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Η θεµατικ
 �ωρ��εται σε δ�� εν�τητες, �ι �π��ες παρατ�θενται στη
συν��εια:

Εν�τητα α: ∆ιεθνε�ς �ργανισµ�� και �ργαν�σεις
Κε��λαι� 1: Παγκ!σµια Πρ�"λ
µατα
Κε��λαι� 2: $ ρ!λ�ς των ∆ιεθν&ν $ργανισµ&ν 

Εν�τητα �: Τα ανθρ�πινα δικαι�µατα 
Κε��λαι� 1�: Η $ικ�υµενικ
 ∆ιακ
ρυ'η των ∆ικαιωµ�των τ�υ

Ανθρ&π�υ
Κε��λαι� 2�: Τα ∆ικαι&µατα τ�υ Παιδι�+

Το Άτοµο και η ∆ιεθνής Κοινότητα



Κεφάλαιο 1ο: Παγκόσµια Προβλήµατα
Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με τ� δι�λ�γ� των ηρ�ων και τις  ωτ�γρα �ες στ� �ι�λ�� τ�υ µαθητ" δ�νεται τ� ερ�θισµα για να
συ�ητ
σ�υµε µε τ�υς µαθητ�ς για τα παγκ�σµια πρ��λ"µατα και να �δηγηθ�+µε µα�� τ�υς στη
διαπ�στωση !τι αυτ� ε�ναι πρ�"λ
µατα π�υ α��ρ�+ν �λ�υς τ�υς ανθρ�π�υς. Επ�σης µπ�ρ�+µε
να ανα�ητ
σ�υµε τις αιτ�ες αυτ&ν των �ητηµ�των και να πρ�"ληµατιστ�+µε π�νω στ� ρ�λ� π�υ
��ει διαδραµατ�σει η ανθρ&πινη δραστηρι!τητα στη δηµι�υργ�α και τη δι!γκωσ
 τ�υς.

Τα σηµαντικ!τερα παγκ�σµια πρ��λ"µατα ε�ναι:

• Η φτώχεια 
Π�λλ�� �νθρωπ�ι στ�ν πλαν
τη ��υν κ�τω απ! τ� �ρι� της  τ�#ειας. Αυτ! σηµα�νει !τι �ι �ν-

θρωπ�ι αυτ�� στερ�+νται αγαθ� απαρα�τητα για τη �ω
 τ�υς. Σε π�λλ�ς �&ρες τ�υ κ!σµ�υ η ανερ-
γ�α, η υπ�απασ#�ληση αλλ� και η εργασ�α µε π�λ� #αµηλ" αµ�ι�", !πως και η �λλειψη παιδε�ας
���υν ��ρει π�λλ�+ς π�λ�τες σε αυτ
ν την κατ�σταση. $ρισµ�ν�ι αναγκ���νται να µεταναστε+-
σ�υν σε �λλες �&ρες για να ανα�ητ
σ�υν καλ+τερη τ+�η κι �τσι γ�ν�νται �ικ�ν�µικ�� µεταν�στες.

• Οι πρόσφυγες – Τα παιδιά πρόσφυγες
Κατ� τη δι�ρκεια της δεκαετ�ας τ�υ '90 �ν�πλες συρρ�'εις και �κτακτες καταστ�σεις �τ+πη-

σαν εκατ�ντ�δες �ιλι�δες παιδι�, τα �π��α εκτ�π�στηκαν 
 �γιναν πρ!σ�υγες. Στη δεκαετ�α π�υ
µεσ�λ�"ησε απ! την υι�θ�τηση της Σ+µ"ασης για τα ∆ικαι&µατα τ�υ Παιδι�+, τ� 1989, π�νω απ!
2.000.000 παιδι� σκ�τ&θηκαν και π�νω απ! 6.000.000 παιδι� τραυµατ�στηκαν 
 �µειναν αν�πηρα
σε �ν�πλες συγκρ�+σεις, 12.000.000 παιδι� �µειναν �στεγα, τ�υλ��ιστ�ν 1.000.000 �µειναν �ρ�αν�

 απ��ωρ�σθηκαν τ�υς δικ�+ς τ�υς και 10.000.000 παιδι� απ�κτησαν ψυ��λ�γικ� τρα+µατα. Σ+µ-
�ωνα µε τη UNICEF, τ� 50% των 57,4 εκατ�µµυρ�ων εκτ�πισµ�νων ατ!µων λ!γω εν!πλων συρ-
ρ�'εων σε !λ� τ�ν κ!σµ�, ε�ναι παιδι�.

Τα παιδι�-πρ!σ�υγες κατα"�λλ�υν "αρ+τατ� τ�µηµα, υπ�σιτ���νται, µαστ���νται απ! ασθ�-
νειες, δεν εµ"�λι���νται και δεν π�νε σ��λε��. Και µ!ν� η περιαγωγ
 τ�υς σε κατ�σταση πρ�σ�υ-
γι�ς πρ�καλε� ανεπ�+λωτες "λ�"ες στ�ν παιδικ! ψυ�ισµ!. Τ� ενδια��ρ�ν για τα παιδι� απ�τελε�
�λλωστε και µ�σ� αντιµετ&πισης της "�ας. $ι π!λεµ�ι δεν πρ!κειται να σταµατ
σ�υν αλλ� η
UNICEF σε συνεργασ�α µε �λλ�υς διεθνε�ς �ργανισµ�+ς - !πως η &πατη Αρµ�στε�α των Ηνωµ)-
νων Εθν�ν για τ�υς Πρ�σ υγες, η ∆ιεθν"ς Επιτρ�π" τ�υ Ερυθρ�� Σταυρ�� – πρ�σπαθ�+ν να
µετρι�σ�υν τις συν�πειες των π�λ�µων στα γυναικ!παιδα.

