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Πξόινγνο 
 
ιεο νη ρψξεο πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ηε Σχκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ έρνπλ κε ηνλ 

ηξφπν απηφ, επίζεο, δεζκεπηεί λα θαηαζηήζνπλ ηα δηθαηψκαηα απηά γλσζηά ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο – 

ηφζν ηνπο ελήιηθεο φζν θαη ηα παηδηά - εληφο ηεο ρψξαο ηνπο. Τα παξαδείγκαηα ησλ καζεκάησλ ζε απηφ 

ην βηβιίν δείρλνπλ πψο νη καζεηέο κπνξνχλ λα θαζνδεγεζνχλ γηα λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπο, θαζψο θαη λα ηα εμεξεπλήζνπλ θαη λα ηα βηψζνπλ.  

Έρεη αλαπηπρζεί έλα ζρέδην εξγαζίαο γηα θάζε ζρνιηθφ έηνο γηα ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ
1
 (δηαξθεί 

πεξίπνπ ηέζζεξα καζήκαηα ην θαζέλα). Κάζε έλα απφ απηά ηα ζρέδηα εξγαζίαο δείρλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ηα παηδηά θαη νη λένη κπνξνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ελεξγά ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη, έηζη, λα ηα 

γλσξίζνπλ.  

Απηή ε πξνζέγγηζε δελ επηθεληξψλεηαη ζε πεξηπηψζεηο παξαβηάζεσλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ, 

αιιά κάιινλ ζηελ ελεξγεηηθή δηαηχπσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Σε 

πνιιά απφ ηα ζρέδηα καζεκάησλ, απαηηείηαη θαη αλαπηχζζεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, 

ππνζηεξίδνληαο έηζη ην Άξζξν 12 ηεο Σχκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, 

ην νπνίν αλαγλσξίδεη ζηα παηδηά θαη ηνπο λένπο ην δηθαίσκα “λα αθνχγνλαη” ζε φια ηα ζέκαηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ δσή ηνπο. Καη΄ απηφ ηνλ ηξφπν, ε Σχκβαζε επηθπξψλεη φ, ηη έθαλαλ πάληα νη θαινί 

παηδαγσγνί: δειαδή λα αθνχλε θαη λα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ. 

Πνιιά ζηνηρεία απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε παξφκνηεο κνξθέο ζε δηάθνξεο εθδφζεηο. 

Γηα πξψηε θνξά, φκσο, παξνπζηάδεηαη ην πσο κπνξνχλ νη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο βήκα πξνο βήκα, κε ηε κνξθή ελφο ζπεηξνεηδνχο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Τν εξψηεκα πνπ 

πξνέρεη δελ είλαη: “Πόηε κάζαηε γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ;", αιιά κάιινλ “Πώο κάζαηε γηα ηα 

δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ θαη ζε πνηα ηάμε;".  

Κάζε ρψξα ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζα απνθαζίζεη αλεμάξηεηα γηα ηε κεηάθξαζε ηνπ εγρεηξηδίνπ 

ζηελ εζληθέο γιψζζα(εο). 

 

 
Δπραξηζηίεο 
 

Ζ πξψηε έθδνζε απηνχ ηνπ βηβιίνπ πξνέθπςε κέζα απφ ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

ζηε Μπάληα Λνχθα, Βνζλία-Δξδεγνβίλε. Οη πηινηηθέο εθαξκνγέο ησλ πξψησλ πξνζρεδίσλ ησλ 

ζπγγξαθέσλ δηεμήρζεζαλ απφ κηα νκάδα θαζεγεηψλ ζηε Νφηην-Αλαηνιηθή Δπξψπε. Τνπο αμίδνπλ 

εγθάξδηεο επραξηζηίεο. Απηέο νη ζεηηθέο εκπεηξίεο νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε ηνπ εγρεηξηδίνπ γηα άιιε κηα 

θνξά απφ ην Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ηε κεηάθξαζή ηνπ απφ δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 

Ζ δεχηεξε έθδνζε αλαζεσξήζεθε, αλαδηνξγαλψζεθε θαη δνθηκάζηεθε ζε ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ 

Δθδνηηθνχ Οίθνπ γηα Σρνιηθά Υιηθά ηεο Επξίρεο (Lehrmittelverlag Zurich), ηεο Τνπηθήο Δθπαηδεπηηθήο 

Αξρήο ηεο Επξίρεο (VSA), θαη ην Τκήκα Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Επξίρεο (PH 

Zurich). Θα ζέιακε επίζεο λα επραξηζηήζνπκε ηε κεηαθξάζηξηα Sabrina Marruncheddu θαη ηνλ ιέθηνξα 

Basil Schader γηα ηελ πξνζεθηηθή δνπιεηά ηνπο. Γηα ηελ παλεπξσπατθή πηινηηθή δνθηκή ηνπ πιηθνχ ζα 

ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε, πξψηα απ 'φια, φινπο ηνπο καζεηέο ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, πΓΓΜ, ηε 

Σεξβία, ην Κφζνβν θαη ηελ Διβεηία. Με ην θξηηηθφ πλεχκα ηνπο, εγγπνχληαη φηη ηα Άξζξα ζηηο Σπκβάζεηο 

δελ παξακέλνπλ απιψο "ράξηηλεο ηίγξεηο," αιιά μεδηπιψλνληαη γηα λα έρνπλ αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή.  

 

 

Επξίρε θαη Weingarten, Μάξηηνο 2014 

Rolf Gollob, Wiltrud Weidinger θαη Peter Krapf 

                                                           
1. Σχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζε άιιεο ρψξεο, γηα ελλέα ηάμεηο. 



 

 

Πεξηερόκελα 

Δηζαγωγή: Ση έρνπλ λα πξνζθέξνπλ νη ελλέα ελόηεηεο (γηα ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ) 5 

Μέξνο 1: ρέδηα καζεκάηωλ 7 

Τάμε 1: Έρσ έλα φλνκα – Έρνπκε έλα ζρνιείν  (Δλφηεηα 1) ....................................................... 7 

Τάμε 2: Τα νλφκαηα είλαη πεξηζζφηεξν απφ απιά γξάκκαηα! (Δλφηεηα 2) .................................. 11 

Τάμε 3: Δίκαζηε κάγνη!  (Δλφηεηα 3) .............................................................................................   17 

Τάμε 4: Τα δηθαηψκαηά καο – Ο ζεζαπξφο καο  (Δλφηεηα 4) ....................................................... 23 

Τάμε 5: Φηηάρλνπκε θαλφλεο γηα ηελ ηάμε καο  (Δλφηεηα 5) ......................................................... 27 

Τάμε 6: Τα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ: έλα έξγν ηέρλεο!   (Δλφηεηα 6) ............................................   34 

Τάμε 7: Δίλαη απηφ πνπ ζέισ απηφ πνπ επίζεο ρξεηάδνκαη;  (Δλφηεηα 7) ....................................   38 

Τάμε 8: Τα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ-αληηθείκελν δηεμνδηθήο έξεπλαο  (Δλφηεηα 8) .......................  42 

Τάμε 9: Γηαηί πξέπεη λα ππαθνχκε ζε θαλφλεο;  (Δλφηεηα 9) ........................................................  48 

Μέξνο 2 – Γεληθέο πιεξνθνξίεο 57 

1. Σπρλέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε Σχκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ   

Παηδηνχ ...................................................................................................................................... 

 
57 

2. Τα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ - κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ .............. 57 

3. Πψο δεκηνπξγήζεθαλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ .................................................................... 60 

4. Βηψλνπκε, καζαίλνπκε θαη εθαξκφδνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ....................................... 61 

5. Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε: καζαίλνπκε κέζα απφ ην παξάδεηγκα ................................................. 62 

6. Δξγαζηνθεληξηθή κάζεζε θαη ν λένο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ............................................... 63 

7. Γηδάζθνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ: βαζηθά εξσηήκαηα πνπ θαηεπζχλνπλ ηελ επηινγή 

ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ......................................................................................................... 64 

8. «Αιιά απηφ ζεκαίλεη φηη έρσ ην δηθαίσκα λα θάλσ δηάιεηκκα, έηζη δελ είλαη;» 

   - Τα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζηελ ηάμε ..................................................................................... 

 

66 

Μέξνο 3: Δπίζεκα θείκελα θαη δηδαθηηθό πιηθό 68 

1. Μαζεηηθή έθδνζε ηεο Σχκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ..........................................  68 

2. Οκαδνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ ζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ..................................... 73 

3. Ζ Σχκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (20 Ννεκβξίνπ 1989) ............................. 75 

4. Τα εηθνλνγξαθεκέλα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ (θάξηεο κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ) ……..... 90 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 



 

5 

Δηζαγωγή:  
Ση έρνπλ λα πξνζθέξνπλ νη ελλέα ελόηεηεο  
(γηα ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ) 
 

Ζ εμεξεχλεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ μεθηλά απφ ηελ πξψηε ηάμε, θαη γίλεηαη ζηαδηαθά πην ζχλζεηε 

πξνο ην ηέινο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Τν αληηθείκελν ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ γηα ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηφ ζα επηηεπρζεί.  

Δλλέα ελφηεηεο πνπ απνηεινχληαη απφ κηα ζεηξά απφ αιιεινπρίεο καζεκάησλ δίλνπλ ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ απφ ην πξψην έηνο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ έσο ην ηειεπηαίν έηνο ηεο ππνρξεσηηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, ην εγρεηξίδην ρξεζηκνπνηεί έλα κνληέιν ζπεηξνεηδνχο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

 

 

Τα αθφινπζα ζηνηρεία ρξεζηκεχνπλ σο θαηεπζπληήξηα γξακκή:  

 

– Μηα ζχληνκε εηζαγσγή κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη ηελ εθκάζεζε κέζα 

απφ παξάδεηγκα.  

– Δλλέα ζρέδηα εξγαζίαο (ελφηεηεο) γηα θάζε ηάμε (1-9), πνπ απνηεινχληαη απφ ηέζζεξα καζήκαηα ην 

θαζέλα. 

– Λεπηνκεξή ζρέδηα καζήκαηνο.  

– Δξγαζηνθεληξηθή κάζεζε: θάζε ελφηεηα έρεη σο ζηφρν ηεο έλα ζρέδην εξγαζίαο. 

– Σπλζήθεο κάζεζεο πνπ είλαη αλνηρηέο θαη ζπλεξγαηηθέο, πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο 

γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.  

– Έλα παξάξηεκα κε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πιηθά (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Σχκβαζεο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ), θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. 
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Κάζε κία απφ ηηο ελλέα ελφηεηεο παξαζέηεη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ζε έλαλ πίλαθα πνπ θαιχπηεη 

βαζηθά πεξηερφκελα, νδεγίεο θαη εξσηήζεηο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. Σηελ θνξπθή, 

θάζε πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα βαζηθά ζέκαηα θαη πεξηερφκελα απφ ηελ άπνςε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, θαη 

αθνινπζνχλ βαζηθά εξσηήκαηα γηα ηνπο καζεηέο. Ο πίλαθαο βνεζά ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο λα 

πξνβιέςνπλ εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ, αιιά πάλσ απ' φια, βνεζά λα ζπκνχληαη ηνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο ηεο θάζε ελφηεηαο. Οη πίλαθεο θάλνπλ δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο “εκπεηξίαο”, 

“ηεο γλψζεο”, θαη “ηεο εθαξκνγήο” ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ην παξαθάησ 

εγρεηξίδην ιακβάλεη ππφςε θαη ηηο ηξεηο πηπρέο: εξγαζηνθεληξηθή εμεξεχλεζε, γλσζηηθά ζηνηρεία ηεο 

απφθηεζεο γλψζεο θαη εθαξκνγή ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

 

Τα κέξε II θαη III πξνζθέξνπλ κηα ζεηξά απφ βαζηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ κπνξεί λα 

βξεζεί ζην δηαδίθηπν ή ζε άιια ζρεηηθά θείκελα. Ζ ηδέα ήηαλ, σζηφζν, λα θαηαξηεζεί έλα ζχλνιν βαζηθψλ 

πεγψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άκεζα ζηα καζήκαηα ρσξίο πνιιή πξφζζεηε έξεπλα. 

Δπηπιένλ, ηα ζχληνκα θείκελα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα παξνπζηάζεηο, θαη γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο, 

θαη γηα ηνπο καζεηέο. Τα εηθνλνγξαθεκέλα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ζην ηέινο ηνπ εγρεηξηδίνπ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηάθνξα καζήκαηα κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Δίλαη επέιηθηα θαη πξνζθέξνπλ 

πνιιέο πξφζζεηεο επθαηξίεο κάζεζεο. Παξέρνπλ έλα νπηηθφ εξέζηζκα γηα πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη 

κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έλα παηρλίδη κλήκεο ή σο θάξηεο αλαθνξάο (flash cards). 

Αλαηξνθνδφηεζε απφ εθπαηδεπηηθνχο απφ δηάθνξεο ρψξεο έρεη δείμεη φηη εθηφο απφ ηε δηεξεπλεηηθή 

πξνζέγγηζε, ζηνηρεία πξαθηηθήο θαη απνκλεκφλεπζεο κπνξεί λα είλαη πνιχ ρξήζηκα. Ψζηφζν, απηφ δελ 

κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ ελαζρφιεζε κε ζεκαληηθά δεηήκαηα θαη ηελ εκβάζπλζε ηεο θαηαλφεζεο 

βήκα-βήκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθίεο: Lea Gut, Fredy Suter 
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Μέξνο 1: ρέδηα καζεκάηωλ 
 

 

Δλόηεηα 1 (Σάμε 1) 

Έρω έλα όλνκα – Έρνπκε έλα ζρνιείν 

A   Πιάλν καζήκαηνο 

 

 
Βαζηθφ εξψηεκα/  
ζέκαηα καζήκαηνο 

Βαζηθή εξγαζία 
 

Υιηθά 
 

Μάζεκα 1 

 

 

Τα παηδηά καζαίλνπλ ην 

έλα, ην φλνκα ηνπ 

άιινπ.  

Τα παηδηά ζπζηήλνπλ ηα 

άιια παηδηά κε ηα νλφκαηά 

ηνπο. 

Σειίδεο ρξσκαηηζηψλ 

ραξηηψλ. 

 

Μαζήκαηα 2 θαη 3 

 

 

 

 

 

Πφζν δηαθνξεηηθά είλαη 

ηα παηδηά ζηελ ηάμε καο; 

 

 

 

 

Τν θάζε παηδί θηηάρλεη έλα 

ινπινχδη κε ηε θσηνγξαθία 

ηνπ ζην θέληξν. 

Γεκηνπξγείηαη έλα 

κπνπθέην απφ φια ηα 

ινπινχδηα. 

Σειίδεο ρξσκαηηζηψλ 

ραξηηψλ, κηα κηθξή 

θσηνγξαθία πνξηξαίην 

γηα θάζε παηδί, θαη έλα 

κεγάιν θχιιν 

ζεκηλαξίνπ. 

Μάζεκα 4 

 

Τη μέξνπκε ν έλαο γηα 

ηνλ άιιν; 

Αλαζηνραζκφο ζηελ 

νινκέιεηα. 

(Ζ έηνηκε αθίζα). 

 

 

Β  Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

Τα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηε κεγάιε πνηθηιία ησλ νλνκάησλ ζηελ ηάμε ηνπο. Δθηηκνχλ ην φηη ν θαζέλαο 

ηνπο έιαβε έλα φλνκα πνπ ηνπο μερσξίδεη απφ ηνπο άιινπο. Σπλεηδεηνπνηνχλ πσο θαλείο δε κπνξεί λα 

ηνπο πάξεη ην φλνκά ηνπο θαη πσο ηνπο αλήθεη γηα πάληα.  

Τα παηδηά θαηαλννχλ πσο πνιιά δηαθνξεηηθά νλφκαηα 

αληηζηνηρνχλ ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο, θαη φια 

καδί, ζαλ έλα πινχζην θαη πνιχρξσκν κπνπθέην ινπινπδηψλ, 

ζρεκαηίδνπλ κηα ηάμε. Ψο παξαιιαγέο, κπνξείηε λα δνπιέςεηε 

κε ζηαγφλεο βξνρήο, βαγφληα ηξέλνπ, λφηεο, πέηξεο, παδι, 

θ.ιπ. Απηφ πνπ πξέπεη πάληα λα θαηαζηεί ζαθέο είλαη: καδί 

είκαζηε θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο 

αηφκσλ. Γηλφκαζηε έλα κπνπθέην, έλα ζχλλεθν ή κηα ιίκλε, έλα 

ηξέλν, κηα κεισδία, έλα παδι, θαη νχησ θαζεμήο. 

Τα παηδηά θαηαλννχλ φηη ε ηάμε ζρεκαηίδεη κηα καζεζηαθή 

θνηλφηεηα. 

Τα παηδηά θαηαλννχλ θαη εθηηκνχλ πσο ην ζρνιείν είλαη γηα λα 

ηα ππνζηεξίδεη – ηψξα θαη ζην κέιινλ, κφλα ηνπο θαη καδί κε 

άιινπο - γηα λα καζαίλνπλ πεξηζζφηεξα, θαη λα αλαπηχζζνπλ 

ηε γλψζε θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο.  

Αλαθαιχπηνπλ πσο ην ζρνιείν δελ είλαη κφλν κηα ππνρξέσζε, 

αιιά δεκηνπξγήζεθε, επίζεο, επεηδή ηα παηδηά έρνπλ ην δηθαί-

σκα λα πάλε ζρνιείν θαη λα κνξθσζνχλ, θαη πσο νη γνλείο, νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ην θξάηνο ηνπο δηαζθαιίδνπλ ην δηθαίσκα 

απηφ. 
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Γ  Βαζηθά εξωηήκαηα γηα αλαζηνραζκό ζην Κεθάιαην 1 

Βηψλνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Μαζαίλνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Δθαξκφδνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Εθπαηδεπηηθόο 

Με πνηνλ ηξφπν έρνπλ βησζεί 

νη αξρέο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ παηδηνχ ζηελ ηάμε θαη ηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα; 

Τη γλσξίδνπλ ηψξα ηα παηδηά γηα 

ηα δηθαηψκαηά ηνπο; 

 

 

Μαζαίλνπκε πψο λα 

αλαιακβάλνπκε δξάζε έμσ απφ 

ην ζρνιείν: ηη κάζαλε νη καζεηέο 

γηα ηε  κειινληηθή ηνπο δσή; 

Τν ζρνιείν είλαη κέξνο ηεο 

δσήο καο, ε ηάμε είλαη κηα 

κηθξν-θνηλφηεηα απφ κφλε 

ηεο. Έλα ηζρπξφ ζχκβνιν γηα 

απηφ είλαη ην κπνπθέην κε ηα 

ινπινχδηα. Τα παηδηά 

κπνξνχλ λα βηψζνπλ ζε 

απηέο ηηο αιιεινπρίεο 

καζεκάησλ ηα άξζξα ηεο 

Σχκβαζεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ πνπ 

αλαθέξνληαη δεμηά. 

Άξζξα 7, 28 (βι. ζην 

παξάξηεκα: Σχκβαζε ηνπ ΟΖΔ 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

απφθαζε γηα ην κέξνο ζην νπνίν 

ζα ηνπνζεηεζεί ε αθίζα πνπ 

δείρλεη ην κπνπθέην κε ηα 

ινπινχδηα. 

 

 

 

 

 

 

 

Μαζεηέο 

Πψο έρσ βηψζεη ηα δηθαηψκαηά 

κνπ ζηελ ηάμε;            

Τη έρσ κάζεη γηα ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ; 

Τη είδνπο δξάζε είκαη ηθαλφο λα 

αλαιάβσ ηψξα; 

Ο θαζέλαο απφ εκάο είλαη 

κνλαδηθφο. Τν θάζε παηδί 

είλαη εππξφζδεθην ζηελ 

ηάμε. 

Θα ήηαλ θξίκα αλ θάπνηνο 

απφ εκάο έιεηπε απφ ηελ 

ηάμε.  

Έρνπκε φινη ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα. 

 

 

Ψο παηδηά έρνπκε εηδηθά 

δηθαηψκαηα:   

Έρνπκε έλα φλνκα πνπ θαλείο 

δε κπνξεί λα καο ην πάξεη 

(Άξζξν 7). Έρνπκε ην δηθαίσκα 

λα πάκε ζην ζρνιείν, λα 

κάζνπκε λα δηαβάδνπκε θαη λα 

γξάθνπκε (Άξζξν 28). Φσξίο ην 

ζρνιείν, θαλέλαο δελ ζα 

κπνξνχζε λα βξεη δνπιεηά σο 

ελήιηθαο. 

Τψξα μέξσ φηη αηζζάλνκαη 

θαιχηεξα σο κέινο κηαο ηάμεο 

πνπ απνηειεί κηα θαιή νκάδα. 

Θα πξνζπαζήζσ λα ππνζηεξίμσ 

ηα άιια παηδηά ζηελ ηάμε, ψζηε 

λα αηζζαλζνχλ ηφζν θαιά φζν 

εγψ.  

 

 

 

 

        

Γ  Γηαδηθαζία 

Μάζεκα 1 

Τα παηδηά θάζνληαη ζε θχθιν. Σηε κέζε ηνπ θχθινπ, ζην πάησκα, ππάξρνπλ ράξηηλεο θαξδηέο ζε 

δηαθνξεηηθά ρξψκαηα. Κάζε θαξδηά έρεη γξακκέλν ην φλνκα ελφο παηδηνχ θαη έλα ζπάγγν. Υπάξρεη επίζεο 

κηα θαξδηά γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ κε ην φλνκά ηνπ/ηεο πάλσ ηεο ζηε κέζε ηνπ θχθινπ (δηάγξακκα). 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα ζπδήηεζε. 

– Γλσξίδνπκε φια ηα νλφκαηα; Πνηνο είλαη πνηνο;  

– Κάζε παηδί παίξλεη ηελ θαξδηά κε ην φλνκα ελφο άιινπ παηδηνχ. Τη κνπ αξέζεη ζε απηφ ην παηδί; Τη έρσ 

ήδε θάλεη κε απηφ ην παηδί; Γηαηί ζα κνπ έιεηπε αλ δελ ήηαλ εδψ; 

– Άιιεο εξσηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ: Τη ζα κπνξνχζε θάπνηνο άιινο λα πεη γηα απηφ ην 

παηδί, γηα παξάδεηγκα, έλαο/κία εθπαηδεπηηθφο, έλα αξζεληθφ ή ζειπθφ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, ην ίδην ην 
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παηδί, έλαο θίινο, θάπνηνο άιινο ζην δσκάηην, ζην ζρνιείν ή ζηελ θνηλφηεηα; 

Αθνχ θάζε καζεηήο έρεη εθθξάζεη ηηο ηδέεο ηνπ γηα ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ θαξδηά πνπ 

επέιεμε, δίλεη απηή ηελ θαξδηά ζην παηδί πνπ ηνπ αλήθεη.  

Κάζε παηδί θξαηάεη ηελ θαξδηά ηνπ/ηεο θαη ηε θνξάεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Απηφ ζπλερίδεηαη θαη 

ζηα επφκελα καζήκαηα κέρξη φια ηα παηδηά λα γλσξίδνπλ ην έλα ην άιιν θαιά.  

Ζ θαηαιεθηηθή ζπδήηεζε κπνξεί λα μεθηλήζεη κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ λα ξσηάεη: "Γηαηί ρξεζηκνπνίεζα 

δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, θη φρη κφλν έλα;" 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ηα παηδηά λα θέξνπλ απφ κηα κηθξή θσηνγξαθία πνξηξέηνπ ηνπο ζην 

επφκελν κάζεκα (ελαιιαθηηθά κπνξεί ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο λα βγάιεη θσηνγξαθίεο ησλ παηδηψλ).  

Μαζήκαηα 2 θαη 3 

Γηα λα εηζαγάγεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ην κάζεκα 2 εμεγεί: 

Κάζε παηδί ζε απηφ ηνλ θφζκν είλαη δηαθνξεηηθφ. Κάζε παηδί είλαη κνλαδηθφ σο πξνο ην ρξψκα ηνπ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην φλνκά ηνπ! 

Τα παηδηά έρνπλ, επίζεο, δηθαηψκαηα, ηα ιεγφκελα «Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ», ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη 

ζρεδφλ ζε θάζε ρψξα ηνπ θφζκνπ. Τα δηθαηψκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ, γηα παξάδεηγκα: 

– ην δηθαίσκα λα έρνπλ φλνκα (Τν Άξζξν 7 κπνξεί λα δηαβαζηεί θσλαρηά, ή ίζσο κηα ζπληνκεπκέλε 

εθδνρή ηνπ), 

– ην δηθαίσκα λα έρνπλ ζρνιηθή εθπαίδεπζε (Άξζξν 28). 

Απεπζπλφκαζηε ζηνπο άιινπο κε ηα νλφκαηά ηνπο. Γη΄ απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ηα νλφκαηα! 

Ξεθηλάεη κηα ζπδήηεζε κε φζα ζέκαηα έρνπλ ζηρηεί σο ηψξα, θαη ηα παηδηά εθθξάδνπλ ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο 

απφςεηο ηνπο. Σπκπεξαζκαηηθά: ινη εκείο καδί, κε φια ηα δηαθνξεηηθά νλφκαηα, αξεηέο, ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ρξψκαηά καο ζπλζέηνπκε απηή ηελ ηάμε. 

Πξφθεηηαη λα θηηάμνπκε κηα εηθφλα ηεο ηάμεο καο - φρη απφ θαξδηέο, αιιά απφ ινπινχδηα πνπ είλαη 

ζπγθεληξσκέλα καδί ζε έλα βάδν. Τν βάδν αληηπξνζσπεχεη ην ζρνιείν, ην θηίξην ηνπ ζρνιείνπ ή ηελ 

αίζνπζά καο. Κη φινη εκείο είκαζηε ηα ινπινχδηα κέζα ζην βάδν. 

Φσξίο εκάο δελ ζα ππήξρε ζρνιείν, ην ζρνιείν δελ ζα ήηαλ παξά έλα άδεην δνρείν, έλα άδεην βάδν. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ηα ζηάδηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο: 

– Τα παηδηά ζα θηηάμνπλ ηα ινπινχδηα ηνπο. 

– Θα ρξσκαηίζνπλ ηα πέηαια θαη ζα θνιιήζνπλ κηα θσηνγξαθία ηνπο ζηε κέζε. 

– Τα ινπινχδηα ζα ηνπνζεηεζνχλ καδί γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλα κπνπθέην.  

– Τν κπνπθέην ζα θνιιεζεί ζε κηα αθίζα.  

– Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζα θηηάμνπκε κηα εηθφλα ηεο πνιχρξσκεο ηάμεο καο.  

Πξηλ απφ απηή ηε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ή ακέζσο κεηά, ηα παηδηά ζθέθηνληαη θαη πξνζπαζνχλ λα 

εξκελεχζνπλ ηελ εηθφλα ησλ ινπινπδηψλ ζην βάδν. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζπγθεληξψλεη ηηο δηάθνξεο ηδέεο θαη 

απφςεηο. Τα παηδηά κπνξνχλ ειεχζεξα λα αλαπηχμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, απαληψληαο ίζσο ζε εξσηήζεηο, 

φπσο νη παξαθάησ: 

– Τη κπνξεί λα ζπκβνιίδνπλ ηα ινπινχδηα; 

– Τη κπνξεί λα ζπκβνιίδεη ην βάδν; 

– Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε φλνκα; 



ρέδηα καζεκάηωλ - Δλόηεηα 1 

10 

Αλάινγα κε ηνλ ρξφλν θαη ηα πιηθά πνπ είλαη δηαζέζηκα, απηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, γηα παξάδεηγκα: 

– Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ, λα θφςνπλ θαη λα δηαθνζκήζνπλ νη ίδηνη ηα ινπινχδηα ή λα ηνπο 

δψζνπκε έηνηκα θνκκέλα λα ηα δηαθνζκήζνπλ.   

– Ο/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη εηνηκάζεη ην θέληξν ηνπ ινπινπδηνχ, θαη νη καζεηέο δεκηνπξγνχλ ηα πέηαια. 

– Οη θσηνγξαθίεο είλαη θνκκέλεο, έηζη ψζηε λα ρσξάλε ζην θέληξν ηνπ ινπινπδηνχ. 

