα εκτϐνωςησ και ενύοτε ωσ ςϊκοσ του μποξ. τυπαγγύδου 
Γεωργύα  



ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2Η  
Δραματοπούηςη κοινωνικών ςτερεότυπων που 
καλλιεργούν την ανιςότητα των δύο φύλων  

Μετϊ το 
πϊρτι 

Ποιοσ 
καθαρύ

ζει; 

ΟΙ 
ΓΤΝΑΙΚΕ!!! 

1 

2 

333333333333 



ΔΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΤΠΟΘΕΗ  

Μια μϋρα 
ρεπϐ!!! Μπορώ 
να παύξω με τισ 
κϐρεσ μου !!!!!!! 

Ακόμη να 
αςχοληθεύσ με 

το φόρτωμα 
των ξύλων; 

1 2 3 



Τα ςτερεότυπα έχουν ποτίςει 
την κοινωνία  



Μητϋρα , 
επιτϋλουσ , 

θα μεύνουμε 
με τον 

μπαμπϊ ::: 

Περνϊμε 
τϐςο 

ωραύα μαζύ 
του!!! 

Αυτό δεν μπορεύ 
να γύνει. 

Θα κϊνετε τισ 
δουλειϋσ που 
ςασ ανϋθεςα 

1 

2 

3 



Παρόλο την ιςότητα των δύο φύλων προκαταλόψεισ εξακολουθούν να 
υπϊρχουν. Τα περιςςότερα ςτερεότυπα ςόμερα ςχετύζονται με την 
διαφοροπούηςη των δύο φύλων και ιδιαύτερα με τα παιχνύδια των 
παιδιών. Συγκεκριμϋνα τα αυτοκύνητα και τα όπλα θεωρούνται 
αγορύςτικα παιχνύδια ενώ οι κούκλεσ και τα κουζινικϊ κοριτςύςτικα. 
Σόμερα αν δούμε ϋνα αγόρι να παύζει με κούκλεσ ο κόςμοσ αλλϊ και οι 
ύδιοι γονεύσ του θα το θεωρόςουν τρύτο φύλο. Αυτό όμωσ πρϋπει να 
αλλϊξει, τα παιδιϊ πρϋπει να κϊνουν αυτό που τουσ αρϋςει και Και να 
μην υπϊρχουν διακρύςεισ. Κανϋνα παιχνύδι δεν θεωρεύται κοριτςύςτικο 
η αγορύςτικο. 
  



ε ϋνα παιχνιδϊδικο βρύςκονται οι γονεύσ με το αγορϊκι τουσ . Εκεύνοι επιλϋγουν 
για το μικρϐ Αλϋξη ϋνα παιχνύδι ρομποτικόσ και ϋνα παιχνύδι αςτρονομύασ. Καθώσ 
εγκαταλεύπουν τον διϊδρομο των «παιχνιδιών για αγϐρια», η ματιϊ του παιδιοϑ 
πϋφτει ςε «κοϑκλεσ μωρϊ». Εύναι φυςικϊ ςτο διϊδρομο με τα «παιχνύδια για 
κορύτςια», αλλϊ ο μικρϐσ Αλϋξησ δεν καταλαβαύνει τον διαχωριςμϐ. Σρϋχει προσ 
τα εκεύ γιατύ θϋλει την κοϑκλα μωρϐ. 
«Μα οι κοϑκλεσ εύναι για τα κορύτςια», τον μαλώνει ο πατϋρασ. 
«Μα εγώ το θϋλω!», απαντϊει με παρϊπονο ο μικρϐσ Αλϋξησ. «Παύζουμε ςτο ςπύτι 
του φύλου μου του Γιϊννη, ταϏζουμε το μωρϐ, το κοιμύζουμε, βϊζουμε 
θερμϐμετρο, το πηγαύνουμε βϐλτα ςτην κουζύνα. Έτςι κϊνει και ο μπαμπϊσ του 
Γιϊννη με το μωρϐ τουσ». 
Ευαγγελύα Φρατζανϊ ,Αουρϋαλα  Σούτι  και Ευγενύα Παπακώςτα  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΝΟΣΗΣΑ  22: ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ  