• Οι πόλεµοι και οι συγκρούσεις
Παρ� τ�ν περι�ρισµ! των εν!πλων συγκρ�+σεων παραµ�νει τ� πρ!"ληµα της επ�λυσης των

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ!�� να καταστ
σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�+ς:
� Να γνωρ�σ�υν τα παγκ!σµια πρ�"λ
µατα, ως �ητ
µατα π�υ α��ρ�+ν !λ�υς τ�υς αν-

θρ&π�υς µ�λη της Παγκ�σµιας Κ�ιν�τητας.
� Να ευαισθητ�π�ιηθ�+ν π�νω στα παγκ�σµια πρ��λ"µατα και να πρ�"ληµατιστ�+ν για

τις αιτ�ες, τις συν�πειες και τ�υς τρ!π�υς αντιµετ&πισ
ς τ�υς.
� Να συνειδητ�π�ι
σ�υν !τι µ�σα απ! τη δρ�ση των π�λιτ�ν τ�υ κ!σµ�υ και την ευαισθη-

τ�π��ησ
 τ�υς µπ�ρε� να "ελτιωθε� η κατ�σταση.
� Να αναπτ+'�υν ακ!µα περισσ!τερ� τις διαθεµατικ�ς �νν�ιες �τ�µ� – σ�ν�λ� και αλλη-

λεπ�δραση.
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δια��ρ&ν µετα'+ κρατ&ν αλλ� και �λλων �µ�δων ανθρ&πων µε τη ��α. $ι "�αιες αυτ�ς συγκρ�+-
σεις µπ�ρε� να ��ε�λ�νται σε δια��ρ�ς �ικ�ν�µικ�ς, θρησκευτικ�ς και �λλες. $ι συν�πειες των συ-
γκρ�+σεων ε�ναι π�λ+ σηµαντικ�ς α��+ ��ν�νται ανθρ&πινες �ω�ς και πρ�καλ�+νται π�λλ�ς υλι-
κ�ς �ηµι�ς. Σε π�λλ�ς περιπτ&σεις �νθρωπ�ι αναγκ���νται να εγκαταλε�ψ�υν τα σπ�τια τ�υς και
να κατα�+γ�υν ως πρ!σ�υγες σε '�νες �&ρες.

Την �δια στιγµ
, υπ�ρ�ει εκτεταµ�νη "�α τ!σ� στ� "ι�µη�ανικ!, !σ� και στ�ν αναπτυσσ!µεν�
κ!σµ�.

• Η ρύπανση του περιβάλλοντος
Η επιστ
µη και η τε�ν�λ�γ�α τα τελευτα�α �ρ!νια ���υν κ�νει �λµατα. Τ� γεγ�ν!ς αυτ! ��ει

"�"αια θετικ�ς συν�πειες, καθ&ς διευκ�λ+νει τη �ω
 τ�υ ανθρ&π�υ, !µως ��ει δηµι�υργ
σει και
σηµαντικ� πρ�"λ
µατα στ�ν �δι� τ�ν πλαν
τη µας. Η ατµ�σ αιρα ρυπα�νεται απ� καυσα)ρια, τα
νερ� απ� τα δια �ρων ειδ�ν λ�µατα, εν& π�λλ� ε�δη �&ων κινδυνε+�υν να ε'α�ανιστ�+ν ε'αι-
τ�ας των δραστηρι�τ
των τ�υ ανθρ&π�υ. Επι"�λλεται να "ρεθ�+ν λ+σεις για τ� πρ!"ληµα µε τις
πρ�σπ�θειες και των κρατ&ν αλλ� και των ευαισθητ�π�ιηµ�νων π�λιτ&ν σε !λ�ν τ�ν κ!σµ� γιατ�
η ρ�πανση τ�υ περι��λλ�ντ�ς ε�ναι �να πρ!"ληµα επι"�ωσης για τ� ανθρ&πιν� ε�δ�ς.

∆ραστηριότητα
Η δραστηρι!τητα π�υ �λ�κληρ&νει τ� κε��λαι� ��ει στ!�� µ�σα απ! �να παι#ν�δι ρ�λων να "�η-
θ
σει τ�υς µαθητ�ς να γνωρ�σ�υν "ιωµατικ� τα παγκ!σµια πρ�"λ
µατα και να ανα�ητ
σ�υν λ+-
σεις γι’ αυτ�. >τσι θα �δηγηθ�+ν στ�ν πρ�"ληµατισµ! για τα �ητ
µατα παγκ!σµι�υ ενδια��ρ�-
ντ�ς (�τ&�εια, π!λεµ�ι, ασθ�νειες, µ!λυνση περι"�λλ�ντ�ς) και την ευαισθητ�π��ησ
 τ�υς π�νω
σε αυτ�. Στη δραστηρι!τητα αυτ
 υπ�ρ�ει σ�νδεση µε τ� µ�θηµα της Γεωγρα �ας.

Αξιολόγηση
Με διερευνητικ�ς ερωτ
σεις, συµµετ��ικ�ς και "ιωµατικ�ς δραστηρι!τητες, καθ&ς και µε τα πα-
ραδε�γµατα και τις εικ!νες π�υ θα επε'εργαστ�+ν �ι µαθητ�ς διαπιστ&νει � εκπαιδευτικ!ς τ�
"αθµ! ευαισθητ�π��ησης των µαθητ&ν στα πρ�"λ
µατα π�υ απασ��λ�+ν τ�ν πλαν
τη. Η ευαι-
σθητ�π��ηση των µικρ&ν µαθητ&ν σε θ)µατα περι��λλ�ντ�ς αλλ� και σε πρ��λ"µατα π�υ αντι-
µετωπ�/�υν �νθρωπ�ι τ�υ πλαν"τη (�τ&�εια, π!λεµ�ι κ.�) θα ε�ναι η ελπ�δα για τη µελλ�ντικ

ε'�λειψ
 τ�υς.

Κεφάλαιο 2ο: Ο ρόλος των ∆ιεθνών Οργανισµών
Στόχοι του µαθήµατος

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ!�� να καταστ
σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�+ς:
� Να γνωρ�σ�υν τ�υς κυρι!τερ�υς διεθνε�ς �ργανισµ��ς και �ργαν�σεις.

� Να καταν�
σ�υν τη λειτ�υργ�α των διεθν&ν �ργανισµ&ν και �ργαν&σεων.

� Να συνειδητ�π�ι
σ�υν τη σηµασ�α π�υ ��ει η αλληλ�καταν�ηση και η συνεργασ�α των

λα&ν για την ειρηνικ" συν�παρ0" τ�υς.
� Να καταν�
σ�υν τ�ν ρ�λ�, τ�ν σκ�π� και τη #ρησιµ�τητα αυτ&ν των �ργανισµ&ν.
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∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
(Η συγκεκριµ�νη διδακτικ� εν�τητα θα �λ�κληρωθε�  σε δ�� διδακτικ�ς �ρες).

Με α��ρµ
 τ� δι�λ�γ� µετα'+ των ηρ&ων, τ� κε�µεν� και τις εικ!νες σ�ετικ� µε τις ∆ιεθνε�ς
�ργαν�σεις αρ���ει η συ�
τηση για τ� θ�µα της εν!τητας. Γ�νεται καταν�ητ!  !τι �ι �νθρωπ�ι
���υν αν�γκη πρ�στασ�ας και ασ �λειας και γι’ αυτ! τ� λ!γ� κ�θε κρ�τ�ς �ρ�ντ��ει να συν�πτει
συµ�ων�ες µε �λλα κρ�τη για τη σ+σταση των ∆ιεθν�ν �ργανισµ�ν.