Τα παηδηά πνπ ηειεηψλνπλ ηελ εξγαζία γξήγνξα ζρεδηάδνπλ θη άιια κηθξφηεξα ινπινχδηα ρσξίο 

θσηνγξαθίεο. 

Τέινο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα έθζεζε ζε έλαλ απφ ηνπο ηνίρνπο ηεο αίζνπζαο, κε ηίηιν “Τν 

κπνπθέην ηεο ηάμεο”. Τν βάδν δείρλεη ζχληνκεο εθδνρέο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εηθφλα (Άξζξα 7 θαη 28). 

Μάζεκα 4 

Γηάηαμε ηεο ηάμεο: 

– Ζ αθίζα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηνλ πίλαθα ή ζηνλ ηνίρν. 

– Οη καζεηέο θάζνληαη ζε εκηθχθιην (ζε κηα κεγάιε ηάμε, κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηα δχν εκηθχθιηα. ινη 

νη καζεηέο ζα πξέπεη λα βιέπνπλ θαιά ηελ αθίζα. 

Οη καζεηέο ζθέθηνληαη ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

– Τη κνπ άξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο; 

– Τη έκαζα; 

– Τη γλσξίδσ γηα ηα άιια παηδηά; 

– Τη έκαζα γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ; 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο λα κνηξαζηνχλ ηα ζρφιηά ηνπο ν έλαο κε ηνλ άιινλ, έηζη ψζηε 

λα ππάξμεη αλαηξνθνδφηεζε. 

Πξνο ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηνπο καζεηέο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηε Σχκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ζηα δχν δηθαηψκαηα πνπ 

θαίλνληαη ζην βάδν. Πιεξνθνξεί ηα παηδηά γηα ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα ηνπ Παηδηνχ (20 Ννεκβξίνπ). 

Γηα λα νινθιεξσζεί ην κάζεκα, ζπδεηάεη κε ηελ ηάμε θαηά πφζν ε αθίζα ζα πξέπεη λα εθηεζεί ζηνλ 

δηάδξνκν ηνπ ζρνιείνπ ή ζηελ είζνδν. Ζ ηάμε ζπδεηάεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα. Πνχ ζα 

πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ε αθίζα έηζη ψζηε φινη νη επηζθέπηεο λα κπνξνχλ λα ηε δνπλ; Τη κπνξνχκε λα 

θάλνπκε φηαλ έξρνληαη θαηλνχξγηα παηδηά ζηελ ηάμε;  
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Δλόηεηα 2 (Σάμε 2)  

Σα νλόκαηα είλαη πεξηζζόηεξν από απιά γξάκκαηα! 

Α  Πιάλν καζήκαηνο 
 

 
Βαζηθφ εξψηεκα/  
ζέκαηα καζήκαηνο 

Βαζηθή εξγαζία 
 

Υιηθά 
 

Μάζεκα 1 

 

 

 

ια ηα νλφκαηά καο! 

 

 

 

ια ηα παηδηά καζαίλνπλ 

πεξηζζφηεξα γηα ηα 

νλφκαηα ησλ άιισλ 

(δηαδξαζηηθή πξνζέγγηζε). 

Φαξηηά A4  

 

 

 

Μάζεκα 2 

 

 

Πψο πήξα ην φλνκά 

κνπ! 

 

Ζ ηάμε ζθέθηεηαη ηνπο 

ιφγνπο γηα λα δνζεί ζε έλα 

παηδί έλα φλνκα. 

Λσξίδεο ραξηηνχ κε 

βαζηθέο πξνηάζεηο, 

θπιιάδηα καζεηή. 

Μαζήκαηα 3 θαη 4 

 

 

 

 

 

Κάζε παηδί έρεη κηα 

ηζηνξία λα πεη! 

 

 

 

 

Οη καζεηέο κνηξάδνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή 

ηνπο. Φηηάρλνπλ κηα 

εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο 

ζε πξαγκαηηθφ κέγεζνο. 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ 

(εξγαζία γηα ην ζπίηη),έλα 

θχιιν ζεκηλαξίνπ γηα 

θάζε παηδί, καξθαδφξνη 

θαη ρξψκαηα. 

Β  Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη

Τν Άξζξν 7 ηεο Σχκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ πξνζηαηεχεη ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ λα έρεη 

φλνκα. Τν δεχηεξν, ην νηθνγελεηαθφ φλνκα ζεκαηνδνηεί ηνπο δεζκνχο ηνπ παηδηνχ κε ηελ θνληηλφηεξε 

νκάδα γχξσ ηνπ. Ψζηφζν, ην πξψην φλνκα είλαη απηφ πνπ θάλεη ην παηδί λα γίλεη άηνκν, έλα κνλαδηθφ 

πιάζκα ζε απηφ ηνλ θφζκν. 

Τα παηδηά ζα πξέπεη λα είλαη πεξήθαλα γηα ην φλνκά ηνπο, θαη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλεη, πνηεο 

ειπίδεο εθθξάδεη θαη γηαηί δηάιεμαλ νη γνλείο ηνπο ην ζπγθεθξηκέλν φλνκα γηα απηά. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζεθηηθφο φηαλ αζρνιείηαη κε απηφ ην 

ζέκα. Γηα πνιινχο θαη δηάθνξνπο ιφγνπο, 

κπνξεί λα ππάξρνπλ παηδηά ζηελ ηάμε 

πνπ δε κέλνπλ κε ηνπο θπζηθνχο γνλείο 

ηνπο ή πνπ έρνπλ ράζεη ην φλνκά ηνπο 

φηαλ εμαλαγθάζηεθαλ ζε κεηαλάζηεπζε ή 

εμνξία. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο  ρξεηάδεηαη 

ελζπλαίζζεζε θαη επαηζζεζία, φηαλ αληη-

κεησπίδεη ηέηνηεο πεξηπηψζεηο παηδηψλ. 

Απηφ ην θεθάιαην, “Τα νλφκαηα είλαη 

πεξηζζφηεξν απφ απιά γξάκκαηα!”, 

ζπλδέεηαη κε ην θεθάιαην 1 “Έρσ έλα 

φλνκα-έρνπκε έλα ζρνιείν”, θαη ζα πξέ-

πεη λα γίλνπλ αλαθνξέο ζην πξψην θεθά-

ιαην αλ ηα παηδηά ην έρνπλ ήδε νινθιε-

ξψζεη. Δλαιιαθηηθά, ην θεθάιαην 2 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ κηα νιν-

θιεξσκέλε ελφηεηα απφ κφλε ηεο. 
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Γ  Βαζηθά εξωηήκαηα γηα αλαζηνραζκό ζηηο ηάμεηο γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ 

Βηψλνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Μαζαίλνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Δθαξκφδνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Εθπαηδεπηηθόο 

Με πνηνλ ηξφπν έρνπλ βησζεί 

νη αξρέο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ παηδηνχ ζηελ ηάμε θαη ηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα; 

Τη γλσξίδνπλ ηψξα ηα παηδηά 

γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο;  

 

 

Μαζαίλνπκε πψο λα 

αλαιακβάλνπκε δξάζε έμσ απφ 

ην ζρνιείν: ηη κάζαλε νη καζεηέο 

γηα ηε  κειινληηθή ηνπο δσή; 

Τν ζρνιείν είλαη κέξνο ηεο 

δσήο καο, ε ηάμε είλαη κηα 

κηθξν-θνηλφηεηα απφ κφλε 

ηεο. Οη καζεηέο 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο, γλσξίδνληαο 

ηα νλφκαηα φισλ ησλ άιισλ 

παηδηψλ, θαη αθνχγνληαο φια 

ηα ππφινηπα παηδηά λα ηα 

θσλάδνπλ κε ην δηθφ ηνπο 

φλνκα. Τα παηδηά ζε απηφ ην 

θεθάιαην βηψλνπλ ηα 

δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα δεμηά. 

Άξζξα 7, 8, 12, 13 (βι. ζην 

παξάξηεκα: Σχκβαζε ηνπ ΟΖΔ  

γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

απφθαζε γηα ην κέξνο πνπ ζα 

ηνπνζεηεζεί ε αθίζα. Ίζσο 

ρξεηαζηεί λα παξαζρεζεί ρψξνο, 

νπφηε απηή ε εξψηεζε ζα πξέπεη 

λα ζπδεηεζεί κε άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο ή ηνλ δηεπζπληή. 

 

 

 

 

 

 

 

Μαζεηέο 

Πψο έρσ βηψζεη ηα δηθαηψκαηά 

κνπ ζηελ ηάμε;    

Τη έρσ κάζεη γηα ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ; 

Τη είδνπο δξάζε είκαη ηθαλφο λα 

αλαιάβσ ηψξα; 

Έρσ δεη πσο φια ηα ππφινηπα 

παηδηά θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο κε 

έρνπλ πξνζέμεη. Με έρνπλ φινη 

αθνχζεη, θαη ηψξα φινη 

γλσξίδνπλ ην φλνκά κνπ. Τν 

φλνκά κνπ κε θάλεη ηδηαίηεξν 

θαη κνλαδηθφ, θάπνηνλ πνπ 

είλαη δηαθνξεηηθφο απφ φινπο 

ηνπο άιινπο. 

Γλσξίδσ ηα νλφκαηα φισλ 

ησλ άιισλ παηδηψλ ζηελ 

ηάμε. Γλσξίδσ θάηη γηα ηηο 

δσέο ηνπο. 

 

 

 

 

Ψο παηδηά έρνπκε εηδηθά 

δηθαηψκαηα:  

Έρνπκε έλα φλνκα πνπ θαλείο 

δλ κπνξεί λα καο ην αθαηξέζεη 

(Άξζξν 7).  

Ψο παηδί, έρσ ήδε ηελ 

πξνζσπηθή κνπ ηζηνξία δσήο, 

κηαο δσήο πνπ είλαη δηαθνξεηηθή 

απφ απηήλ πνπ έρνπλ βηψζεη 

άιια παηδηά. Απηφ ζα είλαη 

πάληα κέξνο ηνπ εαπηνχ κνπ. 

(Άξζξν 8). 

Μπνξψ λα έρσ ηε δηθή κνπ 

άπνςε θαη λα ιέσ φηη 

ζθέθηνκαη, θαη ην ίδην ηζρχεη, 

επίζεο, θαη γηα φια ηα άιια 

παηδηά. (Άξζξα 12, 13). 

ηαλ γλσξίδσ θάπνηνλ ζηελ 

παηδηθή ραξά ή θάπνπ αιινχ, ζα 

ηνπο ξσηάσ ην φλνκά ηνπο θαη ζα 

ηνπο ιέσ ην δηθφ κνπ.  
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Δίλαη ζεκαληηθό λα έρεη θαλείο όλνκα. 

 Σν όλνκα κνπ - απηόο / απηή είκαη. 

 
Με ηα νλόκαηά καο, αλαγλωξίδνπκε ηνλ εαπηό καο θαη ν έλαο ηνλ άιινλ. 

 

Γ  Γηαδηθαζία 

Μάζεκα 1: Όια ηα ολόκαηά κας! 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο θάζνληαη ζηηο θαξέθιεο ηνπο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε θχθιν. Τα 

παηδηά θξαηάλε ισξίδεο ραξηηνχ πνπ δείρλνπλ ην κηθξφ ηνπο φλνκα κε έληνλα γξάκκαηα. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθφο έρεη επίζεο κηα ισξίδα ραξηηνχ κε ην κηθξφ ηνπ/ηεο φλνκα, θαζψο θαη ην επίζεηφ ηνπ/ηεο. 

Καζέλαο κε ηε ζεηξά ηνπ ιέεη ην φλνκά ηνπ. Τψξα, νη καζεηέο πξέπεη λα πξνζέμνπλ θαη λα κάζνπλ ηα 

νλφκαηα ησλ άιισλ παηδηψλ, αλ δελ ηα γλσξίδνπλ ήδε. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξα παηρλίδηα, 

κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαηάιιεια αθφκα θη αλ θάπνηα παηδηά γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο: 

– Τα παηδηά ιέλε ην φλνκά ηνπο θαη ηα νλφκαηα απηψλ πνπ θάζνληαη αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπο, «Τν φλνκά 

κνπ είλαη ..., θαη αξηζηεξά κνπ θάζεηαη ν/ε ..., θαη ν/ε ... θάζεηαη δεμηά κνπ». 

– Βξείηε θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ νη καζεηέο ζαο, γηα παξάδεηγκα ην ρξψκα ησλ ηδηλ 

ηνπο ή ηεο θνχζηαο ηνπο, ηα αξρηθά ηνπο γξάκκαηα, γπαιηά, ην ρξψκα ησλ καιιηψλ ηνπο, θ.ιπ., θαη 

θηηάμηε έλα. γξίθν: «..., ..., θαη ... έρνπλ θάηη θνηλφ. Πνηνο κπνξεί λα κνπ πεη ηη είλαη;» Απηφ κπνξεί λα 

επαλαιεθζεί κεξηθέο θνξέο.  

– Μαδέςηε φιεο ηηο θάξηεο κε ηα νλφκαηα ηνπο. Κάζε παηδί ηξαβάεη απφ κία θάξηα ρσξίο λα δηαβάζεη ην 

φλνκα. Γείρλνπλ φινη ηηο θάξηεο ηνπο. Πνηνο κπνξεί λα βάιεη ηάμε ζε απηφ ην κπέξδεκα, δίλνληαο ην 

ζσζηφ φλνκα ζε θάζε παηδί;  

– Δπηβηβαδφκαζηε ζην ιεσθνξείν: έλα παηδί, επηιέγεηε ζηελ ηχρε πνην, μεθηλάεη κε ηελ επφκελε 

δήισζε, «Δίκαη ε Άλλα θαη επηβηβάδνκαη ζην ιεσθνξείν». Τν παηδί δίπια ηεο ζπλερίδεη, «Δίκαη ε 

Σάληξα θαη επηβηβάδνκαη ζην ιεσθνξείν καδί κε ηελ Άλλα». Τν παηδί πνπ θάζεηαη δίπια ζηε Σάληξα 

ζπλερίδεη κε ηνλ ίδην ηξφπν, ζπκπεξηιακβάλνληαο φια ηα πξνεγνχκελα παηδηά, «Δίκαη ν Τνκ θαη 

επηβηβάδνκαη ζην ιεσθνξείν καδί κε ηελ Άλλα θαη ηε Σάληξα». Κξαηήζηε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ηα 

παηδηά θάζνληαη ζηνλ θχθιν, θαζψο απηφ ζα ηνπο δηεπθνιχλεη λα ζπκνχληαη ηα νλφκαηα. Σπλερίζηε 

κέρξη φια ηα παηδηά λα θάζνληαη ζην ιεσθνξείν. Πξνζέμηε λα κελ έξζεη ζε δχζθνιε ζέζε θάπνην 

παηδί πνπ έρεη μεράζεη θάπνην φλνκα, θαη αθήζηε ηα παηδηά λα βνεζνχλ ην έλα ην άιιν. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο  νινθιεξψλεη ην κάζεκα κε έλαλ επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν. Τα παξαθάησ εξσηήκαηα 

ρξεζηκεχνπλ ζαλ εξεζίζκαηα γηα ηνπο καζεηέο: 

– Μνπ αξέζεη ην φλνκά κνπ, θη αλ λαη, γηαηί; 

– Μεξηθέο θνξέο ηα νλφκαηα γίλνληαη παξαηζνχθιηα ή αιιάδνληαη. Αλ έρσ έλα ηέηνην παξαηζνχθιη, κνπ 

αξέζεη ή δε κνπ αξέζεη ην λέν κνπ φλνκα, θαη γηαηί; 

– Παξαηζνχθιηα/ππνθνξηζηηθά ζηελ νηθνγέλεηά καο θαη αλάκεζα ζε θίινπο: ηη ζεκαίλνπλ θαη απφ πνχ 

πξνέξρνληαη; 

– Μεξηθέο θνξέο είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε έλα φλνκα. Πψο ζα ήηαλ ηα πξάγκαηα ζην ζρνιείν αλ είρακε 

φινη ην ίδην φλνκα ή δελ είρακε θαζφινπ φλνκα; 

Γηα ην ππφινηπν κάζεκα, αλ ην επηηξέπεη ν ρξφλνο: 

– Ζ έθθξαζε, «Τν φλνκά κνπ είλαη…», «Με ιέλε…», κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε δηάθνξεο γιψζζεο θαη 

ηα παηδηά λα ηηο κάζνπλ. Ζ εξγαζία κπνξεί λα είλαη πσο ην θάζε παηδί ζα κάζεη ηελ έθθξαζε ζε δχν 

γιψζζεο. (Δπέθηαζε: ηα παηδηά καζαίλνπλ ηελ εξψηεζε, «Καη πσο είλαη ην φλνκά ζνπ;») 

– Τα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ηδηαίηεξε δηαθνζκεηηθή εηηθέηα 

νλφκαηνο. 

Μάζεκα 2: Πώς πήρα ηο όλοκά κοσ! 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη εηνηκάζεη ισξίδεο ραξηηνχ ζηηο νπνίεο έρεη γξάςεη ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

(θπζηθά, θάζε είδνπο παξαιιαγή είλαη δπλαηή - ηξνπνπνίεζε, παξάιεηςε, πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ 

πξνηάζεσλ, θ.ιπ. ): 
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Σν όλνκά καο ιέεη θάηη γηα ην πνηνη είκαζηε (θύιν, γιώζζα, ηόπν θαηαγωγήο, θ.ιπ.). 

Έρνληαο έλα όλνκα, έλα παηδί γίλεηαη κέινο ελόο θξάηνπο. 

 
Γηαιέγνληαο έλα ζπγθεθξηκέλν όλνκα, νη γνλείο εθθξάδνπλ ζπρλά νξηζκέλεο επρέο, ειπίδεο θαη 

ζπλαηζζήκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη δπλαηά κηα ισξίδα ζηελ ηάμε, ηε βάδεη θάησ θαη δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα 

πνπλ ην λφεκά ηεο κε δηθά ηνπο ιφγηα. 

Σηε ζπλέρεηα ηνπο δίλεη ηα θπιιάδηα πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ σο εξγαζία ζην ζπίηη (βι. ζηα Υιηθά 

παξαθάησ). 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη ηηο εξσηήζεηο ζηελ ηάμε γηα λα βεβαησζεί πσο θάζε παηδί ηηο θαηαιαβαίλεη. 

– Πφηε γελλήζεθα; 

– Τη ψξα; 

– Τη κέξα ήηαλ; 

– Πψο ήηαλ ν θαηξφο; 

– Πνχ γελλήζεθα; 

– Πνηνο ήηαλ παξψλ φηαλ γελλήζεθα; 

– Τη βάξνο είρα θαη πφζν κεγάινο ήκνπλα φηαλ γελλήζεθα;  

– Γηαηί κνπ δφζεθε ην ζπγθεθξηκέλν φλνκα; 

– Τη ζεκαίλεη ην φλνκά κνπ; 

– Πνχ κπνξεί λα βξεζεί ην φλνκά κνπ, πψο αθνχγεηαη ην φλνκά κνπ ζε άιιεο γιψζζεο; 

Μαζήκαηα 3 θαη 4: Κάζε παηδί έτεη κηα ηζηορία λα πεη! 

Τα παηδηά θαζνληαη ζε έλαλ θχθιν. Έρνπλ καδί ηνπο ην ραξηί πνπ ζπκπιήξσζαλ γηα ηελ εξγαζία ζην 

ζπίηη, θαη ζπδεηάλε γηα ην ηη θνπβεληηάζαλε κε ηνπο γνλείο ηνπο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ηα ελζαξξχλεη λα 

δηεξεπλήζνπλε κεξηθέο εξσηήζεηο ζε βάζνο. 

Γηα παξάδεηγκα, εηνηκάδεη κηα ιίζηα ζηνλ πίλαθα πνπ ζα δείρλεη ηελ ψξα ηεο εκέξαο πνπ γελλήζεθαλ φια 

ηα παηδηά ηεο ηάμεο. Ίζσο λα πξνθχςεη έλα ελδηαθέξνλ κνηίβν (ην δηαδίθηπν είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν 

γηα λα βξεη θαλείο ηηο εκέξεο ηηο νπνίεο γελλήζεθαλ ηα παηδηά). 

Φπζηθά, ζα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ αλ θάπνηα παηδηά κπνξνχζαλ λα απαληήζνπλ ζηελ ηειεπηαία 

εξψηεζε, δειαδή, λα δψζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη γνλείο ηνπο ηνχο έδσζαλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

νλφκαηα, θαη λα εμεγήζνπλ ηη ζεκαίλνπλ απηά. Γηα ηελ εμήγεζε ησλ νλνκάησλ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί 

λα θέξεη έλα ιεμηθφ νλνκάησλ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαδίθηπν γηα λα βξεη ηηο ζεκαζίεο ηνπο (ην 

δηαδίθηπν ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα κε-Δπξσπατθά νλφκαηα). 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε, αλαηίζεηαη ζηα παηδηά λα θηηάμνπλ, αηνκηθά, κία αθίζα γηα ηνπο εαπηνχο 

ηνπο θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ φιεο ηηο γξαπηέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ γηα απηνχο. Αλάινγα κε ηηο 

δεμηφηεηεο γξαπηνχ ιφγνπ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα βνεζήζεη θάπνηα παηδηά. 

Δλαιιαθηηθά, ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα ζρεδηάζνπλ κηα εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο ζε πξαγκαηηθφ 

κέγεζνο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: έλα παηδί μαπιψλεη θάησ ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ πνπ 

έρεη απισζεί ζην πάησκα, δηαιέγεη κηα πφδα, γηα παξάδεηγκα θάλεη πσο ηξέρεη ή ζηέθεηαη κε απισκέλα 

ηα ρέξηα. Έλα άιιν παηδί ζρεδηάδεη ην πεξίγξακκα ηεο θηγνχξαο. Σηε ζπλέρεηα, ε θηγνχξα απηή θφβεηαη 

θαη ρξσκαηίδεηαη κε λεξνκπνγηέο ή άιια ρξψκαηα. Μπνξνχλ, επίζεο, λα θνπνχλ θαη λα θνιιεζνχλ ζηε 

θηγνχξα θαξηνπλίζηηθα "ζπλλεθάθηα θεηκέλνπ" γηα λα παξνπζηάζνπλ ηα παηδηά ηνπο εαπηνχο ηνπο («Με 

ιέλε..»), θαη/ή έλα δεχηεξν ραξηί κε ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ παηδηνχ.   

Τα παηδηά πεξλνχλ ην ηέηαξην κάζεκα, νινθιεξψλνληαο απηέο ηηο αθίζεο. 
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Τέινο, παξνπζηάδνληαη νη αθίζεο ή νη θηγνχξεο, θαη ηα παηδηά ζπδεηάλε πψο θαη πνχ ζα ηηο εθζέζνπλ ζην 

ζρνιηθφ θηίξην. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο  ηνπο ζηεξίδεη ζηε ιήςε ηεο απφθαζεο. 
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Τιηθά: θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 

Σν όλνκά κνπ έρεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία – Ση ζα ήζεια λα κάζω 

 

 

Πφηε γελλήζεθα; 

 

 

 

Τη ψξα; 

 

 

 

Τη κέξα ηεο εβδνκάδαο ήηαλ; 

 

 

 

Πψο ήηαλ ν θαηξφο; 

 

 

 

Πνχ γελλήζεθα; 

 

 

 

Πνηνο ήηαλ παξψλ φηαλ γελλήζεθα; 

 

 

 

Τη βάξνο είρα θαη πφζν κεγάινο ήκνπλα; 

 

 

Γηαηί κνπ δφζεθε ην ζπγθεθξηκέλν φλνκα; 

 

 

 

Τη ζεκαίλεη ην φλνκά κνπ; 

 

 

 

Πνχ κπνξεί λα βξεζεί ην φλνκά κνπ, πψο αθνχγεηαη ην φλνκά κνπ ζε άιιεο γιψζζεο; 

 

 

 

 



 

17 

 

Δλόηεηα 3 (Σάμε 3)  

Δίκαζηε κάγνη! 

Α  Πιάλν καζήκαηνο 
 

 
Βαζηθφ εξψηεκα/  

ζέκαηα καζήκαηνο 

Βαζηθή εξγαζία 

 

Υιηθά 

 

Μάζεκα 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τη κπνξεί λα θάλεη έλαο 

ζπλεζηζκέλνο 

άλζξσπνο γηα λα δψζεη 

ιχζε ζε έλα πξφβιεκα; 

Τη κπνξεί λα θάλεη έλαο 

κάγνο / κηα κάγηζζα; 

 

 

 

Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα 

δηαθξίλνπλ ηε δηαθνξά 

κεηαμχ ξεαιηζηηθψλ θαη 

καγηθψλ ιχζεσλ ζε 

δηάθνξα είδε 

πξνβιεκάησλ. Σρεδηάδνπλ 

ηελ εηθφλα ελφο 

ζπλεζηζκέλνπ αλζξψπνπ ή 

ελφο κάγνπ. 

Πίλαθαο έηνηκνο εθ ησλ 

πξνηέξσλ γηα λα 

καδεπηνχλ νη ηδέεο ησλ 

παηδηψλ, ζρέδηα, 

ραξηνηαηλία, ραξηηά A4, 

κπνγηέο (μπινκπνγηέο, 

θεξνκπνγηέο). 

 

 

Μάζεκα 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πνηα είλαη ηα βαζηθά 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ; 

Πνηνπο ηνκείο ηεο δσήο 

αθνξνχλ; Τη είδνπο 

ιχζεηο κπνξνχκε λα 

βξνχκε ζε απηά ηα 

πξνβιήκαηα; 

 

 

 

 

Με ην λα αζρνινχληαη κε ηα 

πην βαζηθά δηθαηψκαηά 

ηνπο, ηα παηδηά καζαίλνπλ 

ην ηζηνξηθφ ησλ 

δηθαησκάησλ, θαη 

δηαηππψλνπλ επθάληαζηεο, 

θαζψο θαη ξεαιηζηηθέο 

ιχζεηο ζε πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα ηεο δσήο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα 

δηθαηψκαηα απηά. 

Κνκκέλεο ράξηηλεο 

θηγνχξεο, κπνγηέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πψο κπνξνχκε λα 

αλαιάβνπκε 

ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζε 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο 

πξνθχπηεη έλα δεδνκέλν 

πξφβιεκα; Τη 

ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο 

κπνξνχκε λα 

πξνζθέξνπκε;  

Οη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα 

βξνπλ ιχζεηο γηα δχζθνιεο 

θαηαζηάζεηο ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

Παξνπζηάδνπλ ηηο ιχζεηο 

ηνπο κε παηρλίδη ξφισλ. 

 

 

 

Σθεληθά αληηθείκελα γηα 

παηρλίδη ξφισλ αλ είλαη 

απαξαίηεην. 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 4 

 

 

 

 

 

 

 

Πψο κπνξνχκε λα 

αμηνινγήζνπκε ηα 

παξαδείγκαηα ιχζεσλ 

ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζίαζαλ νη 

ζπκκαζεηέο καο κε 

παηρλίδη ξφισλ; Τη 

κάζακε κέζα απφ απηφ; 

Οη καζεηέο  θάλνπλ 

πξφβα ηνπο ξφινπο ηνπο 

θαη ηνπο παίδνπλ κέζα 

ζηελ ηάμε. Σηε ζπλέρεηα, 

ζπδεηάλε ηηο ιχζεηο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην 

παηρλίδη ξφισλ. 

 

Σθεληθά αληηθείκελα γηα 

παηρλίδη ξφισλ αλ είλαη 

απαξαίηεην. 

 

 

 

 

 

Β  Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

Τα παηδηά ζχληνκα ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην γεγνλφο πσο πνιιά πξάγκαηα είλαη πέξα απφ ηνλ έιεγρφ 

ηνπο. Υπφθεηληαη ζε απνθάζεηο πνπ έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηε δσή ηνπο, ηηο νπνίεο, φκσο, ζπρλά δελ 

είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ. Αιιά ηα παηδηά είλαη ηθαλά λα ηαμηδεχνπλ ζηνλ θφζκν ηεο θαληαζίαο ηνπο. 

Απηφ δελ είλαη απαξαίηεηα κηα πξνζπάζεηα λα μεθχγνπλ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Ο θφζκνο ηεο 
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θαληαζίαο είλαη, επίζεο, ε ζθαίξα φπνπ θάλεη θαλείο θαηλνχξγηα ζρέδηα, αλαζηνράδεηαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ, 

θαη φπνπ κπνξεί λα αληιήζεη δχλακε πξηλ επηζηξέςεη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν.     

