
 
 

 
Σχέδιο Μαθήµατος

Το δικαίωµα στην εκπαίδευση

 

1 
 

Το ∆ικαίωµα στην Εκπαίδευση 
Β΄– Ε΄ τάξη ∆ηµοτικού 

 

Σκοπιµότητα 

Να αναγνωρίζουν οι µαθητές το δικαίωµα του παιδιού στην εκπαίδευση 

 
∆ιαθεµατικότητα  

Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή Υγείας. 

 
∆ιάρκεια 

1 διδακτική ώρα 

 
Υλικό      

 Ένα σετ για κάθε οµάδα κάρτες µορφωτικού επιπέδου  

 Ψεύτικα χαρτονοµίσµατα των  500, 100, 50, 20 ευρώ  

 Ένα σετ για κάθε οµάδα κάρτες βασικών µηνιαίων εξόδων  

 Χρωµατιστοί φάκελοι σε µπλε, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο χρώµα –  ένα χρώµα για κάθε 

οµάδα. 

 Χαρτί του µέτρου, µπλοκ σηµειώσεων 

 

∆ιαδικασία 
1. Πριν το µάθηµα ετοιµάστε ένα χρωµατιστό φάκελο για κάθε οµάδα. Τοποθετήστε τις 

κάρτες µορφωτικού επιπέδου και χαρτονοµίσµατα συνολικής αξίας έως 2.000 ευρώ. 

Κάθε φάκελος εκπροσωπεί ένα µορφωτικό επίπεδο. 

2. Ζητήστε από την τάξη να χωριστεί σε οµάδες των 3 ή 4 µαθητών.  

3. Τοποθετήστε τους φακέλους στο θρανίο τους και αφήστε την κάθε οµάδα να διαλέξει το 

δικό της χρώµα στην τύχη.  

4. Κάθε οµάδα ανοίγει το φάκελο και διαβάζει την κάρτα µορφωτικού επιπέδου. Ανάλογα 

ετοιµάζει τα χρήµατα του εισοδήµατος.  

5. Εξηγήστε ότι το εισόδηµα συνδέεται µε το µορφωτικό επίπεδο και το επίπεδο 

εκπαίδευσης που έχει πετύχει κανείς και ότι τα µηνιαία έξοδα πρέπει να καλυφθούν 

από αυτό το εισόδηµα και µόνο.  
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6. ∆ιαβάστε και µοιράστε τις 4 κάρτες βασικών µηνιαίων εξόδων (έξοδα κατοικίας, 

διατροφής, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και άµεσων αναγκών). 

7. Η κάθε οµάδα θα κόψει και θα χρησιµοποιήσει το χρώµα που της αναλογεί. Όταν θα 

έχουν καλυφθεί όλα τα µηνιαία έξοδα, ρωτάτε τις οµάδες να δουν ποια µπόρεσε να 

καλύψει ικανοποιητικότερα τις ανάγκες.  

8. Συζητήστε τη σηµασία της εκπαίδευσης για το βιοτικό επίπεδο, µε οδηγό τις παρακάτω 

ερωτήσεις. 

  
Ερωτήσεις για τη συζήτηση 
 Ποια είναι η σηµασία της εκπαίδευσης για το βιοτικό επίπεδο και την κάλυψη των 

καθηµερινών βασικών µας αναγκών;  

 Πώς µπορεί η εκπαίδευση να βελτιώσει τα ανθρώπινα δικαιώµατα και κυρίως το 

δικαίωµα σε µια αξιοπρεπή ζωή;  

 Με ποιο τρόπο η εκπαίδευση προλαµβάνει την εκµετάλλευση της παιδικής εργασίας;  

 Συζητήστε τη φράση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Oxfam που εργάζεται για την 

καταπολέµηση της πείνας και της φτώχειας στον κόσµο: «Η στέρηση εκπαίδευσης 

είναι η µεγαλύτερη και κυριότερη αιτία για την παγκόσµια φτώχια και την ανισότητα.»  

 Συζητήστε τη φράση του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών Κόφι Αννάν: «Η 

εκπαίδευση είναι ένα ανθρώπινο δικαίωµα µε τεράστια δύναµη για αλλαγές. Πάνω 

της στηρίζονται τα θεµέλια της ελευθερίας, της δηµοκρατίας και της ανθρώπινης 

ανάπτυξης.»  

 Συζητήστε τα παρακάτω στοιχεία: Η εξασφάλιση της βασικής εκπαίδευσης για όλα τα 

παιδιά του κόσµου θα κοστίσει 8 δισεκατοµµύρια δολάρια παραπάνω ετησίως, 

δηλαδή τόσα όσα ξοδεύονται παγκοσµίως σε 4 µέρες για  στρατιωτικές δαπάνες. 