Στη συν��εια �ρει��εται να γ�νει � δια�ωρισµ!ς µετα'+ ∆ιεθν&ν $ργανισµ&ν, στ�υς �π���υς
συµµετ���υν �ι κυ�ερν"σεις, !πως � $.Η.Ε. και των µη κυ�ερνητικ�ν �ργαν�σεων, !πως η
Action aid, �ι Γιατρ�� Bωρ�ς Σ+ν�ρα κτλ. Τ�ν��εται ιδια�τερα � ρ!λ�ς και η σηµασ�α της συµ"�λ
ς
!λων µας στις δραστηρι!τητες των �ργανισµ&ν και στην επ�τευ'η των στ!�ων τ�υς. Για διευκ!-
λυνση τ�υ εκπαιδευτικ�+, παρατ�θενται πληρ���ρ�ες για τ�υς σηµαντικ!τερ�υς διεθνε�ς �ργανι-
σµ�+ς και τις �ργαν&σεις:

UNESCO
Η απ�στ�λ
 της UNESCO ε�ναι:
� Να ενθαρρ+νει τα δι���ρα κρ�τη να υπ�γρ�ψ�υν τη Συνθ
κη τ�υ 1972 και να ε'ασ�αλ�-

σ�υν την πρ�στασ�α της �υσικ
ς και π�λιτιστικ
ς κληρ�ν�µι�ς τ�υς.
� Να ενθαρρ+νει τα κρ�τη-µ�λη της Συνθ
κης να πρ�τε�ν�υν περι���ς µ�σα στην επικρ�τει�

τ�υς για να συµπεριλη�θ�+ν στ�ν κατ�λ�γ� της Παγκ!σµιας Κληρ�ν�µι�ς.
� Να ενθαρρ+νει τα κρ�τη-µ�λη της Συνθ
κης να δηµι�υργ
σ�υν συστ
µατα ελ�γ��υ, π�υ

θα ανα��ρ�υν σε τακτικ
 "�ση την κατ�σταση στην �π��α "ρ�σκεται η πρ�στασ�α των �ω-
ρ&ν της Παγκ!σµιας Κληρ�ν�µι�ς της επικρ�τει�ς τ�υς.

� Να "�ηθ
σει τα κρ�τη-µ�λη να πρ�στατε+σ�υν τις �&ρες της Παγκ!σµιας Κληρ�ν�µι�ς,
παρ���ντας τε�νικ
 "�
θεια και επαγγελµατικ
 εκπα�δευση.

� Να πρ�ωθ
σει την παρ�υσ�α της Π�λιτιστικ
ς και Φυσικ
ς Κληρ�ν�µι�ς.
� Να ενθαρρ+νει τη διεθν
 συνεργασ�α για τη δια�+λα'η της Π�λιτιστικ
ς και Φυσικ
ς

Κληρ�ν�µι�ς. (Πηγ�: www.unesco.gr)

UNICEF
H UNICEF, η �ργ�νωση των Ηνωµ�νων Εθν&ν για τα Παιδι�, ιδρ+θηκε στις 11 ∆εκεµ�ρ��υ

1946 για να "�ηθ
σει τα παιδι� της Ευρ&πης, της Μ�σης Ανατ�λ
ς και της Κ�νας µετ� τ� τ�λ�ς
τ�υ ΒF Παγκ�σµ��υ Π�λ�µ�υ.

Στη δεκαετ�α τ�υ ’50, η UNICEF συµµετε��ε στις διεθνε�ς εκστρατε�ες ε'�λειψης των επιδηµι-
κ&ν ασθενει&ν, τ� ’60 
ταν η δεκαετ�α της αν�πτυ'ης, τ� ’70 η επ��
 των εναλλακτικ&ν λ+σεων,
τ� ’80 η εκστρατε�α για την επι"�ωση των παιδι&ν, τ� ’90 η δεκαετ�α των δικαιωµ�των τ�υ παιδι�+
εν& � 21�ς αι&νας θα αν
κει στα παιδι� ��ρη στ�υς υπ�στηρικτ�ς της UNICEF.

Τ� �τ�ς 1977 ιδρ+θηκε η Ελληνικ
 Επιτρ�π
 της UNICEF, µε σκ�π! την πληρ��!ρηση των
Ελλ
νων για την κατ�σταση των παιδι&ν και των µητ�ρων τ�υς σε κ�θε γωνι� τ�υ πλαν
τη, την
εκπα�δευση για την αν�πτυ'η, την π&ληση πρ�ϊ!ντων (κ�ρτες, τετρ�δια, παι�ν�δια, ε�δη γρα�ε��υ
κ.�.) και τη συλλ�γ
 π!ρων µ�σω δωρε&ν για τη �ρηµατ�δ!τηση πρ�γραµµ�των αν�πτυ'ης 
 επε�-
γ�υσας αν�γκης σε σ�εδ!ν 160 �&ρες τ�υ αναπτυσσ!µεν�υ κ!σµ�υ και της Ανατ�λικ
ς Ευρ&πης.

11 ∆εκεµ�ρ��υ - Ηµ)ρα τ�υ Παιδι��: Στην Ελλ�δα, η γεν�θλια ηµ�ρα της UNICEF γι�ρτ��ε-
ται ως Ηµ�ρα τ�υ Παιδι�+.

Στην Ελλ�δα, πρ&τ�ς πρεσ"ευτ
ς καλ
ς θ�λησης υπ
ρ'ε � Αντ&νης Σαµαρ�κης. $ Αντ&νης
Σαµαρ�κης γενν
θηκε στην Αθ
να τ� 1919. Σπ�+δασε ν�µικ� στ� Πανεπιστ
µι� Αθην&ν. Με µε-
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γ�λη κ�ινωνικ
 δρ�ση υπ
ρ'ε απ! τ�υς δηµ��ιλ�στερ�υς >λληνες τ!σ� ως συγγρα��ας !σ� και
ως ενεργ!ς π�λ�της.