τϐχοι 
Να ενημερωθοϑν οι μαθητϋσ για τισ ευθϑνεσ και τα 

καθόκοντϊ τουσ απϋναντι ςτου σ ϊλλουσ ανθρώπουσ 
(ανθρώπινο δικαύωμα 29) 

Να μϊθουν για τουσ περιοριςμοϑσ των ανθρωπύνων 
δικαιωμϊτων  τουσ που απορρϋουν απϐ τα ανθρώπινα  
δικαιώματα των ϊλλων  





Δραςτηριότητα 1η   
Έξι Ομϊδεσ μαθητών παύρνουν ςε φωτο 5 
ανθρώπινα δικαιώματα και μετϊ απϐ 
ςυζότηςη ςκϋφτονται τισ υποχρεώςεισ 
που απορρϋουν . τη ςυνϋχεια ςτην 

ολομϋλεια καταγρϊφουν ςε χαρτϐνι τα 
δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ που 
απορρϋουν απϐ αυτϊ  













16) Όλοι ϋχουν το δικαύωμα ςτο γϊμο και τη δημιουργύα οικογϋνειασ. Οι ϊνδρεσ 
και οι γυναύκεσ ϋχουν ύςα δικαιώματα τόςο κατϊ τη διϊρκεια όςο και μετϊ τη 
λύςη του γϊμου 



Παρϐλο που πιςτεϑουμε πωσ ζοϑμε ςε ϋναν πολιτιςμϋνο κϐςμο, πολλϊ ανύδεα γεγονϐτα 
διαψεϑδουν αυτό μασ την πεπούθηςη. Καθημερινϊ, διαπρϊττονται εκατοντϊδεσ 
εγκλόματα διϐτι αρκετού ϊνθρωποι δεν γνωρύζουν πωσ οι πρϊξεισ τουσ ϋχουν ϐρια. 
 Ένα απϐ αυτϊ τα ανύδεα γεγονϐτα που αναμφύβολα επιβϊλλεται να 

χαρακτηριςτεύ ωσ ϋγκλημα εύναι ο πρϐωροσ γϊμοσ. Για να γύνω πιο ςαφόσ, 

ακϐμη και ςόμερα, ενώ ζοϑμε ςτον εικοςτϐ πρώτο αιώνα, ςε φτωχικϋσ και 
οπιςθοδρομικϋσ χώρεσ, μικρϊ παιδιϊ, εξαναγκϊζονται ςτην ευαύςθητη ακϐμη παιδικό 
ηλικύα να παντρευτοϑν ϊνανδρουσ ηλικιωμϋνουσ οι οπούοι εκμεταλλεϑονται το 
δικαύωμα του γϊμου. Αγνοοϑν ϐμωσ το ϐτι η ελευθερύα τουσ ςταματϊει εκεύ που 
αρχύζουν τα δικαιώματα των μικρών αυτών παιδιών. Για αυτϐ ο νϐμοσ πρϋπει να 
προςτατεϑει αυτϊ τα παιδιϊ. Έχουν και αυτϊ δικαιώματα που καταπατοϑνται εφϐςον 
χωρύσ την θϋληςη τουσ παντρεϑονται και χϊνουν την παιδικό τουσ αθωϐτητα. 
 Επομϋνωσ, οι κυβερνόςεισ πρϋπει να δρϊςουν ϊμεςα ώςτε να ψηφιςτοϑν 
νϐμοι για την προςταςύα αυτών των παιδιών. Όλοι ϋχουν το δικαύωμα και την ανϊγκη να 
ζόςουν την ζωό τουσ ϐπωσ αυτού θϋλουν, κϊνοντασ τισ δικϋσ τουσ αποφϊςεισ που θα 
τουσ οδηγόςουν ςτην ευτυχύα. τυπαγγύδου Γεωργύα  