Επίσης,  

8 δισεκατοµµύρια δολάρια ξοδεύονται ετησίως στις ΗΠΑ για καλλυντικά 

12 δισεκατοµµύρια δολάρια ξοδεύονται ετησίως στην Ευρώπη για αρώµατα 

435 δισεκατοµµύρια δολάρια ξοδεύονται ετησίως παγκοσµίως για διαφήµιση  

 

Πρόσθετες πληροφορίες 
www.freethechildren.org 

www.campaignforeducation.org 
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Κάρτα µορφωτικού επιπέδου 
                                          

(κόκκινο) (µπλε) 

 

 

Είσαι από τους τυχερούς γιατί 

κατάφερες να τελειώσεις το σχολείο 

και να σπουδάσεις. Τώρα κερδίζεις 

2000 € το µήνα. 

 

 

 

 

 

 

 

Μπόρεσες να τελειώσεις το γυµνάσιο 

αλλά µετά έπρεπε να δουλέψεις στο 

µαγαζί της οικογένειας. Κερδίζεις 1200  

€ το µήνα. 

 

 

Μόλις τελείωσες το δηµοτικό 

χρειάστηκε να δουλέψεις και εσύ για 

να βοηθήσεις την οικογένεια. Η 

οικογένεια δεν είχε τα χρήµατα να σε 

στείλει στην πόλη για να πας στο 

γυµνάσιο. Τώρα εργάζεσαι µε 500 € το 

µήνα. 

 

 

 

Η οικογένειά σου έχει χωράφια σε ένα 

µέρος µακριά από την κοινότητα και το 

σχολείο. ∆εν µπόρεσες να πας στο 

σχολείο και δεν ξέρεις γράµµατα. 

Τώρα καλλιεργείς τα χωράφια σου και 

κερδίζεις 300 € το µήνα. 

(κίτρινο) (πράσινο) 

      
 
 
 
Κατά την προετοιµασία του µαθήµατος φωτοτυπήστε σε µεγέθυνση την καρτέλα. ∆ώστε χρώµα 
στα τετράγωνα για τους µικρότερους µαθητές. Κόψτε και κολλήστε σε χαρτί του µέτρου ή δώστε 
όλη την καρτέλα στους µεγαλύτερους µαθητές για να κάνουν συγκρίσεις. 
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Κάρτες µηνιαίων βασικών εξόδων 

 
 

 Μηνιαία έξοδα κατοικίας 

Κόκκινο 
 

600€ ενοίκιο για ένα ωραίο τριάρι 

Μπλε 

 
0 € γιατί µένεις µε τους γονείς σου πάνω 

 από το µαγαζί 

Κίτρινο 120 € για µια µικρή γκαρσονιέρα 

Πράσινο 
Καθόλου έξοδα για ενοίκιο κατοικίας αλλά νοικιάζεις 

ένα χωράφι από το γείτονα µε 60 € 

 
 
 

 Μηνιαία έξοδα διατροφής 

Κόκκινο 175€ για προµήθειες του σπιτιού 

Μπλε 70 € για προϊόντα που δεν πούλησες στο µαγαζί 

Κίτρινο 85 € για φαγητό στο ταβερνάκι 

Πράσινο 
Καθόλου έξοδα για φαγητό αλλά τρως µόνο ότι 

καλλιεργείς στο χωράφι σου 
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 Έξοδα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 

Κόκκινο Μπορείς να πας στο γιατρό όποτε χρειαστείς 

Μπλε 
50 € στο γιατρό γιατί φοβήθηκες ότι έσπασες το χέρι 

σου σηκώνοντας κάτι κιβώτια στο µαγαζί 

Κίτρινο 
0 € αλλά δεν πας στον οδοντίατρο για το σπασµένο 

δόντι επειδή δεν έχεις χρήµατα 

Πράσινο 
0 € αλλά η αδελφούλα σου είναι άρρωστη και το 

νοσοκοµείο είναι πολύ µακριά 

 
 

 Μηνιαία έξοδα για άµεσες ανάγκες 

Κόκκινο 50€ δόση για το κλιµατιστικό 

Μπλε 100 € για πετρέλαιο και ρεύµα στο µαγαζί 

Κίτρινο 0 € γιατί δεν µπορείς να έχεις επιπλέον έξοδα 

Πράσινο 
30 € για να µπολιάσεις τα φυτά σου 

 για καλύτερη σοδειά 

 