>�ει υπ�στηρ�'ει !λες τις ενηµερωτικ�ς και ανθρωπιστικ�ς εκστρατε�ες της Ελληνικ
ς Επιτρ�-
π
ς της UNICEF και ��ει δ&σει εκατ�ντ�δες συνεντε+'εις στα ΜΜΕ για τη UNICEF και την πρ�-
σ��ρ� της πρ�ς τα παιδι� π�υ ���υν αν�γκη. Τα πρωτ!τυπα σ+ντ�µα διηγ
µατ� τ�υ κ!σµησαν
και ε'ακ�λ�υθ�+ν να κ�σµ�+ν τα ε'&�υλλα των τετραδ�ων της UNICEF π�υ πωλ�+νται στην
Ελλ�δα. Για 20 �ρ!νια πρ�σ��ερε ανεκτ�µητη "�
θεια στην UNICEF. Τ� 1984 ως επικε�αλ
ς της
ελληνικ
ς εκστρατε�ας εν�ντια στ� λιµ! στην Αιθι�π�α �γραψε τα κε�µενα της ταιν�ας τ�υ Παντε-
λ
 Β�+λγαρη "Αιθι�π�α: $δ�ιπ�ρικ! Θαν�τ�υ και $δ�ιπ�ρικ! Jω
ς". Με την ακ�+ραστη πρ�-
σ��ρ� τ�υ "�
θησε να αναγνωρισθε� η UNICEF στη συνε�δηση τ�υ κ!σµ�υ ως �νας απ�τελεσµα-
τικ!ς και α'ι!πιστ�ς �ργανισµ!ς π�υ αγων��εται σκληρ� για τα παιδι�. Τα "ι"λ�α τ�υ µετα�ρ�-
στηκαν σε περισσ!τερες απ! 30 γλ&σσες. «Τ� Λ�θ�ς», «Jητε�ται Ελπ�ς», «Σ
µα Κινδ+ν�υ»,
«Αρν�+µαι», «Τ� ∆ια"ατ
ρι�», «Η Κ!ντρα», «Αυτ�"ι�γρα��α 1919- », «Εν $ν!µατι», ε�ναι µερικ�
απ! τα π�λυδια"ασµ�να �ργα τ�υ. ∆ιαπραγµατε+�νται θ�µατα, !πως η ειρ
νη, η ελευθερ�α, η κ�ι-
νωνικ
 δικαι�σ+νη, η δηµ�κρατ�α και τα ανθρ&πινα δικαι&µατα. Oλ� τ�υ τ� �ργ� ε�ναι εµπνευ-
σµ�ν� απ! την αγ�πη τ�υ για τα παιδι�. ∆ιηγ
µατ� τ�υ ���υν συµπεριλη�θε� σε ελληνικ� και '�-
να σ��λικ� και πανεπιστηµιακ� "ι"λ�α. Κ�π�ια ���υν µετα�ερθε� στ�ν κινηµατ�γρ��� και την
τηλε!ραση. Εργ�σθηκε ως εµπειρ�γν&µων της ∆ιεθν�+ς $ργ�νωσης Εργασ�ας των Ηνωµ�νων
Εθν&ν σε π�λλ�ς �&ρες για κ�ινωνικ� θ�µατα. Τ� 1989 ανακηρ+�θηκε απ! τη UNICEF πρ&τ�ς
>λληνας Πρεσ"ευτ
ς Καλ
ς Θ�λησης για τα παιδι� τ�υ κ!σµ�υ, τ�τλ� π�υ τ�µησε επ�'ια µ��ρι τ�
τ�λ�ς της �ω
ς τ�υ µε την α��σ�ωση και ανιδι�τελ
 πρ�σ��ρ� τ�υ.

>�ει "ρα"ευθε� απ! π�λλ�+ς ��ρε�ς, κυ"ερνητικ�+ς και µη, τ!σ� για τ� συγγρα�ικ! �ργ� τ�υ
!σ� και για την κ�ινωνικ
 τ�υ δρ�ση. Π�θανε τ�ν Α+γ�υστ� τ�υ 2003 σε ηλικ�α 84 ετ&ν.

Πρ)σ�ειρα καλ"ς θ)λησης της UNICEF στην Ελλ�δα ε�ναι επ�σης η ακαδηµαϊκ!ς Ελ)νη Γλ�-
κατ/η-Αρ�ελ)ρ. (Πηγ�: www.unicef.gr )

Στ� "ι"λ�� τ�υ µαθητ
 παρατ�θεται η ιστ�ρ�α της µε τρ!π� ε+�ρηστ� και ευ��ριστ� για τα παιδι�.

Action Aid
H ActionAid Ελλ�ς, µ�λ�ς της διεθν�+ς �ργ�νωσης ActionAid International, δραστηρι�π�ιε�-

ται στην Ελλ�δα απ! τ� 1998 µε στ!�� την ευαισθητ�π��ηση τ�υ κ�ιν�+ στ� παγκ�σµι� πρ��λη-
µα της  τ�#ειας, τη δηµι�υργ�α δεσµ&ν αλληλεγγ+ης µετα'+ των Ελλ
νων π�λιτ&ν και των κα-
τ��κων των αναπτυσσ!µενων �ωρ&ν, εν& παρ�λληλα συµµετ��ει ενεργ� στις εκστρατε�ες της διε-
θν�+ς �ργ�νωσης για την καταπ�λ�µηση της �τ&�ειας στ�ν πλαν
τη.

H ActionAid International ιδρ+θηκε τ�ν Ιαν�υ�ρι� τ�υ 2004 !ταν τα τ�πικ� γρα�ε�α της �ρ-
γ�νωσης στη Μεγ�λη Βρεταν�α, την Ελλ�δα, την Ιταλ�α, την Ιρλανδ�α, τις ΗΠΑ και τη Βρα�ιλ�α
εν&θηκαν σ�ηµατ���ντας τη διεθν
 ActionAid µε �δρα τ� Γι���νεσµπ�υργκ στη Ν!τια Α�ρικ
. H
ActionAid International δι�ικε�ται απ! ∆ιεθν�ς ∆ι�ικητικ! Συµ"�+λι�, εργ��εται µεθ�δικ�, µε
απ�τελεσµατικ!τητα και δια��νεια και υπηρετε� τις θεµελι&δεις αρ��ς της ισ!τητας, τ�υ σε"α-
σµ�+ και της αλληλεγγ+ης µετα'+ των ανθρ&πων.

H ActionAid International αριθµε� σ
µερα περισσ!τερ�υς απ! 500.000 ευαισθητ�π�ιηµ�ν�υς
π�λ�τες σε !λ�ν τ�ν κ!σµ� π�υ υπ�στηρ���υν την τ�πικ
, εθνικ
 και παγκ!σµια δρ�ση της �ργ�-
νωσης µε σκ�π! την καταπ�λ�µηση της �τ&�ειας σε !λα τα επ�πεδα: τ�πικ�, στις κ�ιν!τητες !π�υ
��υν �ι �τω�!τερ�ι των �τω�&ν, εθνικ�, στις �&ρες π�υ �ρ���υν την εθνικ
 στρατηγικ
, αλλ� και
παγκ!σµια, στη διεθν
 κ�ιν!τητα !π�υ λαµ"�ν�νται �ι απ���σεις π�υ �ρ���υν τ� µ�λλ�ν !λων
των �ωρ&ν τ�υ κ!σµ�υ. (Πηγ�: www.actionaid.gr)
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WWF (World Wide Fund for Nature)
Η περι"αλλ�ντικ
 �ργ�νωση WWF ∂ÏÏ¿˜ απ�τελε� κ�µµ�τι της διεθν�+ς �ικ�γ�νειας τ�υ

WWF (World Wide Fund for Nature), η �π��α απαρτ��εται απ! 50 εθνικ�ς �ργαν&σεις και αγων�-
�εται για την πρ�στασ�α τ�υ περι"�λλ�ντ�ς σε περισσ!τερες απ! 100 �&ρες.