ϋγκλημα εύναι ο πρϐωροσ γϊμοσ 

παιδύ παιδύ 

Παιδύ  παιδύ 



26) Όλοι ϋχουν δικαύωμα ςτην εκπαύδευςη 

29) Κϊθε ϊτομο ϋχει υποχρεώςεισ 
απϋναντι ςτην κοινωνύα και ςε τρύτουσ 

Ο Μύλαν ετοιμαζόταν να φύγει για το ςχολεύο όταν μπόκε ςτην κουζύνα ο πατϋρασ του. 
“Mύλαν, ςόμερα ςε χρειϊζομαι ςτα χωρϊφια. Μπορεύσ να μην πασ ςτο ςχολεύο; Οι 
καλλιϋργειεσ θα καταςτραφούν αν δεν τισ μαζϋψουμε γρόγορα.” 
Αυτϐ ςτενοχώρηςε τον Μύλαν. 
“Πατϋρα, εύναι ανϊγκη να πϊω ςτο ςχολεύο ςόμερα”, εύπε, “εύναι η πρώτη ςυνϊντηςη του 
ςυμβουλύου μαθητών και ϋχω εκλεγεύ εκπρϐςωποσ τησ 8ησ τϊξησ.” 
“Αλλϊ δεν εύςαι ο μϐνοσ, ϋτςι δεν εύναι;”, εύπε ο πατϋρασ. “Δεν πειρϊζει αν δεν πασ. 
Τπϊρχουν και ϊλλοι εκπρϐςωποι τησ 8ησ, δεν υπϊρχουν;” 
“Ναι, αλλϊ αν δεν πϊω θα απογοητεϑςω αυτοϑσ που με ψόφιςαν. Εξϊλλου, ϋχουμε 
μϊθημα φυςικόσ ςόμερα. Δεν θϋλω να το χϊςω. Πρϋπει να περϊςω τισ εξετϊςεισ αν 
πρόκειται να πϊω ςτο πανεπιςτόμιο”. 



 
 
Ο πατϋρασ του Μύλαν γρϑλιςε θυμωμϋνοσ. 
“Μιλϊσ για το πανεπιςτόμιο ςα να μην ενδιαφϋρεςαι για την οικογϋνειϊ ςου. Δεν βλϋπεισ 
ότι ςε χρειαζόμαςτε ςτο ςπύτι; Πώσ θα μασ βοηθϊσ αν πασ ςτο πανεπιςτόμιο; Και ποϑ θα 
πασ ϐταν θα πϊρεισ το πτυχύο ςου; Εύναι απύθανο να γυρύςεισ πύςω, αυτϐ εύναι ςύγουρο”. 

“Θα ϋπρεπε να χαύρεςαι που θϋλω να κϊνω κϊτι ςτη ζωό μου ”, φώναξε ο Μύλαν 
θυμωμϋνα, “ςε αντύθεςη με τα περιςςότερα παιδιϊ εδώ. Δεν ϋχουν καμύα 
φιλοδοξύα. Θα καταλόξουν να κϊνουν ό,τι και οι πατερϊδεσ τουσ.” 

“Δεν βλϊπτει λύγοσ ςεβαςμόσ ςτη μεγαλύτερη γενιϊ”, απϊντηςε ο 

πατϋρασ, προςπαθώντασ να διατηρόςει την ψυχραιμύα του. “Όλη αυτό η ςυζότηςη για 
πανεπιςτόμια, με αρρωςταύνει. Μοιϊζει ςα να ϋχεισ ξεχϊςει τισ αξύεσ που ϋχουμε. 

κϋφτεςαι μϐνο τον εαυτϐ ςου”. 
 



Ο Μύλαν αναςτϋναξε. Όλα αυτϊ τα εύχε ξανακοϑςει. 
“Πατϋρα, αν ϋχω μια καλό δουλειϊ, δεν θα ξεχϊςω εςϋνα και την οικογϋνειϊ μου. Πώσ 

φαντϊζεςαι ϐτι θα ϋκανα κϊτι τϋτοιο; Αλόθεια, θϋλεισ να αφόςω το ςχολεύο και να 
μην κϊνω αυτϊ που μπορώ; Όλοι οι καθηγητϋσ μου λϋνε ϐτι θα μποροϑςα να γύνω 
καλϐσ επιςτόμονασ. Μπορεύ κϊποια μϋρα να κϊνω ανακαλϑψεισ που θα βοηθόςουν ϐλο 
τον κϐςμο”. 