Γηα ην δηδαθηηθφ project ζην θεθάιαην 3, πξνηείλνπκε λα αμηνπνηήζεηε ηελ εθεπξεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ, 

θαη λα ηνπο δψζεηε ηελ επθαηξία λα κεηαηξέςνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζε ιχζεηο γηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηεο 

δσήο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Τν ζεκείν εθθίλεζεο είλαη ε γνεηεπηηθή 

θαληαζίσζε ηνπ λα γίλνπλ κάγνη/κάγηζζεο, θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο καγηθέο 

ηνπο δπλάκεηο γηα λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα.   

Οη ζηφρνη απηνχ ηνπ project πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

ζε απινπνηεκέλε κνξθή. Ταπηφρξνλα, νη καζεηέο θαινχληαη λα πξνζδηνξίζνπλ πεξηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ ηνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαη απαηηνχλ κηα θαιχηεξε ιχζε, θαη λα 

ςάμνπλ καδί γηα ηέηνηεο ιχζεηο - ηφζν "καγηθέο" φζν θαη "πξαγκαηηθέο". Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηα παηδηά λα 

κελ παξακέλνπλ ζηε ζθαίξα ηεο θαληαζίαο φιε ηελ ψξα. Θα πξέπεη, επίζεο, λα πξνζπαζήζνπλ λα 

βξνπλ κηα ιχζε ζε έλα πνιχ βαζηθφ πξφβιεκα 

ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα ηελ εθαξ-

κφζνπλ ζηελ πξάμε (π.ρ. εζηηάδνληαο ζε ζέκαηα, 

φπσο ε θαζαξηφηεηα ζηελ ηάμε θαη ηε ζρνιηθή 

απιή). 

Απηή ε δηδαθηηθή ελφηεηα ζηεξίδεηαη ζηελ 

επηθνηλσλία κέζα ζηελ ηάμε. Ψο εθ ηνχηνπ, έρεη 

κεγάιε ζεκαζία λα θάζνληαη ηα παηδηά κε ηξφπν 

πνπ ελζαξξχλεη ηελ επηθνηλσλία. Σηελ επηθνη-

λσλία ζηηο νκάδεο, φινη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη 

ζεκαληηθφ λα κπνξνχλ λα έρνπλ βιεκκαηηθή επα-

θή. Θα πξέπεη, ινηπφλ, λα απνθεχγεηαη ε δηά-

ηαμε φπνπ ηα ζξαλία θαη νη θαξέθιεο είλαη ε κία 

πίζσ απφ ηελ άιιε. ηαλ θάζνληαη ζε ζεηξέο, ηα 

παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο είλαη ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνηείλνπκε 

ηα παηδηά λα θάζνληαη ζε θχθιν ή γχξσ απφ έλα 

ηξαπέδη ζηηο νκαδηθεο ζπδεηήζεηο. 

Ζ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία δηεμάγνληαη απηά ηα 

καζήκαηα επαθίεηαη ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ. 

Ψζηφζν, ε δεχηεξε θαη ηξίηε εβδνκάδα ηνπ Ννεκ-

βξίνπ είλαη θαηάιιειεο, δεδνκέλνπ φηη ζπκπί-

πηνπλ κε ηελ εηήζηα Παγθφζκηα Ζκέξα ηνπ 

Παηδηνχ, ζηηο 20 Ννεκβξίνπ (βι. επίζεο ηηο ππν-

δείμεηο ζην ηέινο ηνπ ηέηαξηνπ καζήκαηνο). 
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Γ  Βαζηθά εξωηήκαηα γηα αλαζηνραζκό ζηηο ηάμεηο γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ 

Βηψλνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Μαζαίλνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Δθαξκφδνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Εθπαηδεπηηθόο 

Με πνηνλ ηξφπν έρνπλ βησζεί 

νη αξρέο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ παηδηνχ ζηελ ηάμε θαη ηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα; 

Τη γλσξίδνπλ ηψξα ηα παηδηά γηα 

ηα δηθαηψκαηά ηνπο; 

 

 

Μαζαίλνπκε πψο λα 

αλαιακβάλνπκε δξάζε έμσ απφ 

ην ζρνιείν: ηη κάζαλε νη καζεηέο 

γηα ηε  κειινληηθή ηνπο δσή; 

Τν ζρνιείν είλαη ζαλ κηα 

κηθξν-θνηλσλία. Οη καζεηέο 

ζπδεηάλε καδί θαη βξίζθνπλε 

ιχζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα 

ηνπο ζηελ ηάμε θαη ζηε δσή 

ηνπο. Αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ 

ηνπο, θη φρη κφλν κε ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ. 

Άξζξα 13, 14, 28, 31(βι. ζην 

παξάξηεκα: Σχκβαζε ηνπ ΟΖΔ 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ).  

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο ζθέθηνληαη 

πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο κε 

αλαθνξά ζηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ, θαη αξρίδνπλ λα 

πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ιχζεηο ζε 

πξνβιήκαηα πνπ είλαη 

πξαγκαηηθά γηα ηνπο ίδηνπο θαη 

ηνπο άιινπο. 

Μαζεηέο 

Πψο έρσ βηψζεη ηα δηθαηψκαηά 

κνπ ζηελ ηάμε;    

Τη έρσ κάζεη γηα ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ; 

Τη είδνπο δξάζε είκαη ηθαλφο λα 

αλαιάβσ ηψξα; 

Αθνχζακε ν έλαο ηνλ άιινλ 

θαη αλαθαιχςακε πσο 

νξηζκέλεο απφ ηηο επηζπκίεο 

καο, ηα πξνβιήκαηα καο 

θαη ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο 

ζε απηά κπνξεί λα είλαη 

πνιχ δηαθνξεηηθέο. Δίδακε 

πψο κπνξνχκε λα θέξνπκε 

ηηο δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο 

καο ζε κηα ζπδήηεζε, θαη λα 

βξνχκε ιχζεηο γηα ηέηνηα 

πξνβιήκαηα απφ θνηλνχ.   

 

 

Γλσξίδσ φηη ηα παηδηά έρνπλ 

εηδηθά δηθαηψκαηα: ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. 

Γλσξίδσ πσο ππάξρεη κηα 

Παγθφζκηα Ζκέξα ηνπ Παηδηνχ, 

ζηηο 20 Ννεκβξίνπ. 

Μαζαίλσ λα δηαθξίλσ ηε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζαπκάησλ 

θαη ησλ απηψλ ιχζεσλ ζε 

πξνβιήκαηα ζηελ πξαγκαηηθή 

δσή. 

 

 

 

Γλσξίδσ πσο νη άιινη άλζξσπνη 

θαη εγψ έρνπκε δηθαηψκαηα, αιιά 

πξέπεη λα θάλσ θάηη γηα λα 

εμαζθαιίζσ πσο απηά ηα 

δηθαηψκαηα πξνζηαηεχνληαη – 

ηφζν ηα δηθά κνπ φζα θη απηά ησλ 

άιισλ  αλζξψπσλ. 

Τν λα βξεηο ιχζε ζε έλα 

πξφβιεκα δελ είλαη εχθνιν 

πξάγκα, θαη δελ κπνξνχκε λα 

ιχζνπκε φια ηα πξνβιήκαηα 

άκεζα. Οξηζκέλεο απφ ηηο 

επηζπκίεο καο δελ ζα 

εθπιεξσζνχλ γηα πνιχ θαηξφ. 

 

  

Γ  Γηαδηθαζία 

Μάζεκα 1 

Ζ ηάμε θάζεηαη κε ηηο θαξέθιεο ηνπνζεηεκέλεο ζε εκηθχθιην, θνληά ζηνλ πίλαθα, ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηεο 

ηάμεο. Κάζε παηδί πξέπεη λα κπνξεί λα βιέπεη θαιά ηνλ πίλαθα.  

Ο δάζθαινο δσγξαθίδεη ή δείρλεη κηα εηθφλα δχν αηφκσλ ζηνλ πίλαθα ή ζε έλαλ πξνβνιέα: κηα ζπλε-

ζηζκέλε γπλαίθα ή άλδξα, θαη έλαλ κάγν ή κάγηζζα. Σε δεπγάξηα, ηα παηδηά ζα πξέπεη λα δσγξαθίζνπλ ηηο 

δχν θηγνχξεο, θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα απαληήζνπλ καδί ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 

– Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ κάγσλ θαη ησλ καγηζζψλ, θαη ησλ ζπλεζηζκέλσλ αλζξψπσλ;  

– Τη κπνξεί λα θάλεη έλαο ζπλεζηζκέλνο άλζξσπνο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, π.ρ. αλ δελ ππάξρεη 

ςσκί ζην ζπίηη γηα θαγεηφ; 

– Τη ζα έθαλε ν κάγνο ή ε κάγηζζα ζηελ ίδηα πεξίπησζε; 

– Γηα λα ελζαξξχλνπκε ηε θαληαζία ησλ παηδηψλ, ηα παηδηά κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ θαη άιια 

παξαδείγκαηα πεξηπηψζεσλ, πηζαλψο κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

ζπιιέγεη φιεο ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηνλ πίλαθα, σο εμήο: 
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«Σπλεζηζκέλνο» άλζξσπνο Μάγνο ή κάγηζζα 

Πεξίπησζε 1 (π.ρ. πείλα)   

Πεξίπησζε 2 (π.ρ. θηψρεηα)   

Πεξίπησζε 3 (π.ρ. αλία)   

Πεξίπησζε 4 (π.ρ. γελέζιηα)   

θ.ιπ.   

   

 

Τα παηδηά κνηξάδνληαη θαη ζπδεηάλε ηηο ιχζεηο ηνπο γηα ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα. Δξσηήζεηο γηα ηελ επέ-

θηαζε ηεο ζπδήηεζεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη:  

– Μπνξείηε λα δηαθξίλεηε θάπνηεο ιχζεηο ή ηδέεο πνπ έδσζαλ έλαο θαιφο ή θαθφο κάγνο ή κάγηζζα; Τη 

ζα έθαλε έλαο θαιφο ή θαθφο κάγνο ή κάγηζζα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο;  

– Πφηε ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ επρήζεθαηε λα είραηε καγηθέο δπλάκεηο, θαη ηη ζέιαηε λα αιιάμεηε 

ηφηε;  

– Πνηα είλαη ε κεγαιχηεξε επηζπκία ζαο απηή ηε ζηηγκή; Πψο ζα εθπιεξψλαηε απηή ηελ επηζπκία ζαο αλ 

είραηε καγηθέο δπλάκεηο; Πψο ζα κπνξνχζαηε λα εθπιεξψζεηε απηή ηελ επηζπκία ζηελ πξαγκα-

ηηθφηεηα;  

– Κ.ιπ. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα παξνπζηάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη δίλεη ζε φινπο ζεηηθή 

ππνζηήξημε. Δμεγεί πσο ε ηάμε ζα ζπδεηήζεη γηα κάγνπο αξθεηέο θνξέο ζηα επφκελα καζήκαηα, θαη 

αλαζέηεη ζηνπο καζεηέο λα ςάμνπλ γηα εηθφλεο κε κάγνπο ζε πεξηνδηθά ή βηβιία θαη λα ηηο θέξνπλ, αλ 

είλαη δπλαηφλ, ζηελ ηάμε. Οη εηθφλεο θαη ηα βηβιία κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζε κηα κηθξή έθζεζε.  

Γηα ην ππφινηπν κέξνο ηνπ καζήκαηνο, ηα παηδηά θηηάρλνπλ έλα πνιχρξσκν ζρέδην ελφο πεξίηερλνπ 

κάγνπ ή κάγηζζαο, θαη δίπια ζε απηφ, ηε θηγνχξα ελφο "ζπλεζηζκέλνπ αλζξψπνπ". Τα ζρέδηα απηά 

κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ σο εξγαζία γηα ην ζπίηη, θαη ζηε ζπλέρεηα λα παξνπζηαζηνχλ ζηελ έθζεζε.  

Μάζεκα 2 (δηάρθεηα: περίποσ 1 ½ καζήκαηα) 

Δηζαγσγή: πξνβνιή θαη ζρνιηαζκφο ηεο έθζεζεο (βι. παξαπάλσ), αλ έρεη γίλεη αξθεηά κεγάιε γηα λα 

παξνπζηαζηεί. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα ζπιιέμνπλ πεξηζζφηεξεο θσηνγξαθίεο, 

βηβιία θαη αληηθείκελα θαη λα ηειεηψζνπλ ηα ζρέδηα ηνπο, αλ δελ ην έρνπλ ήδε θάλεη. 

Τα παηδηά θάζνληαη ηψξα ζε έλαλ θχθιν. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θάλεη κηα ζχληνκε ζπδήηεζε γηα ηα δέθα πην 

ζεκαληηθά δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Σε απηφ ην βαζηθφ κάζεκα, ηνπο ιέεη φηη πάλσ απφ 50 ρξφληα πξηλ, 

εηδηθά δηθαηψκαηα ζρεηηθά κε ηε δσή θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ δεκηνπξγήζεθαλ θαη ππνγξάθεθαλ 

απφ πάξα πνιιά θξάηε. Δδψ, ζαο πξνηείλνπκε λα δηαβάζεηε ηε Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηνπ 1959, (βι. παξάξηεκα, αλ θαη ζπληνκεπκέλεο εθδφζεηο κπνξνχλ, 

επίζεο, λα βξεζνχλ ζην δηαδίθηπν), ηελ νπνία ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη θαη λα 

ζπληνκεχζεη, φπσο θξίλεη απαξαίηεην. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα θάλεη ηελ παξνπζίαζε φζν πην πεξηγξαθηθή, θαηαλνεηή θαη πξνζα-

λαηνιηζκέλε ζην παηδί είλαη δπλαηφλ: παξαδείγκαηα απφ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο ή ηζηνξίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπεηξία ησλ παηδηψλ ζα ππνζηήξηδαλ θάηη ηέηνην.  

Γηα λα ζπλνςίζεη θαη λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε λα θαηαξηίζεη καδί 

κε ηα παηδηά κηα ιίζηα κε ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία, θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα ηα γξάςεη ζηνλ πίλαθα. Τα 

παηδηά ζα κπνξνχζαλ, κεηά, λα αληηγξάςνπλ ηε ιίζηα ζηα ηεηξάδηά ηνπο. 
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Τα παηδηά πξέπεη λα θαηαιάβνπλ φηη:  

– ππάξρνπλ δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. 

– ηα δηθαηψκαηα απηά ηζρχνπλ γηα θάζε παηδί, θαη εδψ ζηε ρψξα καο.  

– ν ζηφρνο είλαη λα δίλνπλ ζε θάζε παηδί ηε δπλαηφηεηα λα κεγαιψλεη κε έλαλ πγηή θαη νινθιεξσκέλν 

ηξφπν (απηφ πεξηιακβάλεη ηε ζσκαηηθή, εζηθή, πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε).  

– ε ειεπζεξία θαη ε πξνζσπηθή αμηνπξέπεηα ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηά. 

Σηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη πεξίπνπ 20 ράξηηλεο θηγνχξεο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, ηηο νπνίεο 

είηε ν/ε ίδηνο/α ή νη καζεηέο έρνπλ θφςεη εθ ησλ πξνηέξσλ. Σηε ζπλέρεηα, νη θηγνχξεο απηέο ρσξίδνληαη 

ζε ηέζζεξηο νκάδεο ησλ πέληε θηγνχξσλ, ζην πάησκα. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ιέεη ζηα παηδηά φηη θάζε νκάδα 

έρεη έλα ηδηαίηεξν πξφβιεκα: 

– ε πξψηε νκάδα βηψλεη κηα απεηιή ηεο ζσκαηηθήο ηεο επεμίαο (ηξφθηκα, πγεία, θ.ιπ.),  

– ε δεχηεξε νκάδα βηψλεη κηα απεηιή ηεο πλεπκαηηθήο ηεο επεμίαο (δηαθξίζεηο, ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή 

δσή, θ.ιπ.),  

– ε ηξίηε νκάδα βηψλεη κηα απεηιή ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ηεο (δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηηο 

πιεξνθνξίεο, εθπαίδεπζε, θ.ιπ.),  

– ε ηέηαξηε νκάδα βηψλεη κηα απεηιή πξνο ην θνηλσληθφ ηεο πεξηβάιινλ (νηθνγέλεηα, θίινη, θ.ιπ). 

Μεηά απφ απηή ηελ εμήγεζε, ε ηάμε ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο, εθ ησλ νπνίσλ ε θαζεκία είλαη 

ππεχζπλε γηα κία απφ ηηο νκάδεο ησλ ράξηηλσλ θηγνχξσλ. Ζ νδεγία: Πάξηε ηηο πέληε θηγνχξεο ζαο θαη 

γξάςηε ζε θάζε κία πξνηάζεηο γηα ην ηη ρξεηάδνληαη ή γηα ην ηη ηνπο ιείπεη ή γηα απηφ απφ ην νπνίν 

ππνθέξνπλ. Φξεζηκνπνηήζηε πξνηάζεηο κε ην «Δγψ» (ζε πξψην πξφζσπν). Γηα παξάδεηγκα, ε νκάδα 

«πλεπκαηηθή επεμία» ζα κπνξνχζε λα γξάςεη θξάζεηο, φπσο: "Οη άλζξσπνη κε θνξντδεχνπλ, επεηδή 

είκαη μέλνο", "Δγψ ππνθέξσ, γηαηί δελ έρσ θίινπο", "Δγψ είκαη ιππεκέλνο, γηαηί νη άλζξσπνη 

θνξντδεχνπλ ηνλ ηξφπν πνπ κηιάσ", θ.ιπ. 

Τα παηδηά εξγάδνληαη ζηηο νκάδεο ηνπο, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ ν έλαο ζηνλ άιιν, θαη θάλνπλ κηα 

ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ επηπιένλ παξαδείγκαηα γηα ηελ νκάδα ησλ θηγνχξσλ ηνπο (π.ρ. «Τη 

άιιν κπνξείηε λα ζθεθηείηε;») - ελδερνκέλσο γξάθνληαο ζε πεξηζζφηεξεο θηγνχξεο.  

Σηε ζπλέρεηα, νη νκάδεο γίλνληαη κάγνη θαη κάγηζζεο πνπ ζέινπλε λα βνεζήζνπλ απηά ηα παηδηά λα 

βηψζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο! Οη καζεηέο θνηηάλε ηηο γξακκέλεο θηγνχξεο κία πξνο κία. Γηα θάζε κία, 

γίλνληαη νη αθφινπζεο εξσηήζεηο: 

– Γηαβάζηε φ,ηη είλαη γξακκέλν: ηη είλαη απηφ απφ ην νπνίν ππνθέξεη ην παηδί;  

– Πψο ζα κπνξνχζε ν κάγνο ή κάγηζζα λα βνεζήζεη; Τη ζα κπνξνχζε λα θάλεη, ψζηε λα βνεζεζεί ην 

παηδί ζήκεξα, αχξην θαη θάζε κέξα;  

– Τη ζα κπνξνχζε ην ίδην ην παηδί λα θάλεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ψζηε λα αηζζαλζεί θαιχηεξα;  

– Τη ζα κπνξνχζαλ νη άλζξσπνη ρσξίο καγηθέο δπλάκεηο λα θάλνπλ (γηα παξάδεηγκα εκείο) γηα λα 

βνεζήζνπκε απηφ ην παηδί λα αηζζαλζεί θαιχηεξα;  

Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ηάμε ζην ζχλνιφ ηεο ή, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ηάμεο θαη ηνλ δηαζέζηκν 

ρξφλν, ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο κηθξέο νκάδεο. 

Μάζεκα 3 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο επαλαιακβάλεη ηα δέθα βαζηθφηεξα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ (βι. παξαπάλσ, κάζεκα 

2). Σήκεξα, ςάρλνπκε γηα απηέο θαηαζηάζεηο ζηελ πξαγκαηηθή δσή, φπνπ ηα δηθαηψκαηα απηά παίδνπλ ή 

ζα πξέπεη λα παίμνπλ κεγάιν ξφιν. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξαθηλεί ηα παηδηά λα ζθεθηνχλ κέξε ή 

θαηαζηάζεηο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, ζηηο νπνίεο είλαη δχζθνια γη' απηνχο, ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ή 

ηνπο λεφηεξνπο ή κεγαιχηεξνπο καζεηέο ζην ζρνιείν. Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα 

ζθεθηνχλ θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο απεηινχληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ απηψλ. Απηφ ην θάλνπλ ζε 

δεπγάξηα. Ψο εξέζηζκα, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηνλ πίλαθα ε αθφινπζε ιίζηα κε κέξε θαη θαηαζηάζεηο: 
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Τφπνη 

– Ζ αίζνπζα 

– Τν πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ 

– Ζ δηαδξνκή πξνο ην ζρνιείν 

Καηαζηάζεηο 

– Καβγάο θαη δηαθσλία 

– Να κελ έρεη θάπνηνο θαγεηφ 

– Να είλαη θάπνηνο αδηάβαζηνο 

– Να έρεη μπινθνπεζεί 

– Να κελ έρεη θίινπο  

– Να κελ έρεη έλα δεζηφ ρεηκσληάηηθν κπνπθάλ 

– Να κελ έρεη θαηάιιειν αζιεηηθφ εμνπιηζκφ 

Οδεγία: Θα πάξνπκε, ηψξα, ηνπο ξφινπο κηθξψλ κάγσλ θαη καγηζζψλ, θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

βξνχκε ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα απηά. 

Σηελ νινκέιεηα, ζα ζπδεηήζνπκε δπν, ηξεηο θαηαζηάζεηο θαη ηηο – φζν πην ξεαιηζηηθέο - ιχζεηο ηνπο. Οη 

καζεηέο ζρεκαηίδνπλ κηθξέο νκάδεο ησλ ηξηψλ ή ηεζζάξσλ, θαη δηαιέγνπλ κία θαηάζηαζε κε ηελ νπνία 

ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ, θαη λα παξνπζηάζνπλ κηα ιχζε. Κάζε νκάδα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα 

παηρλίδη ξφισλ γηα λα παξνπζηάζεη ηφζν ηελ θαηάζηαζε, φζν θαη ηε ιχζε ηεο. Τν ζεκεξηλφ κάζεκα είλαη 

γηα πξνεηνηκαζία: ηα παηρλίδηα ξφισλ θαη νη ζπδεηήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην επφκελν κάζεκα (θαη 

φρη ακέζσο κεηά ην κάζεκα 3, ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ ηεο εξγαζίαο παξαθάησ). 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ηηο απαηηήζεηο γηα ην παηρλίδη ξφισλ: πξνζδηνξίδεη ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνπζηαζε (π.ρ. 5 ιεπηά), ην πεξηερφκελν (θαηάζηαζε θαη ιχζε), δίλεη ζπκβνπιέο 

γηα ηελ παξνπζίαζε (δπλαηή θαη θαζαξή νκηιία, ρξήζε βνεζεκάησλ, θ.ιπ.). Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

ππνζηεξίδεη ηηο νκάδεο, θάλεη πξνηάζεηο, εάλ είλαη απαξαίηεην θαη αθνχεη. Σην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο 

γηα ην ηέηαξην κάζεκα, νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην παηρλίδη ξφισλ θνζηνχκηα θαη 

ζθεληθά. 

Μάζεκα 4 

Γίλνληαη ζχληνκεο νδεγίεο ζηελ ηάμε ζρεηηθά κε ηα παηρλίδηα ξφισλ: ρξνληθνί πεξηνξηζκνί, ζαθή θξηηήξηα 

παξαηήξεζεο γηα φζνπο παξαθνινπζνχλ (π.ρ. Παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε κε θαηαλνεηφ ηξφπν; Δίλαη ε 

ιχζε ξεαιηζηηθή; Ήηαλ νη εζνπνηνί πεηζηηθνί;). Απηά ηα θαζήθνληα παξαηήξεζεο ζα πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα!  

Μεηά απφ θάζε παξνπζίαζε ή κεηά απφ θάζε δεχηεξε, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κηα ζπδήηεζε ε νπνία ζα 

αζρνιείηαη κε ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο, θαζψο θαη κε γεληθφηεξα ζέκαηα (π.ρ. Πνηνο έρεη βηψζεη πνηέ κηα 

παξφκνηα θαηάζηαζε; Πψο αληηδξάζαηε / ηη θάλαηε ζε απηή ηελ θαηάζηαζε;). 

Καηαιεθηηθή ζπδήηεζε (φιε ε ηάμε) ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ιχζεηο 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ, ε νπνία νινθιεξψλεηαη κε ηελ επηζθφπεζε θαη πάιη ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Παηδηνχ, θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε πσο φιε ε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ πάληα ζρεηηθή κε ηα δηθαηψκαηα 

απηά.  

Θα κπνξνχζε, ελδερνκέλσο, λα πινπνηεζεί έλα project γηα λα ηηκήζνπλ ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα ηνπ 

Παηδηνχ (20 Ννεκβξίνπ), φπνπ ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα εηνηκάζνπλ θάηη γηα ηελ επξχηεξε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα (πιεξνθνξίεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ γηα κηα άιιε ηάμε, δεκηνπξγηθή 

επηθνηλσλία ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ, π.ρ. κηα έθζεζε αθηζψλ ζηνλ δηάδξνκν ηνπ ζρνιείνπ, έλα 

κηθξφ ζεαηξηθφ κε βάζε ηα παηρλίδηα ξφισλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ηάμε). 
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Δλόηεηα 4 (Σάμε 4)  

Σα δηθαηώκαηά καο – ν ζεζαπξόο καο 

Α  Πιάλν καζήκαηνο 
 

 
Βαζηθφ εξψηεκα/  

ζέκαηα καζήκαηνο 

Βαζηθή εξγαζία 

 

Υιηθά 

 

Μάζεκα 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηαηί ρξεηαδφκαζηε 

εηδηθά δηθαηψκαηα γηα 

ην παηδί;  

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο εηζάγνληαη 

ζην project «Τν θνπηί 

ηνπ ζεζαπξνχ», θαη 

ζπδεηάλε πψο ζα ην 

ζρεδηάζνπλ θαη 

πινπνηήζνπλ. 

 

 

 

Αληηθείκελα ηα νπνία κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

αληηπξνζσπεχζνπλ νξηζκέλα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ (ζαλ 

παξαδείγκαηα θαη γηα 

έκπλεπζε). Κάξηεο γηα ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. 

Κείκελν γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ (βι. παξάξηεκα). 

Μάζεκα 2 (κε 

επηπιένλ 

ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ επφκελσλ 

εβδνκάδσλ) 

Τν πξνζσπηθφ κνπ 

θνπηί ηνπ ζεζαπξνχ - 

θάηη ηδηαίηεξν. 

 

 

 

 

Οη καζεηέο δηαθνζκνχλ 

ηα θνπηηά ηνπ ζεζαπξνχ 

ηνπο θαη ηα 

πξνεηνηκάδνπλ γηα ηνπο 

«ζεζαπξνχο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ 

παηδηνχ». 

Κάζε παηδί θέξλεη έλα 

κεηαιιηθφ, μχιηλν ή θνπηί απφ 

ραξηφλη ζην ζρνιείν. 

Πνιχρξσκα θνπκπηά, θνκκάηηα 

χθαζκα, θ.ιπ. Κφιια θαη 

ςαιίδηα. 

 

Μάζεκα 3 (κεηά 

απφ έλα δηάζηεκα  

αξθεηψλ 

εβδνκάδσλ) 

 

Τν δηθφ κνπ θνπηί ηνπ 

ζεζαπξνχ, ην δηθφ 

ζνπ θνπηί ηνπ 

ζεζαπξνχ: κηα 

ακνηβαία αληαιιαγή! 

Τα παηδηά παξνπζη-

άδνπλ ηα θνπηηά ηνπ 

ζεζαπξνχ δηνξγαλψ-

λνληαο κηα έθζεζε ζηα 

ζξαλία ηνπο. 

Τα θνπηηά ηνπ ζεζαπξνχ ησλ 

καζεηψλ (κε ηα πεξηερφκελα). 