Ιδρ+θηκε τ� 1990 απ� τ�ν Λ�υκ :� µαν µε την υπ�στ"ρι0η τ�υ ;λληνα αρ#ιτ)κτ�να Θ�µι-
�υ Παπαγι�ννη, ως αυτ!ν�µη εθνικ
 �ργ�νωση µε δικ! της δι�ικητικ! συµ"�+λι�. >�ει τη ν�µικ

µ�ρ�
 Κ�ινω�ελ�+ς Ιδρ+µατ�ς µε �δρα  την Αθ
να.

Απ�στ�λ
 τ�υ WWF Ελλ�ς ε�ναι να διατηρ
σει την πλ��σια �ι�π�ικιλ�τητα της Ελλ�δας ως
αναπ�σπαστ� στ�ι#ε�� της Μεσ�γε��υ και να εµπ�δ�σει – και µακρ�πρ!θεσµα να αντιστρ�ψει –
την υπ�"�θµιση τ�υ περι"�λλ�ντ�ς, στ��ε+�ντας στην αρµ�νικ
 συν+παρ'η ανθρ&π�υ και �+σης.

Η δρ�ση τ�υ WWF στην Ελλ�δα 'εκ�νησε τ� 1969, πριν απ! τη σ+σταση της εθνικ
ς �ργ�νω-
σης, µε πρ&τ� σταθµ! τη συµ"�λ
 στην απ�κατ�σταση τ�υ δ�σ�υς της Καισαριαν
ς στ�ν Υµηττ!.
Στη συν��εια, στ
ρι'ε τ� πρ!γραµµα πρ�στασ�ας Πρεσπ&ν και "�
θησε στην πραγµατ�π��ηση
συνεδρ��υ για τ�υς ελληνικ�+ς υγρ!τ�π�υς.

Απ! την �δρυσ
 τ�υ τ� 1990, τ� WWF Ελλ�ς )#ει υλ�π�ι"σει περισσ�τερα απ� 70 πρ�γρ�µ-
µατα δρ�σης. Αυτ� α��ρ�+ν τ�υς τ�µε�ς της ενεργ�+ς πρ�στασ�ας και δια�ε�ρισης τ�υ �υσικ�+
περι"�λλ�ντ�ς (πρ�γρ�µµατα ‘πεδ��υ’), τη δι�ργ�νωση εκστρατει&ν ενηµ�ρωσης και ευαισθητ�-
π��ησης των π�λιτ&ν, την τεκµηρ�ωση παρεµ"�σεων σε θ�µατα περι"αλλ�ντικ
ς π�λιτικ
ς της
�&ρας, αλλ� και την υλ�π��ηση πρ�γραµµ�των περι"αλλ�ντικ
ς εκπα�δευσης και κατ�ρτισης.

WWF Ελλ!ς

Φιλελλ�νων 26, 10558 Αθ�να

Τηλ. 210-3314893, Fax: 210-3247578

e-mail: support@wwf.gr

Greenpeace
Η Greenpeace ε�ναι �σως η δυναµικ!τερη διεθν"ς περι�αλλ�ντικ" �ργ�νωση στ�ν πλαν
τη

και ιδρ+θηκε τ� 1971 !ταν τρεις Καναδ��, �ι Jim Bohlen, Irvin Stowe Î·È Paul Cote, επι�ε�ρησαν
να σταµατ
σ�υν τις πρ�γραµµατισµ�νες πυρηνικ�ς δ�κιµ�ς των Η.Π.Α. στην περι��
 Αµτσ�κα της
Αλ�σκα.

$ι ακτι"ιστ�ς δεν κατ��εραν να σταµατ
σ�υν τις δ�κιµ�ς και συνελ
�θησαν, αλλ� τ� τ�λµη-
ρ! εγ�ε�ρηµ� τ�υς �γινε γνωστ! σε �λ!κληρ� τ�ν πλαν
τη, αναγκ���ντας τις αµερικανικ�ς αρ��ς
να τ�υς απελευθερ&σ�υν και να µη �ρησιµ�π�ι
σ�υν π�τ� 'αν� την περι��
 σαν πεδ�� πυρηνι-
κ&ν δ�κιµ&ν.

Σ
µερα, η Greenpeace ��ει παρ�υσ�α σε σαρ�ντα δ+� �&ρες και π�νω απ! τρ�α εκατ�µµ+ρια
υπ�στηρικτ�ς. >��ντας ως αρ��ς τη µη-"�α, την �µεση δρ�ση και την ανε'αρτησ�α απ! κ!µµατα,
κυ"ερν
σεις και �ικ�ν�µικ� συµ��ρ�ντα, αγωνι�!µαστε για νερ! και τρ��
 �ωρ�ς τ�'ικ�ς �υσ�ες
και µεταλλαγµ�να, για κλ�µα π�υ ευν�ε� την αν�πτυ'η �ω
ς αντ� να την καταστρ��ει, για θ�λασ-
σες και δ�ση πλ�+σια σε �ω
. Αγωνι�!µαστε για �ναν ειρηνικ! κ!σµ�, !π�υ � πυρηνικ!ς ε�ι�λτης
θα αν
κει �ριστικ� στ� παρελθ!ν. (Πηγ�: www.greenpeace.org/greece)

∆ραστηριότητα
Στ� πρ�τ� µ)ρ�ς της δραστηρι!τητας τ� αντικε�µεν! µας ε�ναι η Greenpeace και η σηµασ�α της
συµµετ�#"ς κ�θε ν)�υ ανθρ�π�υ σε δραστηρι�τητες π�υ µπ�ρ��ν να �ελτι�σ�υν τ� επ�πεδ� της
/ω"ς των ανθρ�πων τ�υ πλαν"τη, ε�τε µε πι� �ρθ�λ�γικ
 �ρ
ση των πλ�υτ�παραγωγικ&ν πη-
γ&ν, ε�τε µε �µεση δρ�ση για την πρ�στασ�α τ�υ περι"�λλ�ντ�ς, ε�τε µε συµ"�λ
 στην ενηµ�ρωση
τ�υ κ!σµ�υ για τα θ�µατα αυτ�.
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Σε αυτ� θα πρ�πει να πρ�στεθε� η σηµασ�α της συνεργασ�ας µε �λλ�υς ανθρ&π�υς µε κ�ιν!
στ!��, ενδια��ρ�ν και αγ&να για �να καλ+τερ� µ�λλ�ν για !λ�υς.

Στ� δε�τερ� µ)ρ�ς �ι µαθητ�ς µπ�ρ�+ν να συ�ητ
σ�υν ελε+θερα σε π�ια �ργ�νωση θα 
θελαν
να γ�ν�υν µ�λη, αν�λ�γα µε τα ενδια��ρ�ντ� τ�υς. Στ!��ς µας εδ& ε�ναι να ευαισθητ�π�ιηθ�+ν
τα παιδι� ως πρ�ς τα παγκ!σµια πρ�"λ
µατα και να συνειδητ�π�ι
σ�υν !τι µ�σα απ� τη συλλ�-
γικ" δρ�ση π�λλ� απ! αυτ� τα πρ�"λ
µατα µπ�ρ�+ν να αντιµετωπισθ�+ν σε ικαν�π�ιητικ! "αθ-
µ!, απαλ+ν�ντας �τσι τ�ν π!ν� π�λλ&ν συνανθρ&πων µας.

Αξιολόγηση 
Με διερευνητικ�ς ερωτ
σεις, µε δι�λ�γ� και µε τη "�
θεια των εικ!νων � εκπαιδευτικ!ς, θα εκτι-
µ
σει αν �ι µαθητ�ς π
ραν πληρ���ρ�ες για τ�υς ∆ιεθνε�ς $ργανισµ�+ς και $ργαν&σεις, αν συ-
νειδητ�π��ησαν τ� σκ�π! τ�υς, την πρ�σ��ρ� και τη �ρησιµ!τητ� τ�υς στην πρ�στασ�α και την
ασ �λεια των λα�ν.
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Κεφάλαιο 1ο: Η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων 
του Ανθρώπου

Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με α��ρµ
 τ� δηµ�σ�ευµα, � δ�σκαλ�ς κεντρ��ει τ� ενδια��ρ�ν των µαθητ&ν για συ�
τηση σ�ε-
τικ� µε τα �ασικ� ανθρ�πινα δικαι�µατα. Εκτ!ς απ! τ� δικα�ωµα στη /ω", µπ�ρε� να ανα�ερ-
θε� στ� δικα�ωµα της α0ι�πρ)πειας τ�υ ανθρ�π�υ, στ� δικα�ωµα της ιδι�κτησ�ας κ.�.

Η συ�
τηση συνε���εται µε την επισ
µανση !τι αυτ� τα δικαι&µατα πρ�πει να πρ�στατε+�-
νται και να γ�ν�νται σε�αστ� απ! !λα τα κρ�τη και για !λ�υς τ�υς ανθρ&π�υς. Αυτ! συµ�ων
θη-
κε στη Γενικ
 Συν�λευση των Ηνωµ�νων Εθν&ν τ� ∆εκ)µ�ρι� τ�υ 1948, !ταν υπ�γρ��τηκε η �ι-
κ�υµενικ" ∆ιακ"ρυ0η των ∆ικαιωµ�των τ�υ Ανθρ�π�υ.

Παραθ�τ�υµε "ασικ�ς πληρ���ρ�ες:

Οικουµενική διακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
Η �ικ�υµενικ" ∆ιακ"ρυ0η των ∆ικαιωµ�των τ�υ Ανθρ�π�υ συντ��θηκε τ� 1948 µε σκ�π! τη
δια �λα0η των �ασικ�ν ανθρωπ�νων δικαιωµ�των σε �ναν κ!σµ� π�υ µετ� τ� ΒF Παγκ!σµι�
Π!λεµ� ε��ε αρ��σει να συνειδητ�π�ιε� την αν�γκη της ειρηνικ
ς συµ"�ωσης των λα&ν, αλλ� και
τη σηµασ�α τ�υ σε"ασµ�+ τ�υ κ�θε ατ!µ�υ ως 'ε�ωριστ
ς �ντ!τητας. Με αυτ! επι�ειρ
θηκε η
απ��υγ
 πρ�'εων "αρ"αρ!τητας π�υ πρ�σ"�λλ�υν την ανθρ&πινη α'ι�πρ�πεια και την α'�α της
ανθρ&πινης πρ�σωπικ!τητας. Μερικ� απ! τα �ασικ� �ρθρα της ∆ιακ"ρυ0ης ε�ναι:

Άρθρο 1
Oλ�ι �ι �νθρωπ�ι γεννι�+νται ελε+θερ�ι και �σ�ι στην α'ι�πρ�πεια και τα δικαι&µατα. Ε�ναι
πρ�ικισµ�ν�ι µε λ�γικ
 και συνε�δηση και ��ε�λ�υν να συµπερι��ρ�νται µετα'+ τ�υς µε πνε+µα
αδελ��σ+νης.

Άρθρο 2
Κ�θε �νθρωπ�ς δικαι�+ται να επικαλεστε� !λα τα δικαι&µατα και !λες τις ελευθερ�ες π�υ πρ�κη-
ρ+σσει η παρ�+σα ∆ιακ
ρυ'η, �ωρ�ς καµι� απ�λ+τως δι�κριση, ειδικ!τερα ως πρ�ς τ� �+λ�, τη
γλ&σσα, τις θρησκε�ες 
 �π�ιεσδ
π�τε �λλες πεπ�ιθ
σεις, την εθνικ
 
 κ�ινωνικ
 καταγωγ
, την
περι�υσ�α, τη γ�ννηση 
 �π�ιαδ
π�τε �λλη κατ�σταση. Επ�σης δεν ε�ναι επιτρεπτ! να γ�νεται κα-
µ�α δι�κριση ε'αιτ�ας τ�υ π�λιτικ�+, ν�µικ�+ 
 διεθν�+ς καθεστ&τ�ς της �&ρας απ! την �π��α
πρ��ρ�εται κανε�ς, ε�τε πρ!κειται για �&ρα 
 εδα�ικ
 περι��
 ανε'�ρτητη, υπ! κηδεµ�ν�α 
 υπ!
ε'�υσ�α 
 π�υ "ρ�σκεται υπ! �π�ι�νδ
π�τε �λλ� περι�ρισµ! κυριαρ��ας.

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ!�� να καταστ
σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�+ς:
� Να συνειδητ�π�ι
σ�υν τα κ�ιν� δικαι�µατα !λων των ανθρ&πων.

� Να καταν�
σ�υν !τι τα δικαι&µατα αυτ� πρ�πει να γ�ν�νται σε�αστ� ανε'�ρτητα απ!
ηλικ�α, �+λ�, �υλ
, θρ
σκευµα 
 �π�ιαδ
π�τε �λλη δια��ρ�.

� Να πρ�"ληµατιστ�+ν σε σ��ση µε τ� σε�ασµ� των στ�ι#ειωδ�ν δικαιωµ�των τ�υς.

� Να γνωρ�σ�υν τις δρ�σεις και τις �ργαν&σεις π�υ ασ��λ�+νται µε τα ανθρ&πινα δικαι&-
µατα.

� Να ευαισθητ�π�ιηθ�+ν στ� θ�µα των ανθρωπ�νων δικαιωµ�των και να αναπτ+'�υν τ�
σε"ασµ! των δικαιωµ�των τ�υ �λλ�υ ως κ�σµ�θεωρ�α και τρ!π� �ω
ς.
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Άρθρο 3
Κ�θε �τ�µ� ��ει δικα�ωµα στη �ω
, την ελευθερ�α και την πρ�σωπικ
 τ�υ ασ��λεια.

$λ!κληρη η ∆ιακ
ρυ'η υπ�ρ�ει στ� λ�γισµικ� τ�υ µαθ"µατ�ς, αλλ� και στην ιστ�σελ�δα τ�υ ελ-
ληνικ�+ τµ
µατ�ς της ∆ιεθν�+ς Αµνηστ�ας, στη διε+θυνση:
(www.amnesty.org.gr; www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_gen/1_dikaiomata_antropou.htm 

Στη συν��εια συ�ητ�µε για τ� )ργ� της ∆ιεθν��ς Αµνηστ�ας στ�ν τ�µ�α των ανθρωπ�νων δικαιωµ�-
των. Η συ�
τηση αυτ
 'εκιν� µε α��ρµ
 τ� δι�λ�γ� µετα'+ των ηρ&ων, τ� κε�µεν� και τις εικ!νες.

∆ιεθνής Αµνηστία
Η ∆ιεθν
ς Αµνηστ�α ε�ναι �να παγκ!σµι� κ�νηµα ανθρ&πων π�υ αγων���νται για τ� σε"ασµ! των
ανθρωπ�νων δικαιωµ�των σε !λ�ν τ�ν πλαν
τη.

Τα µ�λη και �ι υπ�στηρικτ�ς της ∆ιεθν�+ς Αµνηστ�ας απευθ+ν�υν �κκληση να σταµατ
σ�υν �ι
παρα"ι�σεις των ανθρωπ�νων δικαιωµ�των. Κινητ�π�ι�+ν την κ�ιν
 γν&µη για να ασκ
σει π�εση,
&στε να πρ�λη�θ�+ν �ι παρα"ι�σεις των ανθρωπ�νων δικαιωµ�των. Στηρ���υν τη δρ�ση της �ρ-
γ�νωσης µ�σω των �ικ�ν�µικ&ν συνεισ��ρ&ν των µελ&ν.

Τα µ�λη της ∆ιεθν�+ς Αµνηστ�ας πρ��ρ��νται απ! π�λλ�+ς δια��ρετικ�+ς π�λιτισµ�+ς και
���υν δια��ρετικ�ς π�λιτικ�ς και θρησκευτικ�ς πεπ�ιθ
σεις. Τ�υς εν&νει η α��σ�ωσ
 τ�υς να ερ-
γαστ�+ν για �ναν κ!σµ�, !π�υ !λ�ι �ι �νθρωπ�ι θα ��υν µε α'ι�πρ�πεια, ελε+θερ�ι και πραγµατι-
κ� ασ�αλε�ς. (Πηγ
: www.amnesty.org.gr)

Με α��ρµ
 τις εικ!νες και τις πληρ���ρ�ες για τη συµµετ��
 και την υπ�στ
ρι'η σε δρ�σεις
της ∆ιεθν�+ς Αµνηστ�ας, συ�ητ�µε µε τα παιδι� και γρ���υµε κ�ρτες για να δηλ&σ�υµε και τη δι-
κ
 µας υπ�στ
ρι'η στ� �ργ� της ∆ιεθν�+ς Αµνηστ�ας.

$ι µαθητ�ς σε συνεργασ�α µε τ�ν εκπαιδευτικ! µπ�ρ�+ν να ανα�ητ
σ�υν επιπλ��ν υλικ! στ�
διαδ�κτυ�, στις ιστ�σελ�δες π�υ ανα��ρ�νται στ� "ι"λ�� τ�υ µαθητ
 και στ� λ�γισµικ� π�υ συν�-
δε+ει τ� "ι"λ��.

∆ραστηριότητα
Με τη δραστηρι!τητα π�υ �λ�κληρ&νει την εν!τητα �ι µαθητ�ς καλ�+νται να πρ�"ληµατιστ�+ν
ως πρ�ς τ� θ�µα των ανθρωπ�νων δικαιωµ�των π�υ παρα"ι���νται, !ταν πρ�κ+πτ�υν µα/ικ)ς
καταστρ� )ς, !πως αυτ
 τ�υ Τσερν�µπ�λ. Συ�ητ�+ν ελε+θερα και ανα�ητ�+ν �σως τρ!π�υς ανα-
κ�+�ισης της συγκεκριµ�νης περι��
ς απ! τα πρ�"λ
µατα π�υ ακ!µα αντιµετωπ��ει.

Αξιολόγηση
Η α'ι�λ!γηση στη συγκεκριµ�νη εν!τητα θα πραγµατ�π�ιηθε� µε τη διε'αγωγ
 τ�υ διαλ!γ�υ π�υ
πρ�καλε� η δραστηρι!τητα στ� "ι"λ�� τ�υ µαθητ
. $ εκπαιδευτικ!ς µπ�ρε� να παρατηρ
σει και
τ� "αθµ! κατ�κτησης της �νν�ιας των ανθρωπ�νων δικαιωµ�των αλλ� και τ� "αθµ! ευαισθητ�-
π��ησης των µαθητ&ν τ�υ π�νω σε αυτ�. Σηµαντικ! ε�ναι επ�σης να καταν�
σ�υν �ι µαθητ�ς τη
σηµασ�α της +παρ'ης της ∆ιεθν�+ς Αµνηστ�ας  και να συνειδητ�π�ι
σ�υν τη σπ�υδαι!τητα των
δρ�σε&ν της.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΒΙΒΛΙΟ ∆ ΑΣΚΑ ΛΟΥ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 77

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
Τα ανθρώπινα 

δ ικαιώµατα
4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η ∆ιεθνής Κοινότητα



Κεφάλαιο 2ο: Τα δικαιώµατα του παιδιού
Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με α��ρµ
 τ� δι�λ�γ� µετα'+ των ηρ&ων, τις εικ!νες και τ� κε�µεν� π�υ ακ�λ�υθε�, 'εκιν� η συ-
�
τηση για τα δικαι&µατα τ�υ παιδι�+. Κρ�νεται σκ!πιµ� να γ�νει εκτεν
ς ανα��ρ� στη Σ�µ�αση
για τα ∆ικαι�µατα τ�υ Παιδι��, π�υ υπ�ρ�ει στ� λ�γισµικ� τ�υ µαθ"µατ�ς και στην ιστ�σελ�δα
της Unicef (www.unicef.gr ).

Η Σ�µ�αση για τα ∆ικαι�µατα τ�υ Παιδι�� υι�θετ"θηκε �µ� ωνα απ� τη Γενικ" Συν)λευ-
ση των Ηνωµ)νων Εθν�ν στις 20 Ν�εµ�ρ��υ τ�υ 1989. >ως σ
µερα )#ει επικυρωθε� απ� 191 #�-
ρες, εν& δεν την ���υν επικυρ&σει δ+�. Η Ελλ�δα την επικ�ρωσε στις 2 ∆εκεµ�ρ��υ τ�υ 1992. Πε-
ριλαµ"�νει τ�σσερις "ασικ�ς κατηγ�ρ�ες δικαιωµ�των, !πως υπ�δεικν+�νται στ� "ι"λ�� τ�υ µαθη-
τ
. $ι κατηγ�ρ�ες αυτ�ς ε�ναι:

Α. ∆ικαι�µατα επι��ωσης
Β. ∆ικαι�µατα αν�πτυ0ης - ε0)λι0ης
Γ. ∆ικαι�µατα πρ�στασ�ας 
∆. ∆ικαι�µατα συµµετ�#"ς

Η παρατ
ρηση των εικ!νων και η συµπλ
ρωση των "ασικ&ν δικαιωµ�των π�υ εικ�ν���νται,
θα ε�ναι η α��ρµ
 να πρ�"ληµατιστ�+ν �ι µαθητ�ς σ�ετικ� µε τα δικαι�µατα των παιδι�ν π�υ
παρα"ι���νται και για τ�υς τρ!π�υς αντιµετ&πισης τ�τ�ιων καταστ�σεων.

Συνε����ντας, ανα�ερ!µαστε στ�υς ��ρε�ς εκε�ν�υς π�υ µπ�ρ�+ν να υπερασπιστ�+ν τα
δικαι&µατα των παιδι&ν, !πως � Κ�κλ�ς ∆ικαιωµ�των τ�υ Παιδι�� απ! τ� Συν"γ�ρ� τ�υ Π�λ�-
τη. Μπ�ρ�+µε να "ρ�+µε µα�� µε τ�υς µαθητ�ς περισσ!τερα στ�ι�ε�α στην ιστ�σελ�δα π�υ παρα-
τ�θεται στ� "ι"λ�� τ�υ µαθητ
.

∆ραστηριότητες
1. Η δραστηρι!τητα ευαισθητ�π�ιε� τ�υς µαθητ�ς σε θ�µατα παρα"�ασης των δικαιωµ�των

τ�υ παιδι�+ ειδικ� σε περι!δ�υς π�λ�µ�υ. Τ� σηµε�ωµα τ�υ Α. Σαµαρ�κη λειτ�υργε� ως
ερ�θισµα για να 'εκιν
σει η συ�
τηση και να καταγρ�ψ�υν τα παιδι� τα δικαι&µατα π�υ
παρα"ι���νται σε περιπτ&σεις π�λεµικ&ν συγκρ�+σεων, !πως τ� δικα�ωµα στη /ω", στ�
παι#ν�δι, στην ασ �λεια, στην πρ�στασ�α της ιδιωτικ"ς /ω"ς, στην ελευθερ�α της )κ ρα-
σης, στην εκπα�δευση κ.�.

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ!�� να καταστ
σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�+ς:
� Να συνειδητ�π�ι
σ�υν !τι τα παιδι� ως ευα�σθητη κ�ινωνικ" �µ�δα ���υν αν�γκη απ!

ειδικ
 πρ�στασ�α και µ�ριµνα τ!σ� πριν !σ� και µετ� τη γ�ννησ
 τ�υς.
� Να γνωρ�σ�υν !τι τα δικαι&µατα τ�υ παιδι�+ πρ�στατε+�νται σ
µερα απ! τη Σ�µ�αση

για τα ∆ικαι�µατα τ�υ Παιδι��, η �π��α ��ει επικυρωθε� απ! τα περισσ!τερα κρ�τη
στ�ν κ!σµ�.

� Να γνωρ�σ�υν τα �ασικ� δικαι�µατα π�υ ���υν ως παιδι� και να ευαισθητ�π�ιηθ�+ν

απ�ναντι σε κ�θε περ�πτωση παρα��ασ"ς τ�υς.
� Να αναπτ+'�υν ακ!µα περισσ!τερ� τις διαθεµατικ�ς �νν�ιες �τ�µ� – σ�ν�λ� και αλλη-

λεπ�δραση.
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2. Η δραστηρι!τητα αυτ
 ��ει στ!�� να πρ�"ληµατ�σει τα παιδι� π�νω στ� θ)µα της παρα-
��ασης των δικαιωµ�των τ�υ παιδι�� και των δρ�σεων π�υ µπ�ρ�+ν να συµ"�λ�υν στη
"ελτ�ωση της κατ�στασης.

Αξιολόγηση
Με τη συ�
τηση π�υ θα γ�νει µε α��ρµ
 τις δραστηρι!τητες στ� "ι"λ�� τ�υ µαθητ
, � εκπαιδευτι-
κ!ς µπ�ρε� να εκτιµ
σει τ� "αθµ! επιτυ��ας των στ!�ων της διδασκαλ�ας. Με διερευνητικ�ς ερω-
τ
σεις και συµµετ��ικ�ς δραστηρι!τητες � εκπαιδευτικ!ς ελ�γ�ει κατ� π!σ� �ι µαθητ�ς συνειδη-
τ�π��ησαν !τι !λα τα παιδι� ���υν αν�γκη πρ�στασ�ας και ασ��λειας και !τι τα δικαι&µατ� τ�υς
διασ�αλ���νται απ! !λα σ�εδ!ν τα κρ�τη 
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