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Τα δικαιώματα των παιδιών



Η αφόρμηση

 Tα παιδιά παρακολουθούν τα παρακάνω βίντεο που αναφέρονται στα Δικαιώματα του

Παιδιού ( δικαιώματα επιβίωσης, προστασίας, ανάπτυξης, και συμμετοχής) και στη

συνέχεια ζητάμε να μας πουν ποιο θεωρούν ποιο σημαντικό δικαίωμα.

 Συνεχίζουμε εστιάζοντας στο ότι είναι εγγενή (δεν μπορεί να χάσει κάποιος τα δικαιώματά

του αφού είναι ταυτόσημα με την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη), είναι αδιαίρετα (κανένα

δικαίωμα δεν είναι πιο σημαντικό από ένα άλλο), είναι αλληλένδετα (όλα τα δικαιώματα

έχουν δυναμική αλληλεξάρτηση)

 https://youtu.be/rYKhJfCNOHs

 https://youtu.be/LTWczvJzSlQ

https://youtu.be/rYKhJfCNOHs
https://youtu.be/LTWczvJzSlQ


Ο Συνήγορος του Παιδιού

Από το site του Συνήγορου του Παιδού παρουσιάζουμε

εικονογραφημένα τα Δικαιώματα του Παιδιού και ζητάμε

να μας τα αναγνωρίσουν και να μιλήσουν για τη

σημαντικότητά τους.

 https://www.synigoros.gr/paidi-dikaiomata/



Τα δικαιώματα των παιδιών - Προβολή ταινίας
Με την προβολή μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης ταινίας <<Γέτι, ο χιονάνθρωπος των Ιμαλαϊων

>>, τα παιδιά διδάχθηκαν ποικίλα μηνύματα - δικαιώματα. Έμφαση δόθηκε στα

δικαιώματα των παιδιών σχετικά με την οικογένεια, το σπίτι, τη φιλία. Η ταινία προάγει

επίσης την ελευθερία του ατόμου, την αλληλεγγύη, τη συμπαράσταση και την

αλληλοβοήθεια.



Τα φύλλα Εργασίας
Οι μαθητές επεξεργάστηκαν και συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας με τα 

δικαιώματα ων παιδιών.



Τα δικαιώματα στην καρδιά μας...
Το εργαστήριο τα είχε όλα... αφόρμηση, συζήτηση, κατανόηση και εμπέδωση! Στο τέλος τα 

παιδιά εκφράστηκαν δημιουργικά αποτυπώνοντας τα συναισθήματα και τα δικαιώματά τους 

στο χαρτί, δημιουργώντας πανό και καρδιές δικαιωμάτων. 

Δείτε εδώ: Ο συνήγορος του πολίτη

https://www.synigoros.gr/paidi/downloads/filadio_stp_dimotikou.pdf


Άνοιξε την καρδιά σου…
 Τα παιδιά τραγούδησαν και εξασκήθηκαν χορευτικά στο υπέροχο

τραγούδι «Άνοιξε την καρδιά σου εγώ είμαι εδώ…»

 https://youtu.be/J0WhAEUHXh0

https://youtu.be/J0WhAEUHXh0


Η παρουσίαση
Με ένα υπέροχο και άκρως συγκινητικό χορευτικό δρώμενο ολοκληρώσαμε τον 3ο κύκλο των εργαστηρίων 

δεξιοτήτων. Τα παιδιά παρουσίασαν τη δουλειά τους με λόγια, τραγούδια και χορευτικές κινήσεις που δεν 

άφησαν κανένα ασυγκίνητο Οι γονείς καμάρωσαν τα παιδιά τους και πρόσφεραν απλόχερα το πιο ζεστό 

τους χειροκρότημα. Κλείσαμε την εκδήλωση με μία ευχή: Ποτέ ξανά κανένα παιδί στον κόσμο να μη 

στερηθεί τα δικαιώματά του.



Η Παρουσίαση



Η Παρουσίαση



Στο πρόγραμμα συνεργάστηκαν οι 

εκπαιδευτικοί:

 Παλούκου Γεωργία ΠΕ70, Med

 Ποτού Μαίρη ΠΕ 11

 Τσιμπλίδου Εμορφίλη ΠΕ08 