 

 

 

Μάζεκα 4 (ιίγν 

πξηλ ηηο 20 

Ννεκβξίνπ) 

 

 

 

Πψο κπνξνχκε λα 

δηνξγαλψζνπκε κηα 

έθζεζε; 

 

 

 

Οη καζεηέο εθζέηνπλ 

ηνπο ζεζαπξνχο θαη 

ηα θνπηηά ηνπ 

ζεζαπξνχ ηνπο γηα λα 

ηα δνπλ φια ηα άιια 

παηδηά ζην ζρνιείν. 

Οη καζεηέο βξίζθνπλ κηα 

αίζνπζα ή έλα άιιν κέξνο γηα 

ηελ έθζεζή ηνπο (θαηά 

πξνηίκεζε-αιιά φρη απαξαίηεηα 

- ζην ζρνιείν). 

 

Β  Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

Οη καζεηέο απνθηνχλ κηα βαζχηεξε 

γλψζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Σηε 

δηάξθεηα ελφο κεγαιχηεξνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο, κειεηάλε ηα πεξηερφκελα θαη 

ηηο πξνζέζεηο απηψλ ησλ δηθαησκάησλ, 

πξνζπαζψληαο λα αληηζηνηρίζνπλ θάζε 

δηθαίσκα κε έλα αληηθείκελν πνπ κπνξεί 

λα απεηθνλίδεη ή λα ζπκβνιίδεη απηφ ην 

δηθαίσκα. Κάζε παηδί ζα βξεη ηηο δηθέο ηνπ 

ιχζεηο. Γηα λα ην γίλεη απηφ, ηα παηδηά ζα 

πξέπεη λα έρνπλ θαηαλνήζεη θαη εξκε-

λεχζεη ηα ελ ιφγσ Άξζξα.  

ζνλ αθνξά ηε ζεσξία ηεο κάζεζεο, ε 

εξγαζία επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα νξγα-

λψζνπλ ελεξγά ηηο δηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο 
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κάζεζεο, ην νπνίν απμάλεη ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηέο ηνπο λα έρνπλ ηελ εκπεηξία κηαο βηψζηκεο αλάπηπ-

μεο ηεο γλψζεο. Δπηπξφζζεηα, θαηαζθεπάδνληαο ην θάζε παηδί ην δηθφ ηνπ θνπηί ηνπ ζεζαπξνχ, ηαπηί-

δεηαη πην έληνλα κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ πνπ επέιεμε, ηφζν ζε δηαλνεηηθφ φζν θαη ζε 

ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. 

Απηφ είλαη είλαη έλα project γηα ηελ ηάμε ην νπνίν θαιχπηεη  κία κεγαιχηεξε ρξνληθή πεξίνδν (κεηαμχ 

πέληε θαη επηά εβδνκάδσλ), θαη κπνξεί λα παξαθηλεί θαη λα εκπλέεη ηνπο καζεηέο λα κνηξάδνληαη θαη λα 

ζπδεηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο θαζφιε ηε δηάξθεηα. 

Με αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα ηνπ Παηδηνχ (20 Ννεκβξίνπ), κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κία έθζεζε 

κε ηα θνπηηά ηνπ ζεζαπξνχ ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν. Απηφ παξέρεη επηπιένλ παξαθίλεζε θαη ζα δψζεη 

θίλεηξν ζηνπο κηθξφηεξνπο καζεηέο λα θάλνπλ θάηη παξφκνην έλα ή δχν ρξφληα αξγφηεξα.  

Ζ πην ηδαληθή ζηηγκή γηα ηελ έλαξμε ηνπ project είλαη κεηαμχ ηέινο Σεπηεκβξίνπ θαη κέζα Οθησβξίνπ. 

Γ  Βαζηθά εξωηήκαηα γηα αλαζηνραζκό ζηηο ηάμεηο γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ 

Βηψλνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Μαζαίλνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Δθαξκφδνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Εθπαηδεπηηθόο 

Με πνηνλ ηξφπν έρνπλ βησζεί 

νη αξρέο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ παηδηνχ ζηελ ηάμε θαη ηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα; 

Τη γλσξίδνπλ ηψξα ηα παηδηά γηα 

ηα δηθαηψκαηά ηνπο; 

 

 

Μαζαίλνπκε πψο λα 

αλαιακβάλνπκε δξάζε έμσ απφ 

ην ζρνιείν: ηη κάζαλε νη καζεηέο 

γηα ηε  κειινληηθή ηνπο δσή; 

Κάζε καζεηήο απνιακβάλεη 

ην δηθαίσκα λα αλαπηχμεη 

έλαλ πξνζσπηθφ ηξφπν 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. Έηζη, 

νη καζεηέο απμάλνπλ ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη 

καζαίλνπλ πεξηζζφηεξα γηα 

ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο άιινπο. 

Δηζάγνληαη φια ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ θαη ζπδεηηνχληαη. 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα 

παίξλνπλ απνθάζεηο, θαη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηηο ιχζεηο πνπ 

έρνπλ βξεη. 

 

 

 

 

Μαζεηέο 

Πψο έρσ βηψζεη ηα δηθαηψκαηά 

κνπ ζηελ ηάμε;    

Τη έρσ κάζεη γηα ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ; 

Τη είδνπο δξάζε είκαη ηθαλφο λα 

αλαιάβσ ηψξα; 

Δίλαη ππέξνρν φηαλ ην 

ζρνιείν γίλεηαη έλα κέξνο 

φπνπ κπνξνχκε λα δνχκε 

ηφζα πνιιά έξγα ηέρλεο. 

Απνιακβάλσ λα βξίζθνκαη 

ζην ζρνιείν. 

 

 

 

 

Έρσ κειεηήζεη ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Έπξεπε λα πάξσ κηα 

απφθαζε ζρεηηθά κε θάζε 

Άξζξν, θαη κπνξνχζα λα ην 

θάλσ κφλν αλ είρα θαηαιάβεη ην 

Άξζξν. Γηαπίζησζα πσο δελ 

είλαη πάληα εχθνιν λα 

θαηαιάβσ ηε Σχκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. 

Γελ είλαη φια ηα Άξζξα ζηε 

Σχκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ εμίζνπ ζεκαληηθά γηα 

κέλα. Έρσ ζθεθηεί πνηα άξζξα ζα 

κπνξνχζα λα ππνζηεξίμσ. Έρσ 

ζθεθηεί πνηα άξζξα είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθά γηα άιια παηδηά ζε 

άιιεο νηθνγέλεηεο, πεξηνρέο, ή 

ρψξεο θαη ηη ζα κπνξνχζα λα 

θάλσ γηα λα ηα ππνζηεξίμσ. 
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Γ  Γηαδηθαζία 

Μάζεκα 1 (ηέιος Σεπηεκβρίοσ / αρτές Οθηωβρίοσ, δηάρθεηα: περίποσ 1 ½ ώρες) 

Δηζαγσγή: Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ελεξγνπνηεί πξνεγνχκελε γλψζε ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, 

θαη αλαθεθαιαηψλεη ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία (βιέπε Κεθάιαην 3, κάζεκα 2). Γίλεη ζηα παηδηά αληίγξαθα 

ησλ θαξηψλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ (βι. παξάξηεκα) θαη ηα εμεγεί, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα 

θαηαλνήζνπλ ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα (Πνην δηθαίσκα απεηθνλίδεηαη ζε πνηα θσηνγξαθία;) θαη λα είλαη 

ηθαλά λα θάλνπλ ηε δνπιεηά πνπ απαηηείηαη απφ απηά. Απηφ ην κάζεκα ρξεηάδεηαη ρξφλν θαη θαιή 

πξνεηνηκαζία απφ ηελ πιεπξά ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, πνπ ζεκαίλεη κηα ιεπηνκεξή αλάγλσζε ηεο 

Σχκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (βι. παξάξηεκα). Καζψο  εηζάγνληαη νη θάξηεο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, ν ζηφρνο δελ πξέπεη λα είλαη απιά ε αλάγλσζε ησλ δηαθφξσλ δηθαησκάησλ 

θαη ην ηαίξηαζκά ηνπο κε κηα εηθφλα, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ε αμηνπνίεζε ησλ εηθφλσλ γηα ηελ αθήγεζε 

κηαο ηζηνξίαο ή κηαο αλαθνξάο ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα.  

Σηε ζπλέρεηα, ν /ε εθπαηδεπηηθφο βάδεη πάλσ ζην ηξαπέδη δίπια ζηηο θάξηεο κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

έλα θνπηί πνπ είλαη δηαθνζκεκέλν, έηζη ψζηε λα κνηάδεη κε ζεληνχθη ζεζαπξνχ. Παξάιιεια, ηνπνζεηεί 

αληηθείκελα πνπ ζπκβνιίδνπλ θάπνηα απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Γηα παξάδεηγκα, γηα ην Άξζξν 7 

(δηθαίσκα ζε έλα φλνκα απφ ηε γέλλεζε), ζα κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί έλα κηθξφ θεξί σο ππελζχκηζε 

ηεο ηειεηήο βάπηηζεο ή ησλ γελεζιίσλ. Γηα ην Άξζξν 28 (δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε), ζα κπνξνχζε λα 

ηνπνζεηεζεί έλα κνιχβη. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ηελ αξρή ηνπ ζπκβνιηζκνχ θαη ζπδεηά πεξαηηέξσ 

παξαδείγκαηα κε ηνπο καζεηέο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο, ζηε ζπλέρεηα, εμεγεί πεξαηηέξσ ην πιάλν:  

Ζ Παγθφζκηα Ζκέξα ηνπ Παηδηνχ είλαη ζηηο 20 Ννεκβξίνπ. Μέρξη ηφηε, θάζε παηδί ζα πξέπεη λα έρεη 

ζρεδηάζεη θαη δεκηνπξγήζεη έλα θνπηί ζεζαπξνχ. Τν θνπηί ζα πξέπεη λα γεκίζεη κε θάξηεο θαη  αληηθείκελα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα. Κάζε παηδί είλαη ειεχζεξν λα δηαιέμεη ηα αληηθείκελα πνπ 

ζπκβνιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα κε ηα νπνία αζρνιείηαη.  

Σπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο: Κάζε παηδί έρεη ρξφλν κέρξη ηελ επφκελε εβδνκάδα γηα λα βξεη θαη λα 

δηαθνζκήζεη έλα θνπηί, έηζη ψζηε λα κνηάδεη κε έλα θνπηί ζεζαπξνχ. Πξψηνλ, ηα παηδηά ζα πξέπεη λα 

βξνπλ έλα θνπηί πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα θηηάμνπλ ην ζεληνχθη ζεζαπξνχ. Τν θνπηί απηφ 

κπνξεί λα είλαη απφ ραξηφλη, μχιν ή κέηαιιν, θαη ηα παηδηά ζα πξέπεη λα βνεζήζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν 

βξνπλ έλα θαηάιιειν θνπηί. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δηαθφζκεζε ηνπ θνπηηνχ κπνξεί ελ κέξεη λα γίλεη ζην 

ζρνιείν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ εηθαζηηθψλ, έηζη ψζηε ε εξγαζία γηα ην ζπίηη λα είλαη απιψο 

λα βξνπλ θαη λα θέξνπλ ζην ζρνιείν έλα θαηάιιειν θνπηί, θαζψο θαη αξθεηφ πιηθφ γηα λα δηαθνζκήζνπλ 

ην δηθφ ηνπο, αιιά θαη λα ην κνηξαζηνχλ ή αληαιιάμνπλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

ινη νη καζεηέο παίξλνπλ ηηο θάξηεο κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαη ηηο θφβνπλ. Απηέο ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη ζην ζεληνχθη ηνπ ζεζαπξνχ κφιηο είλαη έηνηκν. Ζ νδεγία: Αξρίζηε λα ςάρλεηε γηα ζεζαπξφ, 

δειαδή βξείηε ηνπο πξψηνπο ζαο ζεζαπξνχο / αληηθείκελα πνπ ζπκβνιίδνπλ ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ!  

Μηα πηζαλή (νπζηαζηηθή) εζηίαζε: Πεγαίλεηε πάιη ζηηο θάξηεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, θαη γξάςηε 

ιέμεηο-θιεηδηά ζην πίζσ κέξνο ηεο θαζεκίαο πνπ λα ζπλνςίδνπλ ην θάζε δηθαίσκα. 

Μάζεκα 2 (κία εβδοκάδα αργόηερα) 

Τα παηδηά δείρλνπλ ην έλα ζην άιιν ηα πιηθά ηνπο, θαη ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ θέξεη καδί ηνπο γηα λα 

ζπκβνιίζνπλ ηα δηθαηψκαηα ζηηο θάξηεο ηνπο (βι. ηελ εξγαζία παξαπάλσ).  

Σπδήηεζε/ηδενζχειια 

α)  Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θνπηηνχ ηνπ ζεζαπξνχ. 
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β) Γηα θαηάιιεια «ζχκβνια» γηα ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ (αλ είλαη δπλαηφλ, κε κηα 

ελζσκαησκέλε επαλάιεςε ησλ πην ζεκαληηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ): Πνηα ζα ήηαλ κηα 

θαηάιιειε εηθφλα γηα πνηα θάξηα; Πνχ κπνξνχλ λα βξεζνχλ ηέηνηα αληηθείκελα («ζεζαπξνί»), θ.ιπ.; 

Δίλαη ζεκαληηθφ ην "θπλήγη ηνπ ζεζαπξνχ" λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα εμνηθεησζνχλ κε ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ, θαη λα ηα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα. Μπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα αληηθείκελν, κφλν αλ έρνπλ 

θαηαλνήζεη ηη αθξηβψο ζεκαίλεη έλα ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα.  

Τα παηδηά αξρίδνπλ λα δηαθνζκνχλ ηα θνπηηά ηνπ ζεζαπξνχ ηνπο. Βνεζνχλ ν έλαο ηνλ άιιν λα επηιέμνπλ, 

θαη κνηξάδνληαη ην δηαθνζκεηηθφ πιηθφ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο απνθαζίδεη πφζν ρξφλν λα δηαζέζεη γηα απηή 

ηελ εξγαζία. Μπνξεί λα νινθιεξσζεί, είηε ζην ζρνιείν (ελδερνκέλσο ζε έλα επηπιένλ κάζεκα), είηε σο 

εξγαζία γηα ην ζπίηη. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ «θπλεγηνχ ηνπ ζεζαπξνχ», φπνπ ηα παηδηά ζπιιέγνπλ ηα αληηθείκελα θαη ηα πιηθά 

ηνπο γηα ηηο επφκελεο ηέζζεξηο έσο πέληε εβδνκάδεο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αληαιιάζζνπλ ηηο ηδέεο 

ηνπο θαη λα δείρλνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ επξήκαηα ηνπο: Τη έρεηο βξεη, λα ζπκβνιίδεη πνην δηθαίσκα; Οη 

καζεηέο επηηξέπεηαη λα αληηγξάθνπλ ηηο ηδέεο ηνπ άιινπ. Τα παηδηά ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα είδνο 

ζπλαγσληζκνχ γηα ην πνηνο έρεη ην πην φκνξθν ζεληνχθη ζεζαπξνχ κε ηηο πην δεκηνπξγηθέο θαη 

πξσηφηππεο ηδέεο.  

Μάζεκα 3 

Μία εβδνκάδα πξηλ ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα ηνπ Παηδηνχ ζηηο 20 Ννεκβξίνπ: ια ηα παηδηά δείρλνπλ ηα 

αληηθείκελα πνπ έρνπλ καδέςεη ζε κηα έθζεζε πάλσ ζηα ζξαλία ηνπο. Γελ ρξεηάδεηαη λα απεηθνλίδνπλ 

θάζε δηθαίσκα κε έλα αληηθείκελν. Γίλεηαη κηα κηθξή πεξηήγεζε γχξσ απφ φια ηα αληηθείκελα (10 ιεπηά). 

Τα παηδηά εμεγνχλ ην έλα ζην άιιν γηαηί επέιεμαλ ην θάζε αληηθείκελν (απηφ γίλεηαη κεηά απφ κηα ζχληνκε 

θάζε πξνεηνηκαζίαο ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ ή ηεζζάξσλ).  

Μεηά απφ απηφ, πξαγκαηνπνηείηαη, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, κηα ζπδήηεζε ζηελ 

νινκέιεηα, φπνπ ε ηάμε ζπδεηάεη γηα ην πψο ζα κπνξνχζε λα παξνπζηαζηεί ε έθζεζε γηα ηνπο άιινπο 

καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα ηνπ Παηδηνχ (20 Ννεκβξίνπ). Δξσηήζεηο γηα ζπδήηεζε: 

Υπάξρνπλ γπάιηλεο πξνζήθεο πνπ ζα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε; Να ζηήλακε κεξηθά κηθξά 

ηξαπέδηα ζην ζρνιείν; Να κεηαηξέπακε ηελ ηάμε καο ζε κνπζείν γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζηηο 20 

Ννεκβξίνπ; Ίζσο θη άιιν ηκήκα ηεο ηξίηεο ηάμεο λα έρεη θάλεη ην ίδην project. Πνηνο ζα δεη ηη γίλεηαη ηηο 

ππφινηπεο ηάμεηο; Να θαιέζνπκε ηνλ δηεπζπληή, ηνλ ζχκβνπιν, ηνπο/ηηο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

γνλείο;  Να ζρεδηάζνπκε κηα αθίζα γηα λα δηαθεκίζεη ηελ έθζεζή καο; Να νξγαλψζνπκε έλα είδνο ηειεηήο 

έλαξμεο γηα ηελ έθζεζε; Να θάλεη έλα παηδί ή ν/ε εθπαηδεπηηθφο κηα ζχληνκε εηζαγσγηθή νκηιία; Να 

θάλνπκε πξφβεο ή λα ζπλζέζνπκε έλα ηξαγνχδη γηα ηελ πεξίζηαζε; Ή, ηη άιιν; 

Μάζεκα 4 

Παγθφζκηα Ζκέξα ηνπ Παηδηνχ, 20 Ννεκβξίνπ (ή φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζε απηή ηελ εκεξνκελία ):  

Οη καζεηέο δηνξγαλψλνπλ ηελ έθζεζε, ζχκθσλα κε ην ζπκθσλεκέλν ζρέδην, θαη παξνπζηάδνπλ ηα θνπηηά 

ηνπ ζεζαπξνχ ηνπο ζηνπο άιινπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Σε ζρέζε κε απηφ, πξέπεη λα ππάξρνπλ θάπνηεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ (νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα κπνξνχζαλ θαη ζα έπξεπε, 

επίζεο, λα δηαρένληαη ζηελ ελαξθηήξηα νκηιία θαη ζηελ αθίζα ηεο έθζεζεο).  

Μεηά απφ απηφ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζπδήηεζε/αλαζηνραζκφο ζηελ ηάμε (ίζσο αξρηθά λα 

γίλεη γξαπηά, θαη, ζηε ζπλέρεηα, πξνθνξηθά): Πψο πήγε ην project; Τη θεξδίζαηε απφ απηφ; Τη δελ πήγε 

θαιά; Τη ζα κπνξνχζακε λα είρακε θάλεη θαιχηεξα; Ή, ηη άιιν; 
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Δλόηεηα 5 (Σάμε 5)  

Φηηάρλνπκε θαλόλεο γηα ηελ ηάμε καο 

Α  Πιάλν καζήκαηνο 
 

 
Βαζηθφ εξψηεκα/  

ζέκαηα καζήκαηνο 

Βαζηθή εξγαζία 

 

Υιηθά 

 

Μάζεκα 1 

 

 

 

Τη δηθαηψκαηα έρεη ν 

θαζέλαο ζε απηή ηελ ηάμε; 

 

 

Γνπιεχνληαο ζε νκάδεο, νη 

καζεηέο εηνηκάδνπλ έλαλ 

θαηάινγν κε πξνηάζεηο γηα 

θαλφλεο ζηελ ηάμε. 

Σειίδεο A3 (κία αλά 

νκάδα). 

 

 

Μάζεκα 2 

 

 

 

 

 

Τη θάλεη έλαλ θαλφλα 

θαιφ; 

Γηαηί κπνξεί λα καο 

δπζθνιεχνπλ; 

Γηαηί κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκνη; 

Οη καζεηέο ζθέθηνληαη γηα 

ηελ έλλνηα ηεο ηάμεο θαη 

ησλ θαλφλσλ. 

 

 

 

Φπιιάδηα κε ηηο βαζηθέο 

αξρέο ησλ θαλφλσλ ζηε 

δεκνθξαηία. 

Σειίδεο A4. 

 

 

Μάζεκα 3  

 

 

 

Πψο κπνξνχλ ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

λα δσληαλέςνπλ ζηελ 

ηάμε; 

Γνπιεχνληαο ζε νκάδεο, νη 

καζεηέο βξίζθνπλ θαλφλεο 

πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. 

Φπιιάδηα, είηε 

θσηνηππεκέλα είηε 

γξακκέλα απφ ηνπο 

καζεηέο. 

Μάζεκα 4  

 

 

 

 

 

Δπεμεξγαδφκαζηε 

θαλφλεο ζε oκάδεο, θαη 

ζπκθσλνχκε ζε θαλφλεο 

ζηελ ηάμε. 

 

 

Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ 

ηηο ηδέεο ηνπο θαη 

πξνζπαζνχλ λα 

απνθαζίζνπλ νκφθσλα 

γηα ηνπο θαλφλεο ηεο 

ηάμεο. 

- 

 

 

 

 

 

Β  Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

ηαλ ζπλδένπκε ηνπο θαλφλεο γηα ηελ ηάμε κε ηελ πξνν-
πηηθή ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ή ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ παηδηνχ, απηνί νη θαλφλεο έρνπλ επηπηψζεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηελ απιή δηαζθάιηζε ηεο εζπ-
ρίαο ζηελ ηάμε. 

Τα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

δελ είλαη έλα ζχλνιν απφ ςπρξνχο λνκηθνχο θαλφλεο. Αλ 

πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ λφεκα, 

ζα πξέπεη λα ρξεζηκεχζνπλ σο κέζα θαη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ζηηο πξνζπάζεηέο καο λα δνχκε ηζφηεηα θαη κε 

δηθαηνζχλε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. Γηα ηνπο καζεηέο, 

ην ζρνιείν είλαη ζεκαληηθφ. Απφ νξηζκέλεο απφςεηο, 

απνηειεί αθφκα θαη ην επίθεληξν ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο 

δσήο. Αιιά ην ζρνιείν είλαη θαη θάηη αθφκα: ην κνλαδηθφ 

κέξνο φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ, κέζα ζηα φξηα ελφο 

αζθαινχο πεξηβάιινληνο, λα κάζνπλ πψο λα ελεξγνχλ 

ζηελ θνηλσλία. Τν ζρνιείν, κε άιια ιφγηα, ε αίζνπζα, θαη 

ηα ζρνιηθά θηίξηα ζην ζχλνιφ ηνπο, αιιά θαη ε δνκή 

επίζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ε εγεζία ηνπ, ζρεκαηίδνπλ κηα 

κηληαηνχξα ηεο θνηλσλίαο, κηα κηθξν-θνηλσλία. ,ηη έρνπλ 

κάζεη, αλαπηχμεη θαη δνθηκάζεη νη καζεηέο εδψ, είηε είλαη 

είηε δελ είλαη επσθειέο, έρεη κηα κεγάιε πηζαλφηεηα λα 
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κεηαθεξζεί πέξα απφ ηα φξηα ηεο ηάμεο θαη ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. To λα θάλνπκε ηνπο καζεηέο λα 

έρνπλ επίγλσζε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, θαη λα ην ρξεζηκνπνηνχλ φζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ είλαη έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ 5. 

Τα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο απνηεινχλ έλα ζπκπιεξσκαηηθφ δεπγάξη ελλνηψλ. Αλήθνπλ ην έλα ζην 

άιιν, φπσο ε κέξα θαη ε λχρηα ή ην θαινθαίξη θαη ν ρεηκψλαο. Τα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο 

εμαξηψληαη ην έλα απφ ην άιιν. Τα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ δελ κπνξνχλ 

λα γίλνπλ θαηαλνεηά ρσξίο λα εθηηκήζνπκε ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. 

Τν παξφλ project ζα επηθεληξσζεί ζηα παξαθάησ άξζξα ηεο Σχκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ:  

Άξζξν 12, λα αθνχγεηαη ε γλψκε καο 

Άξζξν 13, ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο 

Άξζξν 28, ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, 

Άξζξν 31, ην δηθαίσκα ζηελ αλάπαπζε θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

 

Γ  Βαζηθά εξωηήκαηα γηα αλαζηνραζκό ζηηο ηάμεηο γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ 

Βηψλνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Μαζαίλνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Δθαξκφδνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Εθπαηδεπηηθόο 

Με πνηνλ ηξφπν έρνπλ βησζεί 

νη αξρέο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ παηδηνχ ζηελ ηάμε θαη ηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα; 

Τη γλσξίδνπλ ηψξα ηα παηδηά γηα 

ηα δηθαηψκαηά ηνπο; 

 

 

Μαζαίλνπκε πψο λα 

αλαιακβάλνπκε δξάζε έμσ απφ 

ην ζρνιείν: ηη κάζαλε νη καζεηέο 

γηα ηε  κειινληηθή ηνπο δσή; 

Σε απηή ηελ ελφηεηα, νη 

καζεηέο ζα βηψζνπλ κε απηφ 

ηξφπν πσο ρξεηαδφκαζηε 

θαλφλεο γηα λα δνχκε καδί, θαη 

ζα θαηαλνήζνπλ πσο  ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

νξίδνπλ έλα ηέηνην ζχζηεκα 

θαλφλσλ. 

Άξζξα 12, 13, 28, 31(βι. ζην 

παξάξηεκα: Σχκβαζε ηνπ ΟΖΔ 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ). 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο θαηαλννχλ πψο 

δεκηνπξγνχληαη νη θαλφλεο ζε κηα 

δεκνθξαηία. Δίλαη ζε ζέζε λα 

ιάβνπλ κέξνο ζε δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

 

 

 

Μαζεηέο 

Πψο έρσ βηψζεη ηα δηθαηψκαηά 

κνπ ζηελ ηάμε;    

Τη έρσ κάζεη γηα ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ; 

Τη είδνπο δξάζε είκαη ηθαλφο λα 

αλαιάβσ ηψξα; 

Οη καζεηέο θαηαλννχλ πσο 

ηα δηθαηψκαηα θαη νη 

ππνρξεψζεηο ζπκβαδίδνπλ. 

Σπλεηδεηνπνηνχλ φηη νη 

θαλφλεο έρνπλ γίλεη απφ 

ηνπο αλζξψπνπο γηα ηνπο 

αλζξψπνπο, φηη κπνξνχλ 

λα αιιάμνπλ, θαη πσο δελ 

είλαη εχθνιν ζε κηα νκάδα 

λα ζπκθσλήζνπλ φινη ζε 

δεζκεπηηθνχο θαλφλεο. 

Τψξα γλσξίδσ φηη έρσ ην 

δηθαίσκα λα ζπκκεηέρσ ζηε 

δεκηνπξγία θαλφλσλ γηα ηελ 

ηάμε καο. Γλσξίδσ φηη ε 

ζχληαμε ηεο Σχκβαζεο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ήηαλ 

έλα παξφκνην είδνο δηαδηθαζίαο. 

 

 

 

 

Τψξα κπνξψ λα πξνζπαζήζσ λα 

βξσ παξφκνηνπο θαλφλεο γηα ην 

πψο λα ζπκβηψλσ ζηελ 

νηθνγέλεηά κνπ,  ζηελ αζιεηηθή 

νκάδα, ή κε ηνπο θίινπο κνπ. Θα 

πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε φηη φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη 

άλζξσπνη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηέηνησλ θαλφλσλ, θαη 

είλαη ζε ζέζε λα ζπκθσλήζνπλ ζε 

κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε. 
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Γ  Γηαδηθαζία 

Μάζεκα 1 

 Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θάλεη κηα θαηαηνπηζηηθή εηζαγσγή ζην project θαη ην πιάλν γηα ηα επφκελα ηέζζεξα 

καζήκαηα. 

Ξεθηλάεη κηα ζπδήηεζε γηα ην ζέκα ησλ «δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ» κε ηνπο καζεηέο.  Ψο πηζαλή 

πεγή έκπλεπζεο:  

– Αλαθέξεηε νξηζκέλα δηθαηψκαηα πνπ έρεηε ζηελ ηάμε, ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ή ζηελ νηθνγέλεηά ζαο. 

Υπελζπκίζηε ζηνλ εαπηφ ζαο ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ γηα ηα νπνία έρεηε ήδε αθνχζεη πνιιά!  

– Τα δηθαηψκαηα απηά ζα ιεηηνπξγήζνπλ κφλν αλ ηα ζέβνληαη θαη νη άιινη.  Σε θάζε δηθαίσκα αληηζηνηρεί 

- γηα ηνπο άιινπο θαη γηα εκαο – κία ππνρξέσζε! Τψξα, αο ζθεθηνχκε άιια παξαδείγκαηα πνπ 

αλαθέξαηε. 

Ζ ηάμε ρσξίδεηαη ζε ηξεηο, έμη ή ελλέα νκάδεο, αλάινγα κε ην κέγεζφο ηεο. Πξνζπαζείζηε λα κελ έρεηε 

παξαπάλσ απφ πέληε καζεηέο ζε θάζε νκάδα. Κάζε νκάδα είλαη είηε Α, Β ή Γ. 

Κάζε νκάδα νξίδεη έλαλ εθπξφζσπν. Γίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε – πψο νξίζαλε ηνλ εθπξφζσπν; 

Κάζε νκάδα έρεη κία ζειίδα ραξηί ρσξηζκέλε ζηα ηξία. Φξεζηκνπνηψληαο ην επάλσ ηξίην ηνπ ραξηηνχ, 

θαηαγξάθνπλ απηά πνπ πηζηεχνπλ πσο είλαη ηα δηθαηψκαηα θάζε ελφο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ) ζηελ ηάμε ηνπο. Πξέπεη λα θαηαγξάςνπλ θάζε πξφηαζε, θαη θάζε πξφηαζε λα αξηζκεζεί. 

Γίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε – πφζν θαιά λνκίδεηε πσο έρεηε νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία; Τη ήηαλ απηφ πνπ 

θάλαηε φινη θαη βνήζεζε; Τη εκπφδηζε; 

Τν ραξηί δίλεηαη ζηελ επφκελε νκάδα ( A ζηε B, B ζηε Γ, Γ ζηελ Α). 

Κάζε νκάδα αμηνινγεί ηνλ θαηάινγν ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πξνεγνχκελε νκάδα. 

Σπδεηνχλ ηα αθφινπζα εξσηήκαηα: Πνηεο ππνρξεψζεηο αληηζηνηρνχλ ζε πνηα δηθαηψκαηα; Πνηεο επζχλεο 

έρνπκε πξνθεηκέλνπ λα ζεβαζηνχκε απηά ηα δηθαηψκαηα; Τη πξέπεη λα θάλνπκε, πψο ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηθεξζνχκε; Π.ρ. «Ο θαζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα αθνχγεηαη" αληηζηνηρεί ζην «Έρνπκε ηελ επζχλε 

λα αθνχκε».  

Φξεζηκνπνηψληαο ηνπο ίδηνπο αξηζκνχο, φπσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ελφηεηα γηα ηα δηθαηψκαηα, νη 

νκάδεο ηψξα γξάθνπλ αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ζην κεζαίν ηξίην ηνπ ραξηηνχ. 

Σην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζπιιέγεη φιεο ηηο ηδέεο απφ ηνπο καζεηέο γηα λα ηηο 

επαλεμεηάζεη πξηλ απφ ην επφκελν κάζεκα.  

Μάζεκα 2 (δηάρθεηα περίποσ 1 ½ ώρες) 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θαζνδεγεί κηα ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο «θαλφλεο», 

ρξεζηκνπνηψληαο βαζηθέο εξσηήζεηο θαη θάλνληαο αλαθνξέο, π.ρ. ζε θαλφλεο ζηα αζιήκαηα, ζηελ ηάμε 

ή ζηελ θπθινθνξία ζηνπο δξφκνπο. Πεγή έκπλεπζεο: 

– Γηαηί είλαη θαιφ λα ππάξρνπλ θαλφλεο; Τη κπνξεί λα είλαη ελνριεηηθφ ζην λα ππάξρνπλ θαλφλεο;  

– Πφηε είκαη επηπρηζκέλνο γηα ην φηη ππάξρνπλ θαλφλεο; Τη κε ελνριεί ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο;  

– Πνηνο νξίδεη ηνπο θαλφλεο ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα; Πνηνο έρεη ηελ εμνπζία λα επηβάιεη ηνπο θαλφλεο 

θαη ηηο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε πνπ νη θαλφλεο δελ ηεξνχληαη; 

Ψο θίλεηξν γηα λα μεθηλήζεη απηή ε θάζε ηνπ καζήκαηνο, ή γηα λα ζπλνςίζεηε ζηε ζπλέρεηα, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην θείκελν πνπ αθνινπζεί (ή κηα ζπληνκεπκέλε έθδνζε), "Πεηζαξρία θαη ηάμε ζηε 

δεκνθξαηία - θαη ζην ζρνιείν". 
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Πεηζαξρία θαη ηάμε ζηε δεκνθξαηία – θαη ζην ζρνιείν 

1. Ζ ηάμε είλαη απαξαίηεηε ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. 

Μηα νκάδα ρσξίο ηάμε θαη βαζηθνχο θαλφλεο δε κπνξεί λα είλαη δεκνθξαηηθή. 

2. Τα φξηα είλαη απαξαίηεηα. Οη θαλφλεο κπνξεί λα είλαη ιαλζαζκέλνη ή αθαηάιιεινη. Αιιά εθφζνλ 

δελ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί, πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηνί. Θα πξέπεη, σζηφζν, λα είλαη δπλαηφλ λα 

αιιάμνπλ. 

3. Απφ ηελ αξρή, ηα παηδηά ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ επηβνιή θαλφλσλ. 

Μφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν, είλαη δπλαηφλ λα ηαπηηζηνχλ κε ηνπο θαλφλεο.  

4. Ζ θνηλφηεηα κηαο ηάμεο δε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ζεβαζκφ. Σε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα απνδεηρηεί δχζθνιν λα δεκηνπξγεζεί ηέηνηα αηκφζθαηξα. 

5. Τν νκαδηθφ πλεχκα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ αληαγσληζκφ κέζα ζηελ ηάμε. 

6. Μηα θηιηθή αηκφζθαηξα ζηελ ηάμε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. 

7. Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά (δεκνθξαηηθή εγεζία, ε 

αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ ζηελ νκάδα, ην ρηίζηκν ζρέζεσλ, θ.ιπ.). 

8. Ζ επηθνηλσλία ηεο νκάδαο είλαη κηα κφληκε 

πξαγκαηηθφηεηα ζε κηα δεκνθξαηηθή ηάμε. 

9. Οη καζεηέο, αγφξηα θαη θνξίηζηα, πξέπεη λα 

ελζαξξχλνληαη λα εμεξεπλνχλ θάηη θαηλνχξην θαη 

λα καζαίλνπλ απφ ηα ιάζε. 

10. Δληφο ησλ νξίσλ, ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε 

άζθεζε ειεπζεξηψλ. Μφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν, είλαη 

δπλαηφ λα αλαπηπρζεί αηνκηθή ππεπζπλφηεηα. 

11. Ζ πεηζαξρία θαη ε ηάμε ζα γίλνπλ απνδεθηέο θαη ηα άηνκα ζα ζπκκνξθσζνχλ πξφζπκα, αλ απηέο 

βνεζνχλ θάζε άηνκν λα εθθξαζηεί, θη αλ ππνζηεξίδνπλ ηελ νκάδα λα αλαπηχμεη ηθαλνπνηεηηθέο 

ζρέζεηο θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

"Φσξίο ηάμε θαη βαζηθνχο 

θαλφλεο θακία νκάδα 

αλζξψπσλ  δε κπνξεί λα 

είλαη δεκνθξαηηθή." 

 

Ζ ηάμε ρσξίδεηαη ζηηο ίδηεο νκάδεο κε ην πξνεγνχκελν κάζεκα. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ηα ραξηηά Α3 

απφ ην πξνεγνχκελν κάζεκα, θαη δίλεη ηελ παξαθάησ νδεγία:  

Κνηηάμηε ηη έρεηε γξάςεη κέρξη ηψξα. Σθεθηείηε ηνπο θαλφλεο πνπ ληψζεηε πσο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθνί γηα εκάο ψζηε λα δνχκε καδί, θαη πνπ ζα ζέιαηε λα παξνπζηάζεηε ζηε ζπλέρεηα ζηελ ηάμε.  

Γξάςηε απηνχο ηνπο θαλφλεο ζην ηξίην θάησ κέξνο ηνπ ραξηηνχ ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο 

(ηδαληθά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη έλα ή δχν παξαδείγκαηα):  

– Θα πξέπεη λα είλαη ζεηηθά δηαηππσκέλεο, θη φρη απαγνξεπηηθέο.  

– Θα πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ ηηο ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα, π.ρ. ρξεζηκνπνηψληαο κία 

δηαηχπσζε κε ην «επεηδή»:  «Έρνπκε ηελ επζχλε λα αθνχκε, φηαλ άιινη άλζξσπνη κηινχλ, επεηδή 

έρνπκε ην δηθαίσκα λα αθνπγφκαζηε». 

Οη νκάδεο θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο. Μεηά απφ απηφ, ζρεκαηίδνληαη κεγαιχηεξεο 

νκάδεο απφ ηελ έλσζε δχν νκάδσλ. Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηνπο θαλφλεο ηεο ζηελ άιιε νκάδα, θαη 

γίλεηαη ζπδήηεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηνπο επηιεγκέλνπο θαλφλεο, ηε δηαηχπσζε θαη ηε 

δπλαηφηεηα θαηαλφεζήο ηνπο, κε πηζαλή επαλεπεμεξγαζία θαη βειηίσζε.  

Κάζε νκάδα πξέπεη λα επηιέμεη ην πνιχ ηξεηο θαλφλεο. Απηνί, γξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα, κε παρηά  γξαθή, 

ζε κεγάιεο ισξίδεο ραξηηνχ (θνκκέλεο θαηά κήθνο , απφ ραξηί Α3).  



ρέδηα καζεκάηωλ - Δλόηεηα 5 
 

 

31 

Απηνί νη ηξεηο θαλφλεο (αλά νκάδα) αλαξηψληαη ζηνλ πίλαθα ζηελ ηάμε. Γίλεηαη κηα ζπδήηεζε ζηελ ηάμε 

γηα ην θάζε ζχλνιν θαλφλσλ: έλαο εθπξφζσπνο απφ θάζε νκάδα εμεγεί ηνπο επηιεγκέλνπο θαλφλεο ζηελ 

ηάμε.  

Σχλνςε: Τειηθή επεμεξγαζία κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο ζπιινγήο  θαλφλσλ πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε 

δεζκεπηηθνχο γηα ηελ ηάμε καο: 

– Πνηνη θαλφλεο είλαη παλνκνηφηππνη ή παξφκνηνη; Πνηνη κπνξνχλ, επνκέλσο, λα παξαιεηθζνχλ ή λα 

ζπλελσζνχλ;  

– Τη πξέπεη λα επαλαδηαηππσζεί έηζη ψζηε λα θαηαζηεί ε θξάζε πην ιαθσληθή θαη θαηαλνεηή;  

Πξαγκαηνπνηείηαη , ζηε ζπλέρεηα, κηα ςεθνθνξία πνπ ζα θαζνξίζεη πνηνη θαλφλεο πξέπεη λα ηεξνχληαη. 

Κάζε καζεηήο έρεη πέληε "κάξθεο" λα «μνδέςεη» ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο πνπ πηζηεχεη πσο πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ ζηελ ηάμε ηνπο. Μπνξνχλ λα ηνπο επηιέμνπλ θάλνληαο κηα κηθξή γξακκή ζηνλ πίλαθα, ή 

ηνπνζεηψληαο έλα κηθξφ απηνθφιιεην δίπια ζηνπο πξνηηκψκελνπο θαλφλεο. Οη θαλφλεο (κέρξη, αιιά φρη 

πεξηζζφηεξν απφ δέθα) κε ηνλ πςειφηεξν αξηζκφ ςήθσλ γξάθνληαη σο έλα λέν ζχλνιν θαλφλσλ γηα ηελ 

ηάμε, ή πεξηιακβάλνληαη ζην πξνυπάξρνλ ζχλνιν θαλφλσλ. Μπνξνχλ λα θαζαξνγξαθηνχλ σο έλα εηδηθφ 

έγγξαθν, πνπ ππνγξάθεηαη απφ θάζε καζεηή θαη ηνπνζεηείηαη ζε πεξίνπηε ζέζε ζηελ ηάμε. 

Αλαζηνραζκφο ζηε κάζεζε (φπνπ ηαπηφρξνλα νη θαλφλεο εθαξκφδνληαη θαη εληζρχνληαη): Σπλεξγαηηθή 

κάζεζε. Τη βνήζεζε; Τη εκπφδηζε; Πψο ζπκβάιαηε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο; Πξφζεμεο θάπνηνλ άιινλ ζηελ 

ηάμε ηνπ νπνίνπ ε ζπλεηζθνξά ήηαλ ρξήζηκε; Γηαηί; Τη έθαλε; 

Μάζεκα 3 

 Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ελεξγνπνηεί ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαη 

αλαθεθαιαηψλεη ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία (βι. Κεθάιαην 3, κάζεκα 2 θαη Κεθάιαην 4, κάζεκα 1): ε 

δεκηνπξγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, ηα πην ζεκαληηθά δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ελδερνκέλσο θαη ζε 

ζρέζε κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.  

Τψξα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο εηζάγεη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, απηή ηε θνξά ρξεζηκνπνηψληαο ην 

απζεληηθφ θείκελν απφ ηε Σχκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (βι. παξάξηεκα): 

– Άξζξν12, εθθξάδνπκε ηηο απφςεηο καο θαη ηα ελδηαθέξνληά καο, 

– Άξζξν 13, ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, 

– Άξζξν 28, ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, 

– Άξζξν 31, ην δηθαίσκα ζηελ αλάπαπζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο (ηηο ίδηεο φπσο θαη ζην κάζεκα 1 θαη 2, ή λέεο νκάδεο κεηαμχ ηξηψλ θαη 

ηεζζάξσλ παηδηψλ). Κάζε νκάδα παίξλεη έλα θχιιν ραξηί Α4, θαη κε απηφ ζα εηνηκάζεη έλα θχιιν κε δχν 

ζηήιεο, φπσο ην παξαθάησ. Σηε ζηελή ζηήιε ζηα αξηζηεξά, βάδνπλ ηα ηέζζεξα δηθαηψκαηα, ρσξηζκέλα 

θαηά δηαζηήκαηα νκνηφκνξθα ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. Σηελ επξχηεξε ζηήιε ζηα δεμηά, 

ζπγθεληξψλνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θέξνπλ απηά ηα 

δηθαηψκαηα, ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηνπο άιινπο. Ψο ζεκείν αλαθνξάο, ζα κπνξνχζαλ λα 

ξσηήζνπλ: «Αλ ν γείηνλάο κνπ, έλαο θίινο κνπ ή έλαο ζπκκαζεηήο κνπ δηεθδηθεί απηφ ην δηθαίσκα, πνηεο 

ππνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα πξνθχπηνπλ ζαλ απνηέιεζκα γηα κέλα θαη ηνπο άιινπο;» ή (γηα ην Άξζξν 

28): «Πνηα θαζήθνληα πξέπεη λα εθπιεξψλεη ε θνηλσλία θαη ην ζρνιείν γηα λα δηαζθαιίδεη ην δηθαίσκα 

ζηελ εθπαίδεπζε; Πψο κπνξψ εγψ, σο κέινο απηήο ηεο ηάμεο, λα ζπκβάισ ζηελ επηηπρία απηνχ ηνπ 

δηθαηψκαηνο;». Τα απνηειέζκαηα ζα ζπδεηεζνχλ ζην επφκελν κάζεκα.  
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Ολφκαηα ησλ κειψλ ηεο 
νκάδαο 

 
 

 

Γηθαηώκαηα Καλόλεο θαη ππνρξεώζεηο 

Άξζξν 12 

Εθθξάδνπκε 

ηηο απόςεηο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά καο 

 

Σε ηη αθνξά; 

 

 

Άξζξν 13 

Ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο 

 

Σε ηη αθνξά; 

 

 

 

 

Άξζξν 28 
 
Τν δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε 
 

Σε ηη αθνξά; 

 

 

 

Άξζξν 31 

 

Τν δηθαίσκα ζηελ αλάπαπζε 

θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

ειεύζεξνπ ρξόλνπ  

 

Σε ηη αθνξά; 
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Μάζεκα 4 

Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο (δειαδή ην ζπκπιεξσκέλν θχιιν εξγαζίαο απφ ην 

κάζεκα 3) ν έλαο ζηνλ άιιν ζηελ ηάμε. Υπάξρεη έλαο εθπξφζσπνο αλά νκάδα. Μπνξνχλ λα 

αλαθεξζνχλ ζε δεηήκαηα φπσο ηα επφκελα: 

– Πψο πξνζεγγίζακε ηελ εξγαζία καο;  (Γηαδηθαζία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ) 

– Τη ήηαλ ζεκαληηθφ γηα εκάο; (Κξηηήξηα θαη αμίεο) 

– Πψο κπνξνχκε λα δηαζθαιίζνπκε φηη ζα ηεξνχληαη νη θαλφλεο; (ζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο θαλφλεο θαη 

ηελ επηβνιή ηνπο) Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηβνιή απηψλ ησλ ηεζζάξσλ δηθαησκάησλ ηνπ 

παηδηνχ; 

Πηζαλφ ζπκπέξαζκα: Σπλεξγαηηθή ηειηθή επεμεξγαζία, ζπκθσλία γηα ηελ ηειηθή ζπιινγηθή έθδνζε ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζε ζρέζε κε ηα ηέζζεξα ζηνηρεηψδε δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ πνπ 

έρνπλ εμεηαζηεί. Μηα νκάδα ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη ην έξγν ηεο δεκηνπξγίαο ελφο εγγξάθνπ πνπ 

απεηθνλίδεη ηνπο θαλφλεο σο έξγν ηέρλεο. ινη νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ππνγξάθνπλ απηφ ην 

έγγξαθν. Οη θαλφλεο είλαη ζε ηζρχ κέρξηο φηνπ αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλα λέν έγγξαθν. Τν έγγξαθν ζα 

κπνξνχζε λα παξνπζηαζηεί ζηελ Παγθφζκηα Ζκέξα ηνπ Παηδηνχ σο παξάδεηγκα γηα ην πψο αζθείηαη ε 

δεκνθξαηία ζηελ ηάμε. 
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Δλόηεηα 6 (Σάμε 6)  

Σα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ: έλα έξγν ηέρλεο! 

Α  Πιάλν καζήκαηνο 
 

 
Βαζηθφ εξψηεκα/  

ζέκαηα καζήκαηνο 

Βαζηθή εξγαζία 

 

Υιηθά 

 

Μάζεκα 1 

 

 

 

 

 

Τη είλαη έλα θαιιηηερληθφ 

project; Πψο κπνξψ λα 

παξνπζηάζσ ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ κε θαιιηηερληθά 

κέζα; 

 

Οη καζεηέο επηιέγνπλ έλα 

άξζξν απφ ηε Σχκβαζε γηα 

ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ 

πνπ ζα παξνπζηάζνπλ σο 

έξγν ηέρλεο, θαη αλαπηχζ-

ζνπλ ηηο πξψηεο ηνπο ηδέεο. 

Μεξηθά πεξηνδηθά. 

Τα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ ζε θάξηεο ή 

ραξηάθηα.  

 

 

Μαζήκαηα  2 - 4 

 

 

 

 

 

 

Πψο κπνξνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο 

λα ππνζηεξίμνπλ ν έλαο ηνλ 

άιινλ; Πψο ζα δνπιέςνπκε 

κε φζνπο  δνπιεχνπλ αξγά, 

θαη πψο κε φζνπο δνπιεχνπλ 

γξήγνξα; 

Οη καζεηέο πξαγκαηνπνηνχλ 

έλα ή πεξηζζφηεξα 

θαιιηηερληθά project. 

Μαζαίλνπλ λα δίλνπλ θαη λα 

δέρνληαη βνήζεηα ζηελ ηάμε. 

 

 

Φαξηί, ρξψκαηα, 

θφιια, πεξηνδηθά, 

θ.ιπ. 

 

 

 

 

Β  Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

Τα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαη ηα αλζξψ-

πηλα δηθαηψκαηα ζπλδένληαη ζπρλά κε 

πνιχπινθα πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη πξν-

ζσπηθά πξνβιήκαηα. Δπηπξφζζεηα, απηφ 

ην project ζπλερίδεη κηα καθξά παξάδνζε 

θαιιηηερληθήο εξκελείαο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ παηδηνχ θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαη-

σκάησλ, ζηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη 

αλαθνξά θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πεγή 

έκπλεπζεο.  

Καιιηηέρλεο αλέιαβαλ ην έξγν λα εθθξά-

ζνπλ ηα πεξηερφκελα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

άξζξνπ, ή κέξνπο ηνπ, δεκηνπξγηθά. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

πνιιέο ζαπκάζηεο θάξηεο, εκεξνιφγηα, 

βηβιία, αθφκα θαη ηαηλίεο. 

Γηα ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ, ήδε, δνπιέςεη ζην project ηνπ θνπηηνχ ηνπ ζεζαπξνχ ζην Κεθάιαην 3, απηφ 

ην project ζα ηνπο πξνζθέξεη κηα επηπιένλ επθαηξία λα κειεηήζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ απφ κηα 

θαιιηηερληθή ζθνπηά, ζε κεγαιχηεξν βάζνο.  

Ζ ρξήζε απηήο ηεο θαιιηηερληθήο παξάδνζεο (πνπ ήηαλ ήδε ε πεξίπησζε ζην Κεθάιαην 3 κε ην project 

“Τν θνπηί ηνπ ζεζαπξνχ”) αθνινπζεί ηελ πεπνίζεζή καο φηη κηα δεκηνπξγηθή θαη νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε είλαη πνιχηηκε: ηα παηδηά πξέπεη λα κάζνπλ γηα έλα δχζθνιν ζέκα, φρη κφλν 

γλσζηηθά, αιιά θαιιηηερληθά θαη κνπζηθά. Μηα πξνθνξηθή ή γξαπηή δήισζε κπνξεί λα εθθξαζηεί σο 

εηθφλα κφλν αλ έρεη γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή.  

Πξνηείλνπκε ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηδαθηηθψλ αιιεινπρηψλ αξθεηά λσξίο, έηζη ψζηε νη εηθφλεο λα εθηεζνχλ 

ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα ηνπ Παηδηνχ, (20 Ννεκβξίνπ), ζην ζρνιείν, ζην Γεκαξρείν ή ζε θάπνην άιιν 

δεκφζην θηίξην. 
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Απηφο ν ζηφρνο ηνπ project απνηειεί ηφζν ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, φζν θαη έλα πεξαηηέξσ 

έλαπζκα, παξαθηλψληαο ηνπο καζεηέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ εξγαζία κε ηελ απαξαίηεηε θξνληίδα 

θαη δεκηνπξγηθφηεηα. 

Σεκείσζε: ην πξψην κάζεκα ή αθφκα θαη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ζα κπνξνχζε επίζεο λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζε ζπλεξγαζία κε έλαλ άιιν εθπαηδεπηηθφ, εηθαζηηθψλ ή ηερλνινγίαο, ή αθφκε θαη ζε ζπλεξγαζία κε έλαλ 

ηνπηθφ θαιιηηέρλε. Οη καζεηέο κπνξεί, επίζεο, λα θάλνπλ πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ. Μπνξεί, επίζεο, λα είλαη δπλαηή ε απφ θνηλνχ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

project ζε ζπλεξγαζία κε κηα άιιε ηάμε. 

 

Γ  Βαζηθά εξωηήκαηα γηα αλαζηνραζκό ζηηο ηάμεηο γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ 

Βηψλνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Μαζαίλνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Δθαξκφδνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Εθπαηδεπηηθόο 

Με πνηνλ ηξφπν έρνπλ βησζεί 

νη αξρέο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ παηδηνχ ζηελ ηάμε θαη ηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα; 

Τη γλσξίδνπλ ηψξα ηα παηδηά γηα 

ηα δηθαηψκαηά ηνπο; 

 

 

Μαζαίλνπκε πψο λα 

αλαιακβάλνπκε δξάζε έμσ απφ 

ην ζρνιείν: ηη κάζαλε νη καζεηέο 

γηα ηε  κειινληηθή ηνπο δσή; 

Ηδηαίηεξα ζηηο ηάμεηο ησλ 

θαιιηηερληθψλ νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ 

πσο ε αλάπηπμε ησλ 

αηνκηθψλ κέζσλ έθθξαζήο 

ηνπο είλαη θαη δπλαηή θαη 

ζεκαληηθή. Βξίζθνπλ 

αηνκηθνχο ηξφπνπο γηα λα 

απεηθνλίζνπλ ηα δηαθνξεηηθά 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ κε 

θαιιηηερληθά κέζα. 

Οη καζεηέο έρνπλ δηεπξχλεη θαη 

εκβαζχλεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ 

θαηαλφεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, θαη 

έρνπλ αμηνινγήζεη θξηηηθά 

νξηζκέλα απφ ηα βαζηθά 

δηθαηψκαηα απφ ηε Σχκβαζε γηα 

ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. 

 

 

 

Οη καζεηέο είλαη ζπλαηζζεκαηηθά 

ηθαλνί  λα αληηιεθζνχλ 

παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ παηδηνχ θαη λα ηηο θξίλνπλ. 

Έρνπλ αλαπηχμεη απηή ηελ 

ηθαλφηεηα κέζα απφ πνιχ 

πξνζσπηθή πξνζέγγηζε ζηε 

κειέηε θαη ηελ παξνπζίαζε 

παξαβηάζεσλ ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ παηδηνχ.  

 

Μαζεηέο 

Πψο έρσ βηψζεη ηα δηθαηψκαηά 

κνπ ζηελ ηάμε;    

Τη έρσ κάζεη γηα ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ; 

Τη είδνπο δξάζε είκαη ηθαλφο λα 

αλαιάβσ ηψξα; 

Τν project κεηέηξεςε ηελ 

αίζνπζα θαη νιφθιεξν ην 

θηίξην ηνπ ζρνιείνπ ζε έλα 

κέξνο ζηνπ νπνίνπ ηε 

δηαθφζκεζε ζπκκεηείρα, θαη 

φπνπ αηζζάλνκαη ζαλ ζην 

ζπίηη κνπ. Μπνξψ λα 

εθθξάζσ ηελ αηνκηθή κνπ 

πξνζσπηθφηεηα, θαη γίλνκαη 

αληηιεπηφο σο άηνκν. 

 

 

 

 

 

 

Μαδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ, 

έρσ κειεηήζεη εθηελψο ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Έρσ 

θάλεη πνιιέο θαηλνχξγηεο 

εξσηήζεηο, θαη έρσ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο δελ 

ρξεηάδεηαη λα αλεζπρψ αλ δελ 

έρσ θαηαλνήζεη ήδε φια ηα 

άξζξα γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ. Θα ζπλερίζσ ηε κειέηε 

κνπ. 

 

 

 

 

 

Έρσ κεγαιχηεξε επίγλσζε ησλ 

θαιιηηερληθψλ κνπ ηαιέλησλ, θαη 

ηψξα έρσ γίλεη πην ηνικεξφο ζηε 

ρξήζε θαη άζθεζή ηνπο. 

Απνηεινχλ κέξνο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο κνπ, θαη κεξηθέο 

θνξέο κνπ επηηξέπνπλ λα 

εθθξάζσ πεξηζζφηεξα απφ φ,ηη 

ζα κπνξνχζα κε πνιιέο ιέμεηο ή 

θείκελα. Θα κπνξνχζα λα ζθεθηψ 

έλα παξφκνην θαιιηηερληθφ project 

γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ κε 

ηνπο θίινπο κνπ, λα πνπιήζνπκε 

κεξηθέο εηθφλεο θαη λα δσξίζνπκε 

ηα έζνδα γηα ηελ ππνζηήξημε 

πξνγξακκάησλ γηα παηδηά. 
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Γ  Γηαδηθαζία 

Μάζεκα 1 (δηάρθεηα περίποσ 1 ½ ώρες) 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θάλεη κηα ιεπηνκεξή εηζαγσγή ζηελ ηάμε γηα ην θαηλνχξγην project. Τν ζεκαληηθφ είλαη 

γηα ηα παηδηά: 

– λα έρνπλ ελδερνκέλσο άιιε κία εηζαγσγή ζην ζέκα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ.  