Ο πατϋρασ χτϑπηςε το χϋρι ςτο τραπϋζι. 
“Η πρώτη ςου δουλειϊ εύναι να ενδιαφϋρεςαι για την οικογϋνειϊ ςου και για την 

κοινϐτητα, ειδικϊ αυτοϑσ τουσ δϑςκολουσ καιροϑσ. Γεμύζεισ το κεφϊλι ςου με όνειρα. Σι 
ςε νοιϊζει για τον αληθινϐ κϐςμο;” 
Αυτϐ πλόγωςε τον Μύλαν, αλλϊ δεν όθελε να το δεύξει. Για μια ςτιγμό κούταξε τον πατϋρα 
του με ςιωπηλό περιφρϐνηςη. Εκεύνοσ γϑριςε και ϋφυγε, χτυπώντασ πύςω του την 
πόρτα.Ο Μύλαν κϊθιςε και αναςτϋναξε. κϋφτηκε λύγο και πόρε την απϐφαςό του. Πόρε 
την τςϊντα του και ςτρϊφηκε προσ την πϐρτα. Μετϊ ςταμϊτηςε, ϋβγαλε ϋνα φϑλλο χαρτύ 
και κϊθιςε να γρϊψει ϋνα ςημεύωμα ςτον πατϋρα του. Ήταν το πιο δύςκολο πρϊγμα που 
εύχε κϊνει ςτη ζωό του. 



ΕΝΟΣΗΣΑ 6 : Εύμαι ικανϐσ να το κϊνω ( Αναπηρύα) (δικαιώματα, 
1,3,16,22,23,25,26)  

τϐχοι  



Βιωματικϊ παιχνύδια 
Σο πϋραςμα ενϐσ ναρκοπεδύου  

 Παιχνύδι ενςυναύςθηςησ για την ϋλλειψη τησ όραςησ 
τόχοι: ενςυναύςθηςη, αποδοχό τησ διαφορετικϐτητασ , 
ϋκφραςη ςυναιςθημϊτων , μετϊδοςη μηνυμϊτων με τη 
γλώςςα του ςώματοσ  

Πώσ αιςθανθόκατε ωσ τυφλϐσ; 
Πώσ αιςθανθόκατε ωσ οδηγϐσ; 
Πώσ επικοινωνοϑςατε αφοϑ δεν όςαςταν ικανού 
να μιλόςετε; 



Εύμαι ικανϐσ να το κϊνω  



Δραςτηριϐτητα ,μϊθε τη γραφό των τυφλών και προςπϊθηςε να 
γρϊψεισ  το ϐνομϊ ςου   



ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΟΛΤΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΣΗΣΑ: ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ «ΠΩ ΕΙΝΑΙ ΝΑ Ε 
ΚΤΝΗΓΟΤΝ» 

τϐχοι  
• Ευαιςθητοπούηςησ ςχετικϊ με το ζότημα τησ 

ρητορικόσ μύςουσ 
• Αϑξηςη τησ ςυμπϊθειασ και τησ αλληλεγγϑησ προσ 

τα θϑματα τησ ρητορικόσ μύςουσ  
• Ανϊπτυξη ενεργών ςτϊςεων και ςυμπεριφορών 

κατϊ τησ ρητορικόσ μύςουσ ςτο πλαύςιο ϐπου ζουν  



Σα social media, 
εκτϐσ απϐ 
πλατφϐρμεσ με 
πολλϋσ αρετϋσ , εύναι 
και ϋνα περιβϊλλον 
οχλαγωγύασ 



ομοφοβύα 

ςώμα 

φϑλο 

τερεότυπα 
Ξενοφοβύα 

Απαξύωςη τησ 
διαφορετικότητασ  

  

Διαδύκτυο  



Ακϐμη και ϐταν τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ (facebook, 
Twitter, You Tube, Instagram) αποφαςύζουν να πϊρουν 
θϋςη απενεργοποιώντασ ςελύδεσ , λογαριαςμοϑσ και 
κανϊλια, τϐτε προκϑπτουν μια ςειρϊ απϐ ερωτόματα: 
Μόπωσ ϊργηςαν πολϑ να το κϊνουν ; Μόπωσ πλόττεται η 
ελεϑθερη διακύνηςη ιδεών , καθώσ ανούγει ο αςκϐσ του 
Αιϐλου; Πώσ , πϐτε και ποιοσ αποφαςύζει τη ςωςτό 
αντύδραςη; Πϐςο διαφανεύσ και δημοκρατικού εύναι εντϋλει 
, τϋτοιοι μηχανιςμού ελϋγχου ςτη δημϐςια και ψηφιακό 
ςφαύρα; 



Μηνύματα μύςουσ  
Εύςαι φτωχϐσ, δεν πρϋπει να εύςαι ςτην ύδια 
τϊξη μαζύ μασ. Οι γονεύσ ςου εύναι 
τεμπϋληδεσ και δεν θϋλουν να δουλϋψουν. Γι 
' αυτϐ δεν ϋχεισ χρόματα για να αγορϊςεισ 
ακριβϊ ροϑχα και το κινητϐ ςου εύναι ϊθλιο! 

Εύςαι ϋνα ϊτομο με ελλεύψεισ. Γιατύ 
γρϊφτηκεσ ςτο ςχολεύο μασ; Πρϋπει να 
ζόςεισ κϊπου αλλοϑ, μακριϊ απϐ εμϊσ. 
Εύμαςτε υγιεύσ ϊνθρωποι, δεν θϋλουμε να 
μολυνθοϑμε απϐ την αδυναμύα ςου. Εύςαι 
κακϐσ και ϊςχημοσ ϊνθρωποσ! 

Γιατύ υπϊρχουν ϊνθρωποι που 
αποδϋχονται τη ρητορικό μύςουσ; 

Πώσ θα πρϋπει να αντιδρϊςουμε 
ςε μια τϋτοια ρητορικό ; 

Σι μϊθατε απϐ αυτό τη 
δραςτηριϐτητα; 

Δραςτηριϐτητα: Αντιμϋτωποι με τη ρητορικό μύςουσ  



ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΣΕ ΣΗ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΤΡΩΠΗ  



https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_el 



Ποια πρϋπει να εύναι τα χαρακτηριςτικϊ τησ Ενωμϋνησ 
Ευρώπησ ; 



Ποιουσ κινδϑνουσ πρϋπει να αποφϑγει η 
Ευρωπαώκό Ένωςη; 

Ιδεολογύα του 
κϋρδουσ 

Απαξύωςη 
πολιτιςμών  

Καταςτροφό 
περιβϊλλοντοσ  

Σο πρϐτυπο 
τησ 

αμερικϊνικησ 
πολιτικόσ  

Αντιμετώπιςη μεταναςτών ωσ 
πολύτεσ δεϑτερησ κατηγορύασ   





ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 22:  
ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΤΚΑΙΡΙΑ 

ΜΟΤ ! 

τϐχοι 
• Η επύγνωςη των αιτιών και των ςυνεπειών τησ 

εγκατϊλειψησ του ςχολεύου απϐ τουσ μαθητϋσ 
• Να αναγνωρύζουν οι μαθητϋσ ςε ςυγκεκριμϋνεσ 

περιπτώςεισ , τα παιδιϊ και τουσ εφόβουσ ςε κύνδυνο 
• Οι μαθητϋσ να ανακαλϑψουν τρϐπουσ για να αποτρϋψουν 

την εγκατϊλειψη του ςχολεύου   



https://ec.europa.eu/education/policies/school/early-school-leaving_el 

Αύτια ςχολικόσ διαρροόσ  

Ανεργύα  

Κοινωνικϐσ αποκλειςμϐσ  

Κακό κατϊςταςη υγεύασ  

χολικϐ περιβϊλλον-ςχϋςεισ μαθητών 
–καθηγητών  

Μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ  

Προςωπικϊ-οικογενειακϊ προβλόματα  



Η επύτροποσ Μαρύγια Γκαμπριϋλ ανακούνωςε ςτην ϋκθεςη 
παρακολοϑθηςησ τησ εκπαύδευςησ και τησ κατϊρτιςησ για 
το 2020 ςτη διϊςκεψη DigiEduHack ςτισ 12 Νοεμβρύου 2020,  
ότι το 20 % των δεκαπεντϊχρονων μαθητών ςε όλη την 
Ευρώπη εξακολουθούν να διατρϋχουν κύνδυνο εκπαιδευτικόσ 
φτώχειασ, καθώσ δεν διαθϋτουν βαςικϋσ δεξιότητεσ ςτην 
ανϊγνωςη, τη γραφό και τα μαθηματικϊ ό επαρκεύσ γνώςεισ 
ςτισ θετικϋσ επιςτόμεσ.  

https://ec.europa.eu/education/news/digieduhack-2020_el


υνϋπειεσ  

Οι μαθητϋσ 
• Βιώνουν ςυναιςθόματα απϐρριψησ  
• Αντιδροϑν ςτο ςχολεύο 
• Έχουν χαμηλό αυτοεκτύμηςη 
• Έρχονται αντιμϋτωποι με την 

ενεργητικό ό παθητικό 
περιθωριοπούηςη 

• «Αποδροϑν» ςτη ζοφερό 
πραγματικϐτητα 

• Εγκατϊλειψη του ςχολεύου  



Σρϐποι αντιμετώπιςησ τησ ςχολικόσ διαρροόσ 

Ενεργοπούηςη 
ανθρωπιϊσ  

Ενημϋρωςη 
γονϋων 

/εκπ/κών  

Ευελιξύα ςτην 
οργϊνωςη του  

ςχολεύου  

Εφαρμογό 
εξατομικευ

μϋνησ 
εκπ/ςησ  

Έγκαιρη 
προληπτικό 

υποςτόριξη ςε 
αυτϊ τα παιδιϊ  

Ανιδιοτελόσ αγϊπη  



Δραςτηριϐτητα  
Οι μαθητϋσ χωρύζονται ςε ζευγϊρια και 
αναλαμβϊνουν να εξετϊςουν περιπτώςεισ που εύναι 
εύναι ςυνόθωσ υπαύτιεσ για εγκατϊλειψη των παιδιών 
απϐ το ςχολεύο .  
Περιπτωςιολογύεσ 
 Οικονομικϊ προβλόματα 
 Βύαιη οικογϋνεια 
 Αλκοολικό οικογϋνεια 
 Μϋλοσ ςυμμορύασ 
 Ο μαθητόσ εργϊζεται με καλϋσ απολαβϋσ  

 
 



Οι ερωτόςεισ που τύθενται εύναι: 
• Ποια εύναι τα ςυναιςθόματα του παιδιοϑ; 
• Ποιεσ θα εύναι οι ςυνϋπειεσ τησ εγκατϊλειψησ του 

ςχολεύου; 
• Πώσ θα μποροϑςατε εςεύσ να βοηθόςετε το παιδύ; 
 
τη ςυνϋχεια οι μαθητϋσ ζωγραφύζουν μύα πυραμύδα και 
καταγρϊφουν τισ προτϊςεισ τουσ για μια ευαιςθητοποιημϋνη εκπ/κό 
πολιτικό που εφαρμϐζει εξατομικευμϋνη και ϋγκαιρη προληπτικό 
υποςτόριξη ςε παιδιϊ που διατρϋχουν τον κύνδυνο να 
εγκαταλεύψουν το ςχολεύο  
 





Αντύ επιλόγου 

Norman Rockwell, The Problem We All Live With, 1964 
 
 


