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Σίτλοσ: <<Σα δικαιώματα των παιδιών>>

Θεματική Ενότητα:Ενδιαφέρομαι και ενεργώ  .         
Υποθεματική : Εκπαίδευςη ςτα ανθρώπινα 
δικαιώματα 



1ο Εργαςτήριο «Ασ γνωριςτούμε 
ξανά»

 Σο μαγικό «κουτί». τον «κύκλο» τησ τάξησ 
κάθε μαθητήσ/τρια παίρνει ςτα χέρια του 
το μαγικό «κουτί» και μαζί το «δικαίωμα» 
λόγου. Με τη βοήθεια ενόσ καθρέπτη  που 
βρίςκεται ςτο βάθοσ του, ανακαλύπτει ένα 
μοναδικό και ξεχωριςτό πρόςωπο, που 
καλείται να παρουςιάςει. Παρακινείται να 
αναφέρει πληροφορίεσ για το όνομα αλλά 
και κάποια επιτεύγματα του/τησ (τι 
καταφέρνω ςήμερα που δεν μπορούςα την 
προηγούμενη  ςχολική χρονιά). 



Είμαςτε ξεχωριςτοί, όλοι 
διαφορετικοί !!!!



2ο Εργαςτήριο

 υμπλήρωςη 
ανθρώπινησ φιγούρασ. 
Σα παιδιά καλούνται  να 
φιλοτεχνήςουν ένα  
μικρό ςκίτςο του εαυτού 
τουσ, όπωσ τον 
φαντάζονται τα ίδια και 
με όςεσ λεπτομέρειεσ 
μπορούν. Μαθαίνουν ότι 
έχουν το δικαίωμα να 
έχουν όνομα και 
επίθετο.



Έχω δικαίωμα να 
έχω  όνομα.. 

..καλλιεργούμε 
ςταδιακά  την 

έννοια του 
δικαιώματοσ και 
ςκεφτόμαςτε τι 

άλλο έχουμε 
δικαίωμα, όπωσ 

να έχουμε φίλουσ, 
να πηγαίνουμε  

ςχολείο, να ζούμε  
ςε μια οικογένεια, 

κλπ.



Ποιεσ είναι οι πρωταρχικέσ μου ανάγκεσ;; Αυτέσ που χωρίσ 
την ύπαρξή τουσ δεν θα μπορούςα να ζήςω;;



Κάνουμε τη διάκριςη ανάμεςα ςτισ ανάγκεσ μασ και τισ 
επιθυμίεσ μασ και κολλάμε τισ αντίςτοιχεσ εικόνεσ ςε 
αερόςτατα 



Διαβάζουμε την ιςτορία «Ο Αντίλ έχει πατρίδα» και ςκεφτόμαςτε τι 
δικαιώματα έχει ο Αντίλ και αν τα έχει τώρα που βρίςκεται μακριά 
από τη  χώρα του.



Διαβάζουμε το παραμύθι «Σο μικρό εγώ είμαι εγώ» και 
καταγράφουμε πόςα ζώα ςυνάντηςε το μικρό Εγώ μέχρι να 
βρει την ταυτότητά του



Παραμύθια για τα δικαιώματα των παιδιών…



Προβληματιζόμαςτε μέςα από την αφήγηςη παραμυθιών για 
παιδιά που έφυγαν από το ςπίτι τουσ λόγω του πολέμου. Σι 
δυςκολίεσ ςυναντούν;; Σι δικαιώματα χάνουν και πώσ θα 
ζήςουν ςτη νέα χώρα που θα φτάςουν;;



Η ιςτορία τησ Μαλάλα μασ προβλημάτιςε ιδιαίτερα αφού 
είναι αληθινή. Είδαμε την αληθινή Μαλάλα ςε βίντεο και 
αναρωτηθήκαμε …τι θα κάναμε εμείσ εάν είχαμε ένα 
μαγικό μολύβι ςαν τησ Μαλάλα;;



Έννοιεσ που επεξεργαςτήκαμε



Φύλλο 
εργαςίασ για 
εμπέδωςη 
των εννοιών



το τέλοσ , 
δεχόμαςτε 
ότι όλοι 
είμαςτε ίςοι, 
μα τόςο 
διαφορετικοί 
!!!

2ο Νηπιαγωγείο Νέασ Κυδωνίασ