– λα θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ project.  

– λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ ηη απαηηεί ην ρξνλνδηάγξακκα απφ απηά.   

– λα έρνπλ δεη παξαδείγκαηα θαιιηηερληθήο έθθξαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ (ή ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ). 

ζνλ αθνξά ζην ηειεπηαίν ζεκείν, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δελ πξέπεη λα δείμεη κφλν παξαδείγκαηα πνπ 

απεηθνλίδνπλ δηαθνξεηηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Θα πξέπεη, επίζεο, λα 

παξνπζηάζεη δηαθνξεηηθά ζηπι θαη πξνζεγγίζεηο γηα λα ππνζηεξίμεη ηα παηδηά ζην λα βξνπλ ηα 

πξνζσπηθά ηνπο κέζα έθθξαζεο.   

Μεηά ηελ εηζαγσγή, νη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ κηθξέο νκάδεο (γχξσ ζηα έμη παηδηά). Απηφ ζα απνηειέζεη ηε 

βάζε γηα ηηο επφκελεο ζηαζεξέο νκάδεο. Κάζε νκάδα παίξλεη έλα αληίγξαθν ηεο Σχκβαζεο γηα ηα  

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (βι. παξάξηεκα). Δξγαζία: Βξείηε ηξία δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ γηα ηα νπνία ζα 

ζέιαηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα αληίζηνηρν έξγν ηέρλεο (θσηνγξαθία, δσγξαθηθή, γιππηηθή, αληηθείκελν).  

Αθνινπζεί κία θάζε αλάγλσζεο θαη ζπδήηεζεο. Μεηά απφ απηφ, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπδήηεζε ζηελ 

νινκέιεηα γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ νκάδσλ πνπ ζα εξγαζηνχλ ζηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ επηιέμεη 

(γηα παξάδεηγκα, ζε αληίγξαθν ηεο Σχκβαζεο, θάζε νκάδα ζεκεηψλεη ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη επηιέμεη). 

Σηε ζπλέρεηα, ε ηάμε ζπγθξίλεη θαη δηεπθξηλίδεη αιιειεπηθαιχςεηο, έηζη ψζηε λα βξεζεί ε πην 

ηθαλνπνηεηηθή ιχζε γηα φιεο ηηο νκάδεο. 

Οη νκάδεο ζα πξέπεη λα απνζαθελίζνπλ δεηήκαηα, φπσο ηα εμήο:  

– Πξψηεο ζθέςεηο/ηδέεο ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα ή ην αληηθείκελν πνπ ζα θηηάμνπλ.  

– Φξψκαηα, πιηθά, εξγαιεία πνπ ζα δηαιέμνπλ.  

– Φξνλνδηάγξακκα (ζεκείσζε: ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα παξαθνινπζεί θαη λα ζπκβνπιεχεη ηα 

παηδηά έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ην project πνπ έρεη επηιεγεί είλαη ξεαιηζηηθφ φζνλ αθνξά ηνλ 

δηαζέζηκν ρξφλν). 

– Ηδέεο γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε έθζεζε (κπνξεί λα ζπδεηεζεί θαη αξγφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

νινκέιεηαο). 

Οη νκάδεο, ζηε ζπλέρεηα, ζπδεηνχλ θαη αληαιιάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζηελ ηάμε. 

Ζ εξγαζία γηα ην επφκελν κάζεκα είλαη λα δηαηππψζνπλ νη νκάδεο ηδέεο γηα ην project, λα αλαδεηήζνπλ 

πεγέο έκπλεπζεο θαη πιεξνθνξίεο ζηηο εθεκεξίδεο, ζην δηαδίθηπν θαη ζηε βηβιηνζήθε, λα θάλνπλ ζθίηζα 

ή πεξηγξαθέο, θαη πηζαλψο λα μεθηλήζνπλ λα ζπιιέγνπλ πιηθφ. Κάζε νκάδα εηνηκάδεη κηα ζχληνκε 

παξνπζίαζε ησλ ζρεδίσλ ηνπο γηα ην επφκελν κάζεκα, φπνπ ε αθεηεξία είλαη έλα δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ, 

πνπ παξνπζηάδεηαη θαη επεμεγείηαη κε παξαδείγκαηα. 

Μάζεκα 2 (πρώηο κηζό) 

Οη καζεηέο κνηξάδνληαη θαη ζρνιηάδνπλ ηηο ηδέεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ην ηειεπηαίν κάζεκα, θαη 

δείρλνπλ ν έλαο ζηνλ άιιν ηα ζθίηζα ή ηηο ζεκεηψζεηο πνπ έρνπλ θάλεη. Δίλαη ζεκαληηθφ λα έρνπλ 

θαηαλνήζεη ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζην νπνίν βαζίδεηαη ε ηδέα ηνπο, θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

δψζνπλ παξαδείγκαηα ζηελ ηάμε γηα ην πψο απηά ηα δηθαηψκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ηεξνχληαη ή λα 

παξαβηάδνληαη. Ψο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα ελεκεξψζνπλ ζαθψο θαη εχινγα ηελ ηάμε γηα 

ηα ζρέδηα ηνπο: πνην δηθαίσκα έρνπλ επηιέμεη λα απεηθνλίζνπλ δεκηνπξγηθά, ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ γηα λα γίλεη απηφ, θαη ζε πνην ζεκείν/ζεκεία ζα ρξεηαζηνχλ ηε βνήζεηα ή ηηο ηδέεο ηεο ηάμεο, ή 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηνπο. 
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Γηεπθξίληζε ηεο νξηζηηθήο ηδέαο γηα ην project πνπ ζα νινθιεξσζεί κε ηελ έθζεζε, ζηηο ή γχξσ ζηηο 20 

Ννεκβξίνπ (κηα επηινγή ζα ήηαλ επίζεο λα αλαηεζεί ν ζρεδηαζκφο θαη ε νινθιήξσζε ηνπ project σο 

εξγαζία γηα ην ζπίηη - γηα λα ζπδεηεζεί ζην ηξίην κάζεκα ). 

Μαζήκαηα 2 (δεύηερο κηζό) έως 4 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φιε ηελ ψξα ζην ηειεπηαίν κηζφ ηνπ δεχηεξνπ καζήκαηνο, 

θαζψο θαη ηα επφκελα δχν καζήκαηα, γηα λα νινθιεξψζνπλ ην project ηνπο (αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

project πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη, κπνξεί λα δνζεί ρξφλνο γηα εξγαζία ζην ζπίηη). Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη πσο νη 

καζεηέο ζα έρνπλ κεγαιχηεξν θίλεηξν αλ εξγάδνληαη καδί, παξά απνκνλσκέλνη ν έλαο απφ ηνλ άιιν. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ηνπο ελζαξξχλεη λα ηξνπνπνηνχλ, λα αλαπηχζζνπλ θαη λα βειηηψλνπλ ηηο 

ηδέεο ηνπο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ ηάμε θέξλνληαο κηα ζπιινγή απφ αθίζεο, εηθνλνγξαθήζεηο 

απφ δηαθεκίζεηο, δηαγξάκκαηα, θ.ιπ., θνκκέλα απφ εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, βηβιία ηέρλεο, ηζηνζειίδεο, 

θ.ιπ. Οη καζεηέο κπνξνχλ, επίζεο, λα θέξνπλ θαηάιιεια θείκελα απφ ην ζπίηη ηνπο. Απηή ε ζπιινγή απφ 

εηθφλεο δελ ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα λα ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, αιιά είλαη εθεί 

γηα λα πξνζθέξεη ζηα παηδηά δηάθνξεο επηινγέο γηα λα εθθξαζηνχλ.  

Μεξηθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ έθζεζε: 

– Δάλ πξνβιέπεηαη κηα έθζεζε ζην ζρνιηθφ θηίξην, ζηελ ηάμε ή ζε έλα δεκφζην θηίξην, ηφηε, ζα πξέπεη 

λα ζπκθσλεζεί κηα ζπγθεθξηκέλε δηακφξθσζε γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζηελ έθζεζε 

(π.ρ. ρξήζε ηεο ίδηνπ ηχπνπ αθηζψλ γηα ηελ έθζεζε).  

– Θα κπνξνχζε, επίζεο, λα πξαγκαηνπνηεζεί έλαο δηαγσληζκφο ελψπηνλ κηαο θξηηηθήο επηηξνπήο. Ζ 

θξηηηθή επηηξνπή ζα κπνξνχζε λα ζπζηαζεί ηφζν απφ καζεηέο, φζν θαη απφ ηνπηθέο δεκφζηεο 

πξνζσπηθφηεηεο, γηα παξάδεηγκα έλαλ ηνπηθφ θαιιηηέρλε ή δεκνζηνγξάθν.  

– Δάλ ην project (κε ή ρσξίο εγθαίληα) αλαθέξεηαη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, απηφ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ παξαθίλεζε ησλ καζεηψλ. 
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Δλόηεηα 7 (Σάμε 7)  

Δίλαη απηό πνπ ζέιω απηό πνπ επίζεο ρξεηάδνκαη; 

Α  Πιάλν καζήκαηνο 
 

 
Βαζηθφ εξψηεκα/  

ζέκαηα καζήκαηνο 

Βαζηθή εξγαζία 

 

Υιηθά 

 

Μάζεκα 1 

 

 

 

Πνηεο είλαη νη επηζπκίεο 

θαη νη επρέο κνπ; 

 

 

Οη καζεηέο 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο 

επηζπκίεο ηνπο, θαζψο ηηο 

εμεγνχλ ν έλαο ζηνλ άιινλ. 

Δηθφλεο γηα λα 

ζρεκαηίζνπλ νη 

καζεηέο δεπγάξηα. 

 

Μάζεκα 2 

 

 

 

 

 

Τη ρξεηάδνληαη νη 

άλζξσπνη; Τη ζα ήηαλ 

σξαίν λα έρνπλ; 

 

 

 

Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα 

δηαρσξίδνπλ ηηο επηζπκίεο 

απφ ηηο αλάγθεο, θαη ηηο 

βαζηθέο αλάγθεο απφ ηηο 

αλάγθεο γηα απηφ-

εθπιήξσζε. 

Παιηά πεξηνδηθά, 

ςαιίδηα, θφιια,  

κεξηθά θελά θχιια   

ραξηηνχ, έλα θνκκάηη 

ζπάγγν, καληαιάθηα. 

 

Μάζεκα 3 

 

 

 

 

Τη είλαη νη επηζπκίεο; Τη 

είλαη νη αλάγθεο; 

 

 

 

Καζνδεγνχκελνη απφ 

θξηηήξηα, νη καζεηέο 

ζπκθσλνχλ ζε 10 

ζεκαληηθέο επηζπκίεο θαη 

αλάγθεο. 

Υιηθά πνπ θέξλνπλ νη 

καζεηέο. 

 

 

 

Μάζεκα 4 

 

 

 

 

 

Αληηζηνηρνχλ ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

κε ηηο ηδέεο καο γηα ηηο 

επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο; 

 

 

Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ ηηο 

ηδέεο ηνπο κε ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ, θαη δεκηνπξ-

γνχλ αθίζεο παξνπζίαζεο 

γηα ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα 

ηνπ Παηδηνχ. 

Αληίγξαθα ηεο 

Σχκβαζεο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ γηα θάζε 

νκάδα. Φχιιν 

ζεκηλαξίνπ. 

 

 

Β  Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

Γηα λα θαηαιάβνπλε ηη είλαη ηα δη-

θαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαη ηα αλ-

ζξψπηλα δηθαηψκαηα, νη καζεηέο 

πξέπεη λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ 

ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο θαη 

επηζπκίεο. Πξέπεη λα ζπλεηδεην-

πνηήζνπλ ηη  πεξηκέλνπλ απφ ηε 

δσή ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε 

ηνπο.  

Πξψηα, ζα πξέπεη λα ζθεθηνχλ 

ειεχζεξα γηα ηηο επηζπκίεο θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν ηξειέο κνηάδνπλ, θαη ζα πξέπεη, επίζεο, λα ηηο εθθξάζνπλ. 

Καηά δεχηεξνλ, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλήζνπλ πνηα είλαη ε δηαθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηηο 

επηζπκίεο θαη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ζηε δσή. Απηφ, είλαη ζρεδφλ βέβαην, πσο ζα ηνπο νδεγήζεη ζε 

πνιιά απφ ηα δηθαηψκαηα ηεο Σχκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. 

Σε θάζε ζηάδην, είλαη ζεκαληηθφ ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα πξνσζεί θαη λα θαζνδεγεί ηηο ζπδεηήζεηο, 

πξνζέρνληαο, φκσο, λα κελ παξεκβαίλεη πάξα πνιχ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ εζηθνινγεί, θαη λα κελ 

πξνζπαζεί λα πείζεη ηνπο καζεηέο λα πηνζεηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπ/ηεο αμίεο. Αληίζεηα: ζε κηα θαιά 
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θαζνδεγνχκελε ζπδήηεζε, ζπρλά νη καζεηέο ζα αλαθαιχςνπλ θαη ζα επηιχζνπλ κφλνη ηνπο αληηθξνπ-

φκελεο έλλνηεο θαη αμίεο.  

Μηα ηδαληθή ρξνληθή ζηηγκή γηα λα δνπιέςεη θαλείο κε ην Κεθάιαην 7 είλαη νη αξρέο ηνπ Ννεκβξίνπ. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν, νη αθίζεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζην ηέηαξην κάζεκα ζα είλαη ηειεησκέλεο θαη έηνηκεο λα 

εθηεζνχλ ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα ηνπ Παηδηνχ (20 Ννεκβξίνπ). 

 

Γ  Βαζηθά εξωηήκαηα γηα αλαζηνραζκό ζηηο ηάμεηο γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ 

Βηψλνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Μαζαίλνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Δθαξκφδνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Εθπαηδεπηηθόο 

Με πνηνλ ηξφπν έρνπλ βησζεί 

νη αξρέο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ παηδηνχ ζηελ ηάμε θαη ηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα; 

Τη γλσξίδνπλ ηψξα ηα παηδηά γηα 

ηα δηθαηψκαηά ηνπο; 

 

 

Μαζαίλνπκε πψο λα 

αλαιακβάλνπκε δξάζε έμσ απφ 

ην ζρνιείν: ηη κάζαλε νη καζεηέο 

γηα ηε  κειινληηθή ηνπο δσή; 

Απηή ε ελφηεηα πξνζθέξεη 

ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα 

εθθξάζνπλ ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο επηζπκίεο θαη αλάγθεο. 

Αλαθαιχπηνπλ πσο νη άιινη 

ηνπο αθνχλε θαη ηνπο 

παίξλνπλ ζηα ζνβαξά. 

Μαζαίλνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ 

επηβίσζεο, θαη ησλ 

πξαγκάησλ πνπ επηζπκνχκε. 

Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη 

πσο ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

αζρνινχληαη κε βαζηθέο 

αλάγθεο νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε. 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

αληηιεθζνχλ πσο βξίζθνληαη 

θαζεκεξηλά αληηκέησπνη κε 

βαζηθά δεηήκαηα ηεο δσήο, θαη 

πσο ε θνηλσλία δεκηνπξγεί γηα ηα 

κέιε ηεο άληζεο ζπλζήθεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πξνβιε-

κάησλ. Θα πξέπεη λα κάζνπλ λα 

δηεθδηθνχλ ηηο επηζπκίεο ηνπο, 

δηαηεξψληαο παξάιιεια κηα 

θξηηηθή απφζηαζε απφ απηέο. 

Μαζεηέο 

Πψο έρσ βηψζεη ηα δηθαηψκαηά 

κνπ ζηελ ηάμε;    

Τη έρσ κάζεη γηα ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ; 

Τη είδνπο δξάζε είκαη ηθαλφο λα 

αλαιάβσ ηψξα; 

Μπνξψ λα εθθξάζσ ηηο 

επηζπκίεο κνπ κφλν αλ 

εκπηζηεχνκαη ηνπο ζπκκαζεηέο 

κνπ, θαη ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. 

Έρσ κάζεη πσο αμίδεη   ηνλ 

θφπν λα αλνηγφκαζηε ζηνπο 

άιινπο, θαη λα βιέπνπκε θαη 

εθείλνπο λα θάλνπλ ην ίδην. 

 

Έρσ κάζεη πσο ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ εζηηάδνπλ ζηηο πην 

ζεκαληηθέο καο αλάγθεο- 

ζπκκεηνρή, αλάπηπμε, 

επηβίσζε, θαη πξνζηαζία-, θαη 

πσο έρνπλ κεγάιε ζρέζε κε ηελ 

θαζεκεξηλή κνπ δσή. 

 

 

Θα πξνζπαζήζσ λα δίλσ 

κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηζπκηψλ 

θαη ησλ αλαγθψλ. Γελ ζα θξχβσ 

θαη δελ ζα αξλνχκαη ηηο επηζπκίεο 

θαη ηα φλεηξά κνπ, αιιά ζα 

πξνζπαζψ λα γίλνπλ 

πξαγκαηηθφηεηα ρσξίο λα βιάπησ 

ηηο αλάγθεο άιισλ αλζξψπσλ. 
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Γ  Γηαδηθαζία 

Μάζεκα 1 

Δηζαγσγή: Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ελεκεξψλεη ηελ ηάμε πσο θαη ζην γπκλάζην ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζα 

είλαη, επίζεο, ην ζέκα κηαο ζεηξάο καζεκάησλ θάζε ρξφλν. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ξσηάεη ηελ ηάμε ηη 

ζπκνχληαη απφ ην δεκνηηθφ, θαη θάλεη επαλάιεςε ζηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα (βι. Κεθάιαην 3, κάζεκα 

2 θαη Κεθάιαην 4, κάζεκα 1: ε θαηαγσγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, ηα βαζηθφηεξα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ, ελδερνκέλσο, ηε ζρέζε ηνπο κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα). 

Αλαθνίλσζε: Φέηνο, ην ζέκα ζα είλαη «επηζπκίεο θαη αλάγθεο». Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θάλεη κηα ζχληνκε 

πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο, ζπιιέγεη παξαδείγκαηα απφ ηνπο καζεηέο γηα ηελ θάζε θαηεγνξία, αιιά θαη ηηο 

πην ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Πψο ζα κπνξνχζε ην ζέκα απηφ λα ζπλδέεηαη κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ; 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη θφςεη εηθφλεο απφ σξαία απηνθίλεηα, κνδάηα ξνχρα θαη αμεζνπάξ, ή ειθπζηηθά 

ζέξεηξα δηαθνπψλ, ζε ηέζζεξα θνκκάηηα ηελ θαζεκία, θαη ηα κνηξάδεη κε ηπραίν ηξφπν ζηνπο καζεηέο. Οη 

καζεηέο πξέπεη λα βξνπλ ηνπο ππφινηπνπο πνπ έρνπλ, επίζεο, θνκκάηηα ηεο ίδηαο εηθφλαο: καδί 

ζρεκαηίδνπλ κηα νκάδα εξγαζίαο. Αλ πξέπεη λα ππάξρνπλ νκάδεο ησλ ηξηψλ ή ησλ πέληε γηα λα 

εμππεξεηεζεί ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ξπζκίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ θνκκαηηψλ αλάινγα.  

Οη νκάδεο εθιέγνπλ έλαλ εθπξφζσπν θαη έλαλ ζπληνληζηή. Ο εθπξφζσπνο ζα κηιήζεη γηα ηελ νκάδα ζηηο 

άιιεο νκάδεο, ζηελ νινκέιεηα θαη ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ.  Δίλαη ππεχζπλνο λα κεηαθέξεη ηελ άπνςε ηεο 

νκάδαο, θη φρη ηε δηθή ηνπ. Ο ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο νξγαλψλεη ηε δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο, 

ελζσκαηψλεη φια ηα κέιε θαη παξαθνινπζεί ην ρξνλνδηάγξακκα. 

Απφ ηηο νκάδεο δεηείηαη λα ζπδεηήζνπλ ηα αθφινπζα ζεκεία, θαη λα θξαηήζνπλ ζεκεηψζεηο γηα απηά: 

– Πνηεο είλαη νη κεγαιχηεξεο επηζπκίεο ζαο ζήκεξα; Τη ζα ζαο έθαλε ηδηαίηεξα επηπρηζκέλν; 

– Πνηεο είλαη νη κεγαιχηεξεο επηζπκίεο ζαο θαη φλεηξα γηα ην κέιινλ (π.ρ. φηαλ ζα είζαζηε 25); 

– Θπκάζηε ηηο επηζπκίεο θαη ηα φλεηξά ζαο φηαλ ήζαζηαλ 5, 7, 9, θαη 11 ρξνλψλ; Πνηεο ήηαλε νη 

κεγαιχηεξεο επηζπκίεο ζαο ηφηε; Τη ζα ζαο είρε θάλεη ηδηαίηεξα επηπρηζκέλν; 

– Τη είδνπο επηζπκίεο θαη φλεηξα έρνπλ νη ελήιηθεο (γνλείο, γλσζηνί, άιινη);  

Κάζε νκάδα θηηάρλεη κηα ιίζηα κε ηηο επηζπκίεο θαη ηα φλεηξα, ζχκθσλα κε ηηο δηάθνξεο ειηθίεο ζηηο 

νπνίεο ήηαλ ζεκαληηθά. Ζ ιίζηα γξάθεηαη ζε έλαλ πίλαθα (ζε ραξηί Α3 ή Α2). Οη καζεηέο κπνξνχλ λα 

ζρεδηάζνπλ ηνλ πίλαθά ηνπο, ή ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δψζεη αθξηβείο νδεγίεο σο πξνο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ, αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ηάμεο. Ο πίλαθαο πξέπεη λα έρεη έλαλ 

θαηάιιειν ηίηιν ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα θαηαιήμνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο.  

Τα θχιια ραξηηνχ αλαξηψληαη (ζαλ κίλη αθίζεο), θαη έλαο εθπξφζσπνο απφ θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηα 

απνηειέζκαηα. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε, ελδερνκέλσο, λα δψζεη θάπνηα ζηνηρεία φζνλ αθνξά 

πηπρέο φπσο επηζπκίεο αλάινγα κε ην θχιν, ξεαιηζηηθέο ή νπηνπηθέο επηζπκίεο, θ.ιπ.  

Δξγαζία γηα ην ζπίηη γηα ην επφκελν κάζεκα (ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα): Τα παηδηά ζπιιέγνπλ απνθφκκαηα 

ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ αλαγθψλ (απφ εθεκεξίδεο, θαηαιφγνπο, πεξηνδηθά θιπ), 

καληαιάθηα (αλ δελ ππάξρνπλ πεξί ηα 60 καληαιάθηα δηαζέζηκα ζην ζρνιείν). 

Μάζεκα 2 

Δηζαγσγή: Σχληνκε αλαθεθαιαίσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ καζήκαηνο. Τν κάζεκα ήηαλ γηα ηηο επηζπκίεο 

καο ηψξα, αιιά θαη φηαλ ήκαζηαλ λεφηεξνη. Σήκεξα, ζέινπκε λα εζηηάζνπκε πεξηζζφηεξν ζηηο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ επηζπκηψλ απφ ηε κία πιεπξά (πνπ ζα ήηαλ σξαίν γηα ηελ απην-αλάπηπμε καο αλ 

πξαγκαηνπνηφληνπζαλ), θαη ησλ (βαζηθψλ) αλαγθψλ απφ ηελ άιιε (νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

επηβίσζή καο). Μπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ κεξηθά παξαδείγκαηα απφ ηα παηδηά. 

Οη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε νκάδεο. Σπδεηνχλ ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

– Τη ζα ζέιακε λα έρνπκε; Τη ζα ήηαλε σξαίν λα έρνπκε; Τη ζα καο επέηξεπε απηφ λα θάλνπκε/είκαζηε; 

(Δπρέο / επηζπκίεο) 

– Τη πξαγκαηηθά ρξεηαδφκαζηε θαη γηαηί; (Υπαξμηαθέο αλάγθεο)  
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Οη θσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ θέξεη νη καζεηέο ζηελ ηάμε, σο εξγαζία γηα ην ζπίηη, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ παξαγσγή απζφξκεησλ ζθέςεσλ θαη ηδεψλ, ηδηαίηεξα γηα ηδέεο 

ζρεηηθά κε ηηο επρέο θαη ηηο επηζπκίεο.  

Γίλεηαη έλα θχιινπ ραξηηνχ A3 ζε θάζε νκάδα, θαη αλαηίζεληαη νη αθφινπζεο εξγαζίεο:  

α) Σρεδηάζηε έλα πίλαθα κε ηνπιάρηζηνλ πέληε (βαζηθέο) αλάγθεο (ηξνθή, αζθάιεηα, θξνληίδα,  θίινη, 

εθπαίδεπζε, δεζηαζηά, θιπ) θαη πέληε επρέο γηα ηελ απην-αλάπηπμε (δηθή καο ηειεφξαζε, ηαμίδηα ζε 

εμσηηθά κέξε, έλα θαληαρηεξφ απηνθίλεην, θ.ιπ).  

β) Κφςηε εηθφλεο γηα λα απεηθνλίζεηε ηηο δχν θαηεγνξίεο, θαη (πηζαλψο σο εξγαζία γηα ην ζπίηη) βξείηε 

πεξηζζφηεξεο εηθφλεο. Οη εηθφλεο ζα πξέπεη λα ζεκεησζνχλ ζην πίζσ ή ην θάησ κέξνο ηνπο κε ΒΝ 

(βαζηθή αλάγθε) ή Δ (επηζπκία). 

Μάζεκα 3 

Οη νκάδεο ιακβάλνπλ ηελ αθφινπζε εξγαζία: ηνπνζεηείζηε φιεο ηηο εηθφλεο πνπ απεηθνλίδνπλ επηζπκίεο 

θαη (βαζηθέο) αλάγθεο κπξνζηά ζαο. Γεκνθξαηηθά επηιέμεηε πέληε εηθφλεο πνπ απεηθνλίδνπλ θαιχηεξα ηηο 

βαζηθέο αλάγθεο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, απνθαζίζηε γηα πέληε εηθφλεο πνπ απεηθνλίδνπλ θαιχηεξα ηηο 

επηζπκίεο πνπ ε νκάδα ζαο ζα ήζειε πεξηζζφηεξν λα έρνπλ εθπιεξσζεί. Βεβαησζείηε φηη έρεηε ιάβεη 

ππφςε ηε γλψκε ηνπ θάζε κέινπο! (Γηα λα επηιέμνπλ ηηο εηθφλεο, κπνξνχλ λα δνζνχλ ζε θάζε κέινο ηεο 

νκάδαο πέληε κηθξά ραξηάθηα ή κάξθεο, γηα λα ηνπνζεηήζνπλ πάλσ ζηελ εηθφλα πνπ πξνηηκνχλ. 

Δπηιένγληαη νη δέθα θσηνγξαθίεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο κάξθεο.) 

Σπδήηεζε θαη ζπλαίλεζε ζε νκάδεο. Δπφκελε εξγαζία: Πάξηε έλα θνκκάηη ζπάγθν (πεξίπνπ 4κ κήθνο) 

θαη δέθα καληαιάθηα. Κξεκάζηε ην ζπάγγν ζε θαηάιιειν κέξνο θαη  ρξεζηκνπνηήζηε ηα καληαιάθηα γηα λα 

θξεκάζεηε ηηο εηθφλεο ζαο κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

– ζηα αξηζηεξά: εηθφλεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ είδε πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα λα δνχκε κε αμηνπξέπεηα 

(βαζηθέο αλάγθεο), 

– ζηα δεμηά: εηθφλεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ είδε πνπ ζα έθαλαλ ηε δσή καο πην επράξηζηε θαη 

απνιαπζηηθή (επρέο). 

– Κάπνηεο εηθφλεο κπνξνχλ, επίζεο, λα θξεκαζηνχλ κεηαμχ ησλ δχν απηψλ θαηεγνξηψλ. 

Παξνπζηάζεηο απφ ηηο νκάδεο. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα ζπδήηεζε (θαζνδεγνχκελε απφ 

ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ) γηα δηάθνξεο άιιεο πηπρέο (δηαθνξέο κε βάζε ην θχιν, ή ηη είλαη απηφ πνπ κεηξάεη 

σο βαζηθή αλάγθε ζε πινχζηεο ρψξεο θαη ηη ζηηο θησρφηεξεο). 

Μάζεκα 4 

Κάζε νκάδα παίξλεη πέληε θελά θχιια Α3, θαζψο θαη έλα αληίγξαθν ηεο Σχκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ (βι. παξάξηεκα). Σηε ζπλέρεηα, δίλνληαη νη αθφινπζεο εξγαζίεο:  

– Πάξηε ηηο δέθα θσηνγξαθίεο πνπ θξεκάζαηε ζην ηειεπηαίν κάζεκα. Ζ έκθαζε ζα είλαη ζηηο πέληε 

θσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο.  

– Γηαβάζηε κε ηε ζεηξά ηε Σχκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ δπλαηά ζηελ νκάδα ζαο. Γηα θάζε 

δηθαίσκα πνπ δηαβάδεηε, εμεηάζηε αλ απηφ ζρεηίδεηαη κε κία απφ ηηο αλάγθεο ζηηο πέληε επηιεγκέλεο 

θσηνγξαθίεο ζαο (ή κε κία απφ ηηο επρέο ζηηο άιιεο πέληε θσηνγξαθίεο). 

– Πάξηε ηα πέληε θχιια A3: Σηα αξηζηεξά ή ζηε κέζε ζην πάλσ κέξνο ηνπ θχιινπ, θνιιήζηε κηα απφ 

ηηο πέληε εηθφλεο πνπ αληηπξνζσπεχεη κηα βαζηθή αλάγθε. Σηα δεμηά ή ζην θάησ κέξνο, γξάςηε ην 

δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ πνπ ηαηξηάδεη κε ηελ εηθφλα. Οξηζκέλεο εηθφλεο κπνξεί λα αληηζηνηρνχλ ζε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ!  

– Σρεδηάζηε θαη δηαθνζκήζηε ηα πέληε θχιια ραξηηνχ φζν ην δπλαηφλ πην φκνξθα (σο “κίλη αθίζα”). Θα 

πξέπεη λα εθηεζνχλ ζην θηίξην ηνπ ζρνιείνπ, ζηηο 20 Ννεκβξίνπ (Παγθφζκηα Ζκέξα ηνπ Παηδηνχ).  

Παξνπζηάζεηο ησλ πέληε κίλη αθηζψλ (αλά νκάδα) ζηελ ηάμε. Κιείλνπκε κε κηα ζπδήηεζε γηα ζέκαηα 

φπσο: Πφζν ζρεηίδνληαη νη ζθέςεηο καο γηα ηηο βαζηθέο αλάγθεο κε φζα πεξηιακβάλνληαη ζηε Σχκβαζε γηα 

ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ;  

Απνζαθήληζε ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηεο έθζεζεο αθίζαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 20 Ννεκβξίνπ. 
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Δλόηεηα 8 (Σάμε 8)  

Σα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ-αληηθείκελν δηεμνδηθήο έξεπλαο! 

Α  Πιάλν καζήκαηνο 
 

 
Βαζηθφ εξψηεκα/  

ζέκαηα καζήκαηνο 

Βαζηθή εξγαζία 

 

Υιηθά 

 

Μάζεκα 1 

 

 

 

 

Καηαλννχκε ηα άξζξα ζηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ; 

 

 

 

Οη καζεηέο επηιέγνπλ 

άξζξα απφ ηε Σχκβαζε γηα 

πεξαηηέξσ θαζνδεγνχκελε 

κειέηε κε θξηηήξηα, θαηά ηα 

επφκελα δχν καζήκαηα. 

Αληίγξαθα απφ ηε 

Σχκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ. 

 

Μαζήκαηα 2 θαη 3 

 

 

 

 

 

 

 

Καηαλννχλ φινη ηα 

θξηηήξηα; Πψο κπνξεί ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο λα παξέρεη 

ππνζηήξημε ρσξίο λα 

παξεκβαίλεη πνιχ έληνλα; 

 

 

 

Οη καζεηέο δνπιεχνπλ κε 

ηνλ ξπζκφ ηνπο ζε κηθξέο 

νκάδεο. Αλαιχνπλ άξζξα 

απφ ηε Σχκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, 

θαη ζρεδηάδνπλ 

δηαγξάκκαηα πνπ είλαη 

ειθπζηηθά. 

Πεξηνδηθά. 

Φαξηί, θφιια, ςαιίδηα. 

 

 

 

 

 

  

Μάζεκα 4 

 

 

 

 

Τη έρνπκε κάζεη; Πφζν 

απαηηεηηθή ήηαλ ε εξγαζία 

καο; Πψο έρνπκε θάλεη 

ρξήζε ηεο ειεπζεξίαο 

καο; 

Οη καζεηέο αλαζηνράδνληαη 

πάλσ ζηε δηαδηθαζία 

εξγαζίαο θαη κάζεζεο, θαη 

ζπδεηάλε πψο λα εθζέζνπλ 

ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπο. 

Οη νινθιεξσκέλεο 

αθίζεο. 

 

 

 

 

 

Β  Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

Τα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ ζα παξακείλνπλ έλα απιφ φξακα ζηα ραξηηά 

αλ δελ απνθηήζνπλ λφεκα γηα ηελ πξαγκαηηθή δσή 

ελφο αηφκνπ. Ψο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα γίλνπλ θαηα-

λνεηά θαη λα ζπλδεζνχλ κε πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο, 

πξέπεη δειαδή λα εθαξκφδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή  

δσή θαη νη παξαβηάζεηο ηνπο λα εληνπίδνληαη.  

Αλ ζέινπκε νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηα δηθαη-

ψκαηα ηνπ παηδηνχ, πνπ είλαη ν ζθνπφο καο εδψ, 

πξέπεη λα γίλνπλ ελεξγνί θαη λα εξγαζηνχλ κε απηά. 

Τν λα αθνχλε ή λα δηαβάδνπλ κφλν γηα απηά δελ 

αξθεί. Ζ θξηηηθή θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηθαη-

σκάησλ ηνπ παηδηνχ δελ είλαη κφλν ν ζηφρνο απηνχ 

ηνπ θεθαιαίνπ, αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ εγρεηξηδίνπ. 

Δδψ, ζα πξέπεη επίζεο λα γίλεη κηα παξαηήξεζε (θαη λα επηθνηλσλεζεί ζηνπο καζεηέο) ζρεηηθά κε ηνλ 

φξν «δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ», θαζψο θάπνηεο θνξέο πξνθαιεί ζεκαληηθή ελφριεζε κεηαμχ ησλ εθήβσλ. 

Πνιχ ζσζηά, δελ ζέινπλ λα απνθαινχληαη παηδηά. Παξφια απηά, ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ηζρχνπλ θαη 

γηα απηνχο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 18. Οη έθεβνη ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ (αλεμάξηεηα κε ηε ρξήζε ηεο ιέμεο «παηδηνχ»), ηνχο παξέρνπλ έλα εξγαιείν πνπ 

κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα εληνπίζνπλ πεξηπηψζεηο αδηθίαο, θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηε δηθαηνζχλε. Με ηελ 

επηθχξσζε ηεο Σχκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, θάζε θξάηνο απνδέρεηαη ηελ ππνρξέσζε 
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εθαξκνγήο απηψλ ησλ δηθαησκάησλ κε θάζε δπλαηφ κέζν. Με ηε ζεηξά ηνπ, απηφ ζεκαίλεη πςειή 

πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο, θαη πεξηιακβάλεη ππνζηήξημε γηα ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο 

αλζξψπνπο λα αζθνχλ θαη λα απνιακβάλνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

Σην project γηα ηελ ηάμε 8, πξνηείλνπκε νη καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε ηε Σχκβαζε ζε βάζνο, εληνπί-

δνληαο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο θαη αληίζηνηρα παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ ζηε ζθαίξα 

ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο. Ψο έλαλ πηζαλφ θαη επηπιένλ ζηφρν ηνπ project, ζα ζπκβνπιεχακε λα γίλεη 

κηα έθζεζε αθηζψλ πάλσ ζε δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Κάζε αθίζα ζα απνηειείηαη απφ 

δηάθνξα ζηνηρεία: κηα πεξηγξαθή πεξηερνκέλσλ, αλάιπζε, παξαδείγκαηα θαη απεηθνλίζεηο ηνπ ελ ιφγσ 

δηθαηψκαηνο ηνπ παηδηνχ. Ζ πξνζέγγηζε απηή ελζαξξχλεη κηα αλαιπηηθή, θαζψο θαη κηα δεκηνπξγηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. 

Απφ παηδαγσγηθή άπνςε, απηή ε έθζεζε παξέρεη κηα επθαηξία θαη έλα θίλεηξν γηα ηελ ελαζρφιεζε κε 

έλα ζπγθεθξηκέλν Άξζξν ηεο Σχκβαζεο. Ίζσο εθπαηδεπηηθνί απφ άιιεο ηάμεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο θξηηέο, νη νπνίνη ζα επηιέμνπλ ηελ πην φκνξθε αθίζα γηα ηελ νπνία ζα δνζεί έλα κηθξφ 

βξαβείν (γηα παξάδεηγκα, εηζηηήξηα γηα ην ζηλεκά, θνππφλη γηα βηβιίν). 

Τα παξαδείγκαηα απφ ηελ ηνπηθή δσή ή απφ ην δηεζλέο πιαίζην ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθά έληππα πνπ νη καζεηέο έρνπλ θέξεη ζην ζρνιείν. Ψο εθ ηνχηνπ, ην δηάβαζκα εθεκεξίδσλ θαη 

πεξηνδηθψλ ζα απνηειέζεη έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο πξνεηνηκαζίαο. Φσξίο ζπλεξγαηηθή κάζεζε (εξγαζία 

ζε κηθξέο νκάδεο project), νη καζεηέο δελ ζα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα πεξαηηέξσ 

δηδαθηηθή πξφζεζε απηνχ ηνπ project. 

Τν project ζα πξέπεη λα θαιχςεη πεξίπνπ ηέζζεξα καζήκαηα. Γελ είλαη ην θάζε κάζεκα πιήξεο απφ 

κφλν ηνπ, αιιά ηα καζήκαηα απηά καδί ζρεκαηίδνπλ έλα φινλ. Δληφο ησλ νκάδσλ, νη καζεηέο ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα βξνπλ ινγηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηνπο ίδηνπο. 

Με ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έθζεζεο γηα ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα ηνπ Παηδηνχ (20 Ννεκβξίνπ), είλαη 

ζθφπηκν λα αξρίζεη ην project ζην ηέινο Οθησβξίνπ/αξρέο Ννεκβξίνπ. 
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Γ  Βαζηθά εξωηήκαηα γηα αλαζηνραζκό ζην Κεθάιαην 8 

Βηψλνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Μαζαίλνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Δθαξκφδνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Εθπαηδεπηηθόο 

Με πνηνλ ηξφπν έρνπλ βησζεί 

νη αξρέο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ παηδηνχ ζηελ ηάμε θαη ηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα; 

Τη γλσξίδνπλ ηψξα ηα παηδηά γηα 

ηα δηθαηψκαηά ηνπο; 

 

 

Μαζαίλνπκε πψο λα 

αλαιακβάλνπκε δξάζε έμσ απφ 

ην ζρνιείν: ηη κάζαλε νη καζεηέο 

γηα ηε  κειινληηθή ηνπο δσή; 

Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη 

ηελ αίζνπζα θαη ην ζρνιείν σο 

έλα  ελζαξξπληηθφ καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ. Καζεκεξηλέο 

εθεκεξίδεο κεηαηξέπνληαη ζε 

πιηθά γηα εξγαζίεο. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν, ην ζρνιείν γίλεηαη 

έλα κέξνο φπνπ νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα αλαιχζνπλ ηελ  

θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

Οη καζεηέο καζαίλνπλ πψο λα 

αλαιχνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ, ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε. 

 

 

 

 

 

 

Μαζαίλνληαο πσο λα 

παξνπζηάδνπλ έλα πξντφλ (εδψ, 

κηα αθίζα),  γίλνληαη ηθαλνί λα 

παξαηεξνχλ θαη λα παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθά δεηήκαηα εθηφο 

ζρνιείνπ. 

 

 

 

 

Μαζεηέο 

Πψο έρσ βηψζεη ηα δηθαηψκαηά 

κνπ ζηελ ηάμε;    

Τη έρσ κάζεη γηα ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ; 

Τη είδνπο δξάζε είκαη ηθαλφο λα 

αλαιάβσ ηψξα; 

Έρσ βηψζεη πσο νη 

ζπκκαζεηέο κνπ θαη ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο κε έρνπλ 

ελζαξξχλεη, αιιά θαη 

πξνθαιέζεη. Καη νη δχν ηξφπνη 

αιιειεπίδξαζεο είλαη ηξφπνη 

ππνζηήξημεο γηα κέλα. 

 

 

Σπλεηδεηνπνηψ κε ηη αθξίβεηα 

έρνπλ δηαηππσζεί ηα Άξζξα ηεο 

Σχκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Παηδηνχ, θαη πφζεο 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο 

πεξηιακβάλνπλ. Έρσ κάζεη λα 

ηα αλαιχσ θαη λα ζθέθηνκαη 

πάλσ ζε απηά. 

 

Δίκαη πξνεηνηκαζκέλνο λα ιάβσ 

κέξνο ζε δεκφζηα ζπδήηεζε ζε 

δεηήκαηα πνπ θαηαλνψ. 

Δίκαη πξφζπκνο λα ππνζηεξίμσ 

ηε γλψκε κνπ γηα ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ θαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, θαη είκαη επίζεο 

πξφζπκνο λα αθνχζσ ηηο απφςεηο 

άιισλ αλζξψπσλ. 

Τιηθά 

– Μεγάια θχιια ραξηί. 

– Φαξηί ζε δηάθνξα ρξψκαηα. 

– Μαξθαδφξνη. 

– Χαιίδηα. 

– Κφιια. 

– Παιηά πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο. 

– Δηθφλεο θαη θσηνγξαθίεο. 

– Κείκελν ηεο Σχκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (βι. παξάξηεκα), έλα αληίγξαθν γηα θάζε 

καζεηή. 

– Πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο, έλα αληίγξαθν γηα θάζε νκάδα (βι. κάζεκα 2). 
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Γ  Γηαδηθαζία 

Μάζεκα 1  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο ην πιήξεο πξφγξακκα ησλ επφκελσλ ηεζζάξσλ 

καζεκάησλ. Θα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ ζηελ ηάμε φηη πξφθεηηαη λα αζρνιεζνχλ κε ην ζέκα ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, λα δηεμάγνπλ έξεπλα θαη ηειηθά λα δεκηνπξγήζνπλ αθίζεο πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, έηζη ψζηε (ίζσο) λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλαλ δηαγσληζκφ. Θα ήηαλ θαιφ λα 

αξρίζεη ην κάζεκα κε ηελ επαλελεξγνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ.  

Ο δάζθαινο κνηξάδεη αληίγξαθα ηεο Σχκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ηνπ 1989 (βι. 

παξάξηεκα). Απφ ηα 54 Άξζξα, ηα πξψηα 41 - ίζσο 42 ην πνιχ - είλαη ηα πην ζεκαληηθά γηα ηνπο 

καζεηέο. 

Δξγαζία: Γηαβάζηε νιφθιεξν ην θείκελν (ίζσο λα νινθιεξσζεί σο εξγαζία γηα ην ζπίηη). Δπηιέμηε ηξία 

άξζξα πνπ ζεσξείηε ηδηαίηεξα ζεκαληηθά.  

Σε έλαλ θαηάινγν πνπ έρεη ζπληαρζεί απφ ην εθπαηδεπηηθφ κε ηνπο αξηζκνχο ησλ δηαθφξσλ Άξζξσλ, νη 

καζεηέο ζεκεηψλνπλ ηα Άξζξα πνπ ζεσξνχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά. Γεκηνπξγείηαη κηα ιίζηα, ζχκθσλα κε 

ηα πην ζπρλά επηιεγκέλα Άξζξα.  

Αθνινπζεί κηα ζπδήηεζε ζηελ ηάμε (θαζνδεγνχκελε απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ). Ψο εξέζηζκα:  

– Πψο πξνέθπςαλ απηέο νη πξνηεξαηφηεηεο, πνηα ήηαλ ηα θίλεηξα πίζσ απφ ηελ επηινγή ηνπο;  

– Πψο ε επηινγή ησλ πξνηεξαηνηήησλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

εθήβσλ εδψ;  

– Μπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε έλα κνηίβν ή κηα ππνθείκελε αξρή;  

– Πνηα ζηνηρεία έρνπλ κείλεη έμσ; 

Μαζήκαηα 2 θαη 3  

Οη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζρεκαηίζεη απηέο ηηο νκάδεο κε 

ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

α) κε ηπραία επηινγή (π.ρ. κεηξψληαο 1 - 2 - 3), 

β) αθήλνληαο ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ, αλ θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε δεηήκαηα δπλακηθήο ηεο 

νκάδαο θαη ζπκπεξίιεςεο, 

γ) ρξεζηκνπνηψληαο δηαθαλή θξηηήξηα ηα νπνία απνθαζίδεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο. 

Οη καζεηέο δίλνπλ ζηελ νκάδα ηνπο έλα φλνκα θαη αλαζέηνπλ ηξία θαζήθνληα. Κάζε νκάδα ρξεηάδεηαη 

έλαλ ππεχζπλν ρξφλνπ, έλαλ ππεχζπλν γηα ηα πιηθά θη έλαλ ζπληνληζηή. Ζ νκάδα θαηαγξάθεη γηα πνην 

πξάγκα είλαη ππεχζπλν ην θάζε κέινο ζην πάλσ κέξνο ελφο θχιινπ Α4, θαη απηά ηα θχιια ζρεδηαζκνχ 

αλαξηψληαη ζηελ ηάμε. Αξγφηεξα, νη νκάδεο ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα θαηαγξάςνπλ ηα βήκαηα πνπ 

θάλαλε γηα λα νινθιεξψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο.  

Δλ ησ κεηαμχ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη πάξεη ηα 10 πην ζπρλά επηιεγκέλα Άξζξα απφ ηνλ πίλαθα, θαη ηα 

έρεη ηνπνζεηήζεη κε ηελ φςε θάησ, πάλσ ζε έλα ζξαλίν. Οη ζπληνληζηέο ησλ νκάδσλ ζα δηαιέμνπλ ηψξα 

ζηελ ηχρε έλα Άξζξν απφ ηε Σχκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. Σηε ζπλέρεηα, ζα ιάβνπλ ηελ 

πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο (βι. παξαθάησ). 
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Δξγαζία 

Κάζε νκάδα εηνηκάδεη κηα αθίζα πάλσ ζε έλα δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ.Ζ αθίζα απνηειείηαη απφ ηα 

αθφινπζα κέξε: 

– Τνλ ηίηιν ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ παηδηνχ. 

– Τν θείκελν ηνπ Άξζξνπ απφ ηε Σχκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. 

– Μία εηθφλα πνπ ζπκβνιίδεη ην δηθαίσκα. 

– Έλα θείκελν (άξζξν, ηζηνξία, αλαθνξά) πνπ έρνπλ βξεη απφ εθεκεξίδα, πεξηνδηθφ ή ην δηαδίθηπν 

θαη αλαθέξεηαη ζε απηφ ην δηθαίσκα. Τν θείκελν ζα πξέπεη λα είλαη παξάδεηγκα ελφο πεξηζηαηηθνχ, 

ζην νπνίν ην ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα παξαβηάδεηαη ή πξνζηαηεχεηαη. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 

βνεζήζεη θαη λα δψζεη ζπκβνπιέο γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ θεηκέλνπ.  

Αθνχ έρνπλ ηειεηψζεη ηελ αθίζα –θαη αλ έρεη κείλεη ρξφλνο- ε νκάδα ζα επηιέμεη θη άιιν έλα Άξζξν 

απφ απηά πνπ έρνπλ κείλεη, θαη ζα θηηάμεη κηα δεχηεξε αθίζα κε ηνλ ίδην ηξφπν.  

Οη νκάδεο κειεηνχλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη απνθαζίδνπλ πνηνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηη (αλάινγα κε ηα 

θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ). 

Πξνο ην παξφλ (κάζεκα 2), έρνπλ θάλεη κηα ιίζηα ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη θαη έρνπλ ζεκεηψζεη 

νπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο κπνξεί λα έρνπλ πξνθχςεη, έρνπλ απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ην ζρέδην δξάζεο 

ηνπο θαη έρνπλ θάλεη έλα ρξνλνδηάγξακκα. Σεκαληηθά ζεκεία: Τη ρξεηάδεηαη λα γίλεη; Τη πξέπεη λα 

ζπιιερζεί; Υπάξρνπλ πξάγκαηα πνπ ηα κέιε ηεο νκάδαο κπνξνχλ λα θέξνπλ απφ ην ζπίηη; Πνχ ζα 

απνζεθεπηεί ην πιηθφ;  

Δίλαη ζεκαληηθφ ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα ειέγμεη θάζε νκάδα πξνο ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, γηα λα δεη αλ ε 

εξγαζία θαη ηα θαζήθνληα έρνπλ θαηαλεκεζεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

Έλαο ζχληνκνο δηάινγνο ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα εξσηήκαηα ζα κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκνο: Πνχ 

βξηζθφκαζηε ζε ζρέζε κε ηε δνπιεηά καο; Πνχ ρξεηαδφκαζηε βνήζεηα; Δίκαζηε εληάμεη κε ηελ θαηαλνκή 

ησλ αξκνδηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο νκάδαο; Δίλαη ζε φινπο ζαθέο ην ηη πξέπεη λα εξεπλήζνπλ θαη / ή 

ζπιιέμνπλ ζην ζπίηη; 

Σηε ζπλέρεηα (σο εξγαζία γηα ην ζπίηη κεηαμχ ησλ καζεκάησλ 2 θαη 3, θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο 3), ηα παηδηά θνηηάδνπλ ηελ έξεπλά ηνπο (εηθφλεο θαη θείκελν), θαη βξίζθνπλ ηα ζεκεία πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηηο θχξηεο πξνθιήζεηο, θαη κπνξεί λα απαηηνχλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Σην 

κάζεκα 3, νη καζεηέο θέξλνπλ ζην ζρνιείν φιε ηελ έξεπλά ηνπο θαη ηα πξάγκαηα πνπ έρνπλ ζπιιέμεη. 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζεκείν ζην κάζεκα 3 είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγία ηεο αθίζαο, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα γίλεη ειθπζηηθή. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί, επίζεο, λα ρξεηαζηεί λα δψζεη ζπκβνπιέο γηα απηφ 

ην κέξνο ηνπ project. 

Απνζαθήληζε ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηεο έθζεζεο: Πνχ ζα πξέπεη λα γίλεη θαη πφηε (ίζσο ζε έλα 

δεκφζην θηίξην); Πνηνο ζα πάξεη κέξνο (κφλν ε ηάμε καο, ή πξνηείλνπκε ην project θαη ζε κηα άιιε ηάμε 

γηα ζπλεξγαζία); Πνηνο ζα αλνίμεη ηελ ηειεηή; Πνηνη ζα πξνζθιεζνχλ ζηελ ηειεηή έλαξμεο; Πξέπεη λα 

ππάξμεη κηα ηειεηή απνλνκήο βξαβείσλ γηα ηελ θαιχηεξε αθίζα; Πνηα ζα είλαη ηα κέιε ηεο θξηηηθήο 

επηηξνπήο; 

Μάζεκα 4 

Παξνπζίαζε ησλ ηειηθψλ αθηζψλ ζηελ ηάμε, θαη ζπδήηεζε.  

Απνζαθήληζε ησλ εξσηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ έθζεζε (αλ πξνγξακκαηηζηεί).  

Δπαλαζεψξεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ project (θαηαλνκή θαζεθφλησλ, πξνβιήκαηα κε ηελ έξεπλα θαη ηε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ηη ήηαλ ρξήζηκν/ρξήζηκεο ζπκβνπιέο, θαιή/θαθή εκπεηξία, ε δπλακηθή ηεο 

νκάδαο, θ.ιπ.).  
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Κιείλνληαο, κηα αλαζθφπεζε γηα ην ζέκα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ: Τη πεηχρακε πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζεί ίζσο ε θαηάζηαζε; Τη άιιν ζα κπνξνχζε λα γίλεη; Πνηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα ζα κπνξνχζαλ λα 

ιεθζνχλ; Πφηε απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ αξρψλ; 
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Δλόηεηα 9 (Σάμε 9)  

Γηαηί πξέπεη λα ππαθνύκε ζε θαλόλεο; 

Α  Πιάλν καζήκαηνο 
 

 
Βαζηθφ εξψηεκα/  

ζέκαηα καζήκαηνο 

Βαζηθή εξγαζία 

 

Υιηθά 

 

Πξνεηνηκαζία 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο καδεχνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα κηα 

πεξίπησζε ζηελ νπνία 

έλαο ζρνιηθφο θαλφλαο 

παξαβηάζηεθε, θαη κεηά 

επηβιήζεθε. 

Αηνκηθή εξγαζία: ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ. 

 

 

 

 

Τππνπνηεκέλν 

θπιιάδην γεγνλφησλ. 

 

 

 

 

Μάζεκα 1 

 

 

Έλαο καζεηήο ζε 

κπειάδεο (κειέηε 

πεξίπησζεο). 

Οκαδηθή εξγαζία: 

αλαιχνληαο κηα 

πεξίπησζε. 

Φχιιν εξγαζίαο γηα ηε 

κειέηε πεξίπησζεο.  

 

Μάζεκα 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηαηί έλα ζρνιείν έρεη 

θαλφλεο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκαδηθή εξγαζία: 

επαλεμεηάδνληαο ηνπο 

ζρνιηθνχο θαλφλεο κε ηνλ 

θαθφ ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ παηδηνχ. 

Δξγαζία γηα ην ζπίηη: πνηνη 

θαλφλεο δηέπνπλ ηελ 

θαζεκεξηλή καο δσή; 

 

 

 

Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ 

θαη θχιιν εξγαζίαο: 

« Γηαηί έλα ζρνιείν 

έρεη θαλφλεο;». 

Αληίγξαθν ησλ 

ζρνιηθψλ θαλφλσλ. 

Φχιιν εξγαζίαο: 

Πνηνπο θαλφλεο ζα 

πξέπεη λα ππαθνχκε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο; 

Μάζεκα 3 

 

 

Πνχ ρξεηαδφκαζηε 

θαλφλεο ζηε δσή; 

 

Οκαδηθή εξγαζία: Πνηνο 

«επηλνεί» θαη πνηνο 

επηβάιιεη άηππνπο θαλφλεο; 

 

 

 

Μάζεκα 4 

 

 

 

Πνηνο ζα πξέπεη λα 

ζεζπίδεη λφκνπο; 

(Καλφλεο γηα ηε 

δεκηνπξγία λφκσλ) 

Οκαδηθή εξγαζία: Πνηνη 

θαλφλεο εμαζθαιίδνπλ πσο 

νη λφκνη είλαη δίθαηνη; 

 

 

Δπέθηαζε 

 

 

Καηαιεθηηθή ζπδήηεζε κε 

ηνλ δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ ή ηνλ ζχκβνπιν. 
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Β  Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

Μηα ζεκαληηθή αξρή πνπ δηαηξέρεη φια ηα θεθάιαηα γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ είλαη: «καζαίλνπκε 

απφ ηελ εκπεηξία - κάζεζε κέζα απφ ην παξάδεηγκα». Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνπο ζρνιηθνχο θαλφλεο, θαη 

ηνπο λφκνπο γεληθά. Τν ζρνιείν είλαη δσή, θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα κηθξή εηθφλα ηεο θνηλσλίαο. Οη 

ζρνιηθνί θαλφλεο ιεηηνπξγνχλ κε παξφκνην ηξφπν φπσο νη λφκνη ζηελ πνιηηηθή θνηλφηεηα, δειαδή γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηεο θνηλφηεηαο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  

Με κηα πην πξνζεθηηθή εμέηαζε, παξαιιειηζκνί - αιιά θαη δηαθνξέο - κεηαμχ ησλ θαλφλσλ ζην ζρνιείν 

θαη ησλ λφκσλ ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο γίλνληαη εκθαλείο:  

– Κακία θνηλφηεηα δελ κπνξεί λα επηβηψζεη ρσξίο κηα ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο λα ηεξνχλ 

λφκνπο.  

– Οη λφκνη πξνζηαηεχνπλ ηνπο αδχλακνπο. Οη λφκνη είλαη εξγαιεία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. 

– Οη λφκνη πξέπεη λα επηβάιινληαη, αιιά απηφ ζα πξέπεη λα είλαη ε εμαίξεζε. Θα ιεηηνπξγήζνπλ κφλν 

αλ είλαη γεληθά θαηαλνεηνί θαη απνδεθηνί. Ψο εθ ηνχηνπ, νη λφκνη πξέπεη λα είλαη δίθαηνη.  

Γηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο: 

– Ζ ζέζπηζε θαη ε επηβνιή λφκσλ είλαη κηα άζθεζε εμνπζίαο. Ζ εμνπζία πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε έιεγρν. 

Ψο εθ ηνχηνπ, νη λφκνη πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο αξρέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θαη ε εμνπζία γηα 

ηε ζέζπηζε θαη ηελ επηβνιή πξέπεη λα θαηαλέκεηαη θαη λα ειέγρεηαη ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλφηεηα. 

Σηελ πεξίπησζε ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο, ππάξρνπλ αθξηβείο θαλφλεο σο πξνο ην πνην ζψκα έρεη ην 

δηθαίσκα λα ζεζπίζεη έλαλ λφκν. 

– Σην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ε επζχλε γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ επηβνιή ησλ ζρνιηθψλ 

θαλφλσλ αλήθεη ζηνλ δηεπζπληή θαη ην πξνζσπηθφ. Παξφια απηά (φπσο θαη κε ηνπο λφκνπο ζηελ 

θνηλφηεηα), νη ζρνιηθνί θαλφλεο πξέπεη λα αλνηρηνί γηα ζπδήηεζε ππφ ην πξίζκα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

παηδηνχ, θαη νη καζεηέο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ αλάγθε γηα ζρνιηθνχο θαλφλεο.   

Παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε: Τα καζήκαηα αθνινπζνχλ έλα κνηίβν νκφθεληξσλ θχθισλ. Τν κάζεκα 1 

αζρνιείηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ ελφο θαλφλα πνπ επηβιήζεθε ζην ζρνιείν αθνχ είρε πξψηα 

παξαβηαζηεί. Τν κάζεκα 2 αζρνιείηαη κε ην εξψηεκα ηνπ ζθνπνχ πνπ εμππεξεηεί ε εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ ηνπ ζρνιείνπ, θαη πξνζθέξεη ηελ απάληεζε φηη ην ζρνιείν εμππεξεηεί νξηζκέλα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ, θαζψο θαη ην φηη νη θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ζεκαληηθά εξγαιεία γηα λα ιεηηνπξγεί θαιά έλα 

ζρνιείν. Τν κάζεκα 3 θηλείηαη πέξα απφ ηνλ νξίδνληα ηεο ζρνιηθήο εκπεηξίαο θαη πξαγκαηεχεηαη ηνπο 

θαλφλεο ζε άιινπο ηνκείο ηεο δσήο. Τν κάζεκα 4, ηέινο, δηαρσξίδεη ηνπο θαλφλεο απφ ηνπο λφκνπο, θαη 

ξσηά πνηνο ζα έπξεπε λα έρεη ηελ εμνπζία λα επηβάιεη λφκνπο πνπ φινη αλακέλεηαη λα ππαθνχκε. 

 



ρέδηα καζεκάηωλ - Δλόηεηα 9 
 

 

50 

Γ  Βαζηθά εξωηήκαηα γηα αλαζηνραζκό ζην Κεθάιαην 9 

Βηψλνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Μαζαίλνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Δθαξκφδνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ 

Εθπαηδεπηηθόο 

Με πνηνλ ηξφπν έρνπλ βησζεί 

νη αξρέο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ παηδηνχ ζηελ ηάμε θαη ηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα; 

Τη γλσξίδνπλ ηψξα ηα παηδηά γηα 

ηα δηθαηψκαηά ηνπο; 

 

 

Μαζαίλνπκε πψο λα 

αλαιακβάλνπκε δξάζε έμσ απφ 

ην ζρνιείν: ηη κάζαλε νη καζεηέο 

γηα ηε  κειινληηθή ηνπο δσή; 

Οη καζεηέο καζαίλνπλ πψο λα 

αληηκεησπίδνπλ ηελ εκπεηξία 

ηεο άληζεο θαηαλνκήο ηεο 

εμνπζίαο. Κάλνπλ ρξήζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο, αιιά 

αλαθαιχπηνπλ πσο ππάξρνπλ 

φξηα ζην ηη κπνξνχλ λα 

επηηχρνπλ. 

Τα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ, θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη 

δεζκεπηηθά γηα φινπο. Παξφια 

απηά, δελ έρνπλ εθαξκνζηεί 

πιήξσο ζε νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν. 

 

Γηα ηνπο καζεηέο, απηή ε εκπεηξία 

είλαη ζεκαληηθή, θαζψο ζα ηνπο 

βνεζήζεη σο ελήιηθνπο πνιίηεο 

ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ λα 

αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο ζε 

δηαπξαγκαηεχζεηο ή πνιηηηθέο 

ήηηεο. 

 

Μαζεηέο 

Πψο έρσ βηψζεη ηα δηθαηψκαηά 

κνπ ζηελ ηάμε;    

Τη έρσ κάζεη γηα ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ; 

Τη είδνπο δξάζε είκαη ηθαλφο λα 

αλαιάβσ ηψξα; 

Έρσ κάζεη λα πεξλάσ κέζα 

απφ ηε δχζθνιε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο δηθαησκάησλ 

θαη θαζεθφλησλ.  Έρσ κάζεη 

πψο λα αληηκεησπίδσ ηελ 

απνγνήηεπζε θαη ηελ ήηηα. 

 

Γλσξίδσ πσο ηα δηθαηψκαηα 

αιιά θαη ηα θαζήθνληα είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηε ζπκβίσζε. 

Γλσξίδσ, επίζεο, πσο ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

απνηεινχλ κέξνο απηνχ ηνπ 

πιαηζίνπ. 

Μπνξψ λα ζπδεηάσ δηθαηψκαηα 

θαη ππνρξεψζεηο, θάλνληαο ρξήζε 

ησλ γλψζεψλ κνπ. Μπνξψ λα 

δηαπξαγκαηεπηψ θαη λα ζπδεηήζσ 

κε εθπξνζψπνπο ησλ αξρψλ, θαη 

κπνξψ θαη λα δηαθσλήζσ θαη λα 

ηνπο αθνχζσ. 

Γ  Γηαδηθαζία 

Προεηοηκαζία γηα ηο κάζεκα 1 

Πεξίπνπ κία εβδνκάδα πξηλ ην πξψην κάζεκα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηνπο καζεηέο ηελ αθφινπζε 

εξγαζία: Σπιιέμηε πιεξνθνξίεο γηα κηα πξφζθαηε πεξίπησζε ζηελ νπνία νη ζρνιηθνί θαλφλεο είραλ 

παξαβηαζηεί, θαη είρε γίλεη επίπιεμε ζε καζεηή ή είρε ηηκσξεζεί (αλ είλαη δπλαηφλ, ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε κηα ππφζεζε απφ ην ζρνιείν ή ηελ θνηλφηεηά, αιιά θη άιια παξαδείγκαηα επηηξέπνληαη). 

Κξαηήζηε ζεκεηψζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηε ζχληνκε ζεηξά ηππνπνηεκέλσλ εξσηήζεσλ.  

Παξαβηάδνληαο ηνπο θαλόλεο ηνπ ζρνιείνπ - βαζηθά εξωηήκαηα:  

1. Τη έρεη ζπκβεί;  

2. Πνηνη εκπιέθνληαη;  

3. Πνηα ηηκσξία - αλ ππάξρεη - έρεη δνζεί; 

 

Μάζεκα 1: Έλας καζεηής ζε κπειάδες (κειέηε περίπηωζες) 

Δηζαγσγή (νη καζεηέο θάζνληαη ζηα ζξαλία ηνπο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ ζε νκάδεο): 

Μεξηθνί καζεηέο αλαθέξνπλ πιεξνθνξίεο πνπ βξήθαλ ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε. Ζ ηάμε πξέπεη 
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λα απνθαζίζεη πνηα ππφζεζε ζα ήζειαλ λα κειεηήζνπλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο (αλ είλαη δπλαηφλ, κηα 

ππφζεζε απφ ην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα θαηαλννχλ ήδε ην πιαίζην θαη λα 

κελ ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ γηα απηφ).  

Σπδήηεζε: Τψξα ε ηάμε ζα πξέπεη λα εληνπίζεη ην πξφβιεκα πνπ δηέπεη ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε. Απηφ 

θαζηζηά αλαγθαίν λα αλαθεξζνχλ ζε έλαλ ζρνιηθφ θαλφλα θαη λα ηνλ εξκελεχζνπλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

θαιεί ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο (πηζαλφλ αθνχ έρνπλ πξψηα θξαηήζεη ζεκεηψζεηο). 

Αλάινγα κε ηελ ππφζεζε, νη απφςεηο ηνπο κπνξεί λα είλαη ακθηιεγφκελεο, ή κπνξεί λα ζπκθσλνχλ (γηα 

παξάδεηγκα, «Ήηαλ ζρεηηθά δίθαην λα θάλνπκε θάηη», ή «Πηζηεχσ πσο απηή ε ηηκσξία είλαη κάιινλ 

άδηθε/πνιχ ζθιεξή»). Τέινο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ έλαλ καζεηή λα ζπλνςίζεη απηέο ηηο 

παξαηεξήζεηο. 

Πεξίιεςε απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ: Αλ δηαπεξάζνπκε ηελ επηθάλεηα ελφο ηέηνηνπ πεξηζηαηηθνχ, πνιχ 

ζπρλά, εκθαλίδνληαη ζρεηηθά πεξίπινθα πξνβιήκαηα. Απηά απαηηνχλ πην ιεπηνκεξή εμέηαζε, γηα λα 

κπνξέζνπκε λα θαηαιάβνπκε ην πεξηζηαηηθφ απφ φιεο ηηο πιεπξέο.  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ην αθφινπζν θχιιν εξγαζίαο, ην νπνίν πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

βάζε ζπδήηεζεο, θαη εξγάδνληαη πάλσ ζην επηιεγκέλν πεξηζηαηηθφ (ζε νκάδεο ησλ πεξίπνπ ηεζζάξσλ 

καζεηψλ).   

 

 

Μειέηε πεξίπηωζεο: έλαο καζεηήο ζε κπειάδεο ζην ζρνιείν καο 

1. Τη ζπλέβε; 
 

2. Πνηνο αλαθάιπςε ή αλέθεξε ηελ πεξίπησζε; 
 

3. Πνηνη εκπιέθνληαη; 
 

4. Πνην είλαη ην πξφβιεκα (Γηαηί ήηαλ απαξαίηεην 

λα πξνζηαηεχζνπκε ηελ εξγαζία θαη ηε δσή 

ζην ζρνιείν;) 

 

5. Πνηνο/νί ζρνιηθνί θαλφλεο  ηζρχνπλ ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε; 

 

6. Πνηα ηηκσξία, αλ ππάξρεη, έρεη δνζεί; 
 

7. Τη ζπλέπεηα έρεη ε ηηκσξία γηα ηνλ “έλνρν” θαη 

ηνπο άιινπο καζεηέο;  

 

8. … 
 

Φπζηθά, ην θχιιν εξγαζίαο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα επεθηαζεί ζηελ νινκέιεηα, εάλ είλαη 

απαξαίηεην.  

Οη νκάδεο επηιέγνπλ έλαλ εθπξφζσπν θαη, ελδερνκέλσο, πεξαηηέξσ ξφινπο (ππεχζπλνο ρξφλνπ, θ.ιπ.). 

Σηε ζπλέρεηα, ηα κέιε ηεο νκάδαο ζπδεηάλε ηελ ππφζεζε θαη ζεκεηψλνπλ φιεο ηηο ηδέεο ηνπο ζηα 

θπιιάδηα πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί. Δηδηθφηεξα, ζπδεηάλε ηηο εξσηήζεηο 4 θαη 7, δηφηη αθνξνχλ ην βαζηθφ 

ζέκα γχξσ απφ ην πξφβιεκα.  

Γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν: Κάζε νκάδα απνθαζίδεη γηα ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ απαληήζεσλ ζηηο 

εξσηήζεηο 4 θαη 7 πνπ ζα παξνπζηάζεη ν εθπξφζσπφο ηνπο ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ 

καζήκαηνο. 
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Μάζεκα 2: Γηαηί έλα ζτοιείο έτεη θαλόλες; (δηάρθεηα: περίποσ 1 ½ καζήκαηα) 

Παξνπζηάζεηο - ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπ ηειεπηαίνπ καζήκαηνο: έλαο εθπξφζσπνο απφ 

θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο 4 θαη 7. Μεηά απφ απηφ, γίλεηαη κηα ζπδήηεζε.  

Αθφξκεζε:  

– Σε ηη ζπκθσλνχλ νη νκάδεο; Πνχ δηαθέξνπλ νη απφςεηο;  

– Τη κνπ άξεζε; Με ηη ζπκθσλψ; Τη δε κε ελφριεζε; Τη βξίζθσ απαξάδεθην; Γηαηί; 

Σε γεληθέο γξακκέο, ηα επξήκαηα ησλ καζεηψλ (πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ) πξέπεη 

λα είλαη: ινη απνιακβάλνπκε βαζηθά αλζξψπηλα θαη αηνκηθά δηθαηψκαηα, πνπ πξέπεη, επίζεο, λα 

γίλνληαη ζεβαζηά ζην ζρνιείν. Γηα λα κπνξέζεη ην ζρνιείν λα ππεξαζπηζηεί ηα δηθαηψκαηα απηά, πξέπεη 

λα ηεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ή έλαο καζεηήο κπνξεί λα ζπλνςίζεη απηή ηελ 

ηδέα σο εμήο: Έλα ζρνιείν είλαη έλα κέξνο φπνπ πνιινί άλζξσπνη, ηφζν κηθξνί θαη φζν θαη κεγάινη, 

ζπλαληηνχληαη θαη εξγάδνληαη απφ θνηλνχ. Ζ ζπλζήθε απηή πξέπεη λα νξγαλσζεί, θαη απαηηεί θαλφλεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ φηη ηα καζήκαηα ζα πξέπεη λα αξρίδνπλ θαη λα ηειεηψλνπλ ζηελ ψξα ηνπο κε 

φινπο παξφληεο, θαη ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, ζηελ ηάμε. Δπηπιένλ, ην ζρνιείν είλαη άκεζα ππεχζπλν γηα 

κεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ: θαη πάλσ απ’ φια, ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε.  

Σθέςεηο θαη ζπδήηεζε κε επίθεληξν ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε: Πνχ έρεη ην δηθαίσκα απηφ 

θαηνρπξσζεί;  

Σπδήηεζε πνπ κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, θάλνληαο κηα ζχληνκε εηζήγεζε γηα ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαη ηε ζεκαζία ηνπο ζηε ζρνιηθή δσή. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην αθφινπζν 

θχιιν εξγαζίαο, ην νπνίν κπνξεί επίζεο λα κεγελζπζεί, π.ρ. ζε έλαλ πίλαθα ζεκηλαξίνπ ή ζε 

πξνηδέθηνξα:  

Γηαηί έλα ζρνιείν έρεη θαλφλεο; 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (Σχκβαζε ΟΖΔ, 1989) 

 

Πνηνη θαλφλεο ζην ζρνιείν καο πξνζηαηεχνπλ απηά 

ηα δηθαηψκαηα; 

Άξζξν13  

Διεπζεξία ηεο έθθξαζεο 
 

Άξζξν 14  

Διεπζεξία ηεο ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο 

ζξεζθείαο 

 

Άξζξν 24  

Πξνζηαζία ηεο πγείαο 
 

Άξζξν 28  

Τν δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξφζβαζεο ζηελ 

αλσηάηε εθπαίδεπζε θαη κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο 

ηαθηηθήο παξαθνινχζεζεο ζην ζρνιείν 

 

Άξζξν 31  

Τν δηθαίσκα ζηελ αλάπαπζε θαη  

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ  

 

Άξζξν 33  

Πξνζηαζία απφ λαξθσηηθέο νπζίεο 
 

Άξζξν 37  

Πξνζηαζία ελάληηα ζηελ θαθνκεηαρείξηζε 
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Σθέςεηο θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην ζέκα: «Παξαηεξψληαο ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ απφ ηε ζθνπηά 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ: γηαηί έλα ζρνιείν έρεη θαλφλεο;"  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο γξάθεη απηφ ην ζέκα ζηνλ πίλαθα: «Γηαηί έλα ζρνιείν έρεη θαλφλεο;». Μνηξάδεη έλα 

αληίγξαθν ησλ θαλφλσλ ηνπ ζρνιείνπ ή ηεο ηάμεο, έλαλ καξθαδφξν θαη έλα θνκκάηη ραξηί ζεκηλαξίνπ. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί, ζηε ζπλέρεηα, ηελ εξγαζία:   

– Πξψηα δνπιέςηε αηνκηθά. Γηαβάζηε ηνπο ζρνιηθνχο θαλφλεο. Πξνζπαζήζηε λα ζπλδέζεηε ηνπο 

θαλφλεο, φπνπ είλαη δπλαηφλ, κε έλα δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ. 

– Σηε ζπλέρεηα, δνπιέςηε σο νκάδα. Μνηξαζηείηε ηηο ηδέεο ζαο, θαη πξνζπαζήζηε λα ζπκθσλήζεηε 

πνηνη ζρνιηθνί θαλφλεο ζρεηίδνληαη κε πνην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ. Καηαγξάςηε ηα απνηειέζκαηά ζαο. 

– Πάξηε ην θχιιν εξγαζίαο «Γηαηί έλα ζρνιείν έρεη θαλφλεο;»,  θαη ζπζρεηίζηε ηα Άξζξα ηεο Σχκβαζεο 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ ή ηεο ηάμεο ζαο . 

– Οξίζηε δχν εθπξνζψπνπο γηα λα παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηά ζαο ζηελ ηάμε. 

Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηελ ηάμε. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο επηκέλεη ζε κηα νξζή 

ζπιινγηζηηθή, ηφζν ζηελ παξνπζίαζε φζν θαη ζε νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε κπνξεί λα πξνθχςεη. 

Τα ηειεπηαία πέληε ιεπηά ηνπ καζήκαηνο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο εθηζηά ηελ πξνζνρή ηεο ηάμεο ζην ζέκα ηνπ 

καζήκαηνο, ζηελ εξψηεζε ζηνλ πίλαθα: Γηαηί έλα ζρνιείν έρεη θαλφλεο; (Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα 

ζπλνςίζνπλ ην απνηέιεζκα ηνπ καζήκαηνο ζε κία απάληεζε φπσο: «Τν ζρνιείν εμππεξεηεί ην δηθαίσκα 

ηνπ θάζε παηδηνχ θαη εθήβνπ λα κνξθσζεί», ή: «Οη ζρνιηθνί θαλφλεο ππάξρνπλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη 

ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί νκαιά θαη απνηειεζκαηηθά γηα λα επηηειέζεη ηνλ ζθνπφ ηνπ», θ.ιπ.).  

Δξγαζία 1, πηζαλφλ σο ζπκπέξαζκα ηνπ καζήκαηνο: Γξάςηε κηα πεξίιεςε κε απηά πνπ κάζαηε, ζε ιίγεο 

γξακκέο: α) κε ζέκα «Έλα ζρνιείν ρσξίο θαλφλεο…», θαη β) πάλσ ζην εξψηεκα «Γηαηί έλα ζρνιείν έρεη 

θαλφλεο;».   

Δξγαζία 2 (Δξγαζία γηα ην ζπίηη, λα αληηγξαθεί σο θχιιν εξγαζίαο ρσξηζηά ή ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ θχιινπ εξγαζίαο): 

 

Μηα νιόθιεξε εκέξα κε θαλόλεο  

Γηάιεμε κηα κέξα ηεο εβδνκάδαο. Απηή ηε κέξα θξάηεζε εκεξνιφγην, ζεκεηψλνληαο φινπο ηνπο 

θαλφλεο πνπ έπξεπε λα αθνινπζήζεηο. Σθέςνπ φινπο ηνπο θαλφλεο πνπ ζνπ ππαγνξεχνπλ πψο λα 

ζπκπεξηθεξζείο ή ηη πξέπεη λα θάλεηο, γηα παξάδεηγκα: 

– φηαλ βξίζθεζαη ζπίηη κε ηελ νηθνγέλεηά ζνπ, 

– φηαλ ζπλαληάο ηνπο θίινπο ζνπ, 

– φηαλ αγνξάδεηο θάηη ζε έλα θαηάζηεκα, 

– φηαλ κεηαθηλείζαη ζηελ πφιε. 

– θ.ιπ. 

Σθέςνπ πνηνη θαλφλεο έρνπλ ζεζπηζηεί σο επίζεκνη θαλφλεο, θαη πνηνη ππάξρνπλ σο άγξαθνη, 

άηππνη θαλφλεο. Γηα παξάδεηγκα, νη ζρνιηθνί θαλφλεο είλαη επίζεκνη. Καλφλεο πνπ καο 

ππαγνξεχνπλ πψο λα ζπκπεξηθεξφκαζηε ζην ηξαπέδη, ή φηαλ είκαζηε καδί κε ηελ νηθνγέλεηά καο, 

είλαη άηππνη. 
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Ώξα Καλφλαο επίζεκνο/άηππνο 
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Μάζεκα 3: Ποηος θηηάτλεη θαλόλες ζηε δωή; 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ, σο εηδηθνί, παξαδείγκαηα απφ ηηο εξγαζίεο 

ηνπο (βι. παξαπάλσ), πνπ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ παξαδείγκαηα ηφζν επίζεκσλ φζν θαη άηππσλ 

θαλφλσλ. 

Σηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη δχν παξαδείγκαηα, θαη ηα γξάθεη ζηνλ πίλαθα ζε έλα απιφ 

πηλαθάθη πνπ έρεη ήδε πξνεηνηκάζεη: 

Δίδνο θαλφλα  Πεξηερφκελα  Θεζπίζηεθε απφ ... Δπηβιήζεθε απφ ... 

Δπίζεκνο θαλφλαο 

(γηα παξάδεηγκα 

λφκνο): 

 

Απαγνξεχεηαη λα 

δηαζρίζεηο ηνλ δξφκν 

φηαλ ην θαλάξη είλαη 

θφθθηλν. 

  

Άηππνο θαλφλαο  

 

Γελ πξέπεη λα ξεχεζαη 

ζην ηξαπέδη 
  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξνζθαιεί ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ζηηο δχν άδεηεο ζηήιεο, 

θαζψο θαη ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηηο θπξψζεηο πνπ ζεσξνχλ πσο ρξεηάδεηαη λα επηβιεζνχλ ζε πεξίπησζε 

παξαβίαζεο ελφο θαλφλα. Ο θαλφλαο ηεο θπθινθνξίαο – ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλαο λφκνο – ζα 

απνδεηρζεί ζρεηηθά απιφο: ζεζπηζκέλνο απφ ην Υπνπξγείν Σπγθνηλσληψλ (πξνζρέδην) θαη ην 

Κνηλνβνχιην (λνκνζεζία). Δπηβάιιεηαη απφ ηελ αζηπλνκία, θαη αλ είλαη απαξαίηεην, ηα δηθαζηήξηα (γηα 

παξάδεηγκα, κε πξφζηηκα). Πην δχζθνινη (αιιά ίζσο πην ελδηαθέξνληεο, γηα ράξε ηεο ζπδήηεζεο) είλαη νη 

άγξαθνη θαλφλεο, π.ρ λα κε ξεπφκαζηε ζην ηξαπέδη. Οη ζπλέπεηεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνπιηνχξα. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δψζεη ζηνπο καζεηέο ηελ 

επθαηξία λα ελεξγήζνπλ σο εηδηθνί, δεηψληαο απφ πνιινχο καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπδήηεζε ηεο 

νινκέιεηαο. Οη πιεξνθνξίεο πξνζηίζεληαη ζηνλ πίλαθα. 

Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ ή πέληε. Δξγαζία: Μνηξαζηείηε ηα παξαδείγκαηά ζαο, ζηα 

θπιιάδηα εξγαζίαο, γηα ηνπο άηππνπο θαλφλεο, θαη βξείηε πψο επηβάιινληαη απηνί νη θαλφλεο θαη πνηεο 

ζπλέπεηεο ππάξρνπλ αλ παξαβηαζηνχλ. Δπηπιένλ: Υπάξρνπλ θαλφλεο πνπ είλαη εηδηθνί ζε ζρέζε κε ην 

θχιν, ηηο λφξκεο, ή αθφκα θαη ηνπο λφκνπο;  

Τα απνηειέζκαηα ζπγθεληξψλνληαη ζηελ νινκέιεηα. Πηζαλά ζεκεία γηα λα επηθεληξσζείηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο:  

– Τχπνο θαη θαηάηαμε ησλ άγξαθσλ θαλφλσλ εληφο ηεο νκάδαο (κε παξαδείγκαηα).  

– Πνηνο θαζνξίδεη ή ηξνπνπνηεί άγξαθνπο θαλφλεο θαη ζπλέπεηεο ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαβηάδεηαη 

έλαο λφκνο; 

– Δηδηθνί άγξαθνη θαλφλεο ζε ζρέζε κε ην θχιν.   

– Πνηεο δπλαηφηεηεο έρνπκε λα θαζνξίζνπκε ή λα ηξνπνπνηήζνπκε θαλφλεο; Πφηε θαη πνχ κπνξνχκε λα 

έρνπκε ιφγν; 

Μάζεκα 4: Ποηος ζα πρέπεη λα έτεη ηε δσλαηόηεηα λα ζεζπίζεη λόκοσς;  (Καλόλες γηα ηε ζέζπηζε 

λόκωλ) 

Τν κάζεκα μεθηλάεη κε κηα επαλάιεςε ησλ δηαπηζηψζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ καζήκαηνο, ζην νπνίν νη 

καζεηέο εμέηαζαλ άηππνπο θαλφλεο θαη λφκνπο. Σε απηφ ην κάζεκα, ζα εμεηάζνπλ πην πξνζερηηθά ην 

πψο ζα έπξεπε λα θηηάρλνληαη νη λφκνη.   

Αθφξκεζε: Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ην παξαθάησ παξάδεηγκα λφκνπ (ην γξάθεη ζηνλ πίλαθα): 
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§1   Όινη νη άληξεο πνπ είλαη γελλεκέλνη ηνλ Απξίιην δελ ρξεηάδεηαη λα πιεξώλνπλ θόξνπο. 

 

Σπδήηεζε: Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ζρνιηάζνπλ ειεχζεξα, κε παξαθίλεζε, αλ είλαη απαξαίηεην, απφ 

κεξηθέο αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. Οη ηδέεο ηνπο κπνξνχλ λα εζηηάζνπλ ζε ζεκεία, φπσο ηα παξαθάησ: 

– Απηφο ν λφκνο είλαη άδηθνο, θαζψο απνηειεί παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο κε-δηάθξηζεο. 

– Κάλεη δηάθξηζε ελάληηα ζε δηάθνξεο νκάδεο (ζε φιεο ηηο γπλαίθεο, φρη κφλν φζεο είλαη γελλεκέλεο ηνλ 

Απξίιην). 

– Δμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα κηαο κηθξήο νκάδαο αλζξψπσλ - αληξψλ πνπ είλαη γελλεκέλνη ηνλ 

Απξίιην.  

– Οη λφκνη πξέπεη λα ππεξεηνχλ ην θαιφ φισλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, λφκνη ζαλ απηφλ πξέπεη λα 

απνηξέπνληαη.  

– Άδηθνη λφκνη ζα ζπείξνπλ ζπγθξνχζεηο ζε κηα θνηλφηεηα, θαη κπνξεί αθφκε θαη λα ηελ θαηαζηξέςνπλ.  

Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ ή πέληε. Δξγαζία: νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζπδεηήζνπλ 

πνηνη θαλφλεο θαη αξρέο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα πξνζθέξνπλ πξνζηαζία ελάληηα ζε άδηθε λνκνζεζία. 

Θα πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ ζε φρη πεξηζζφηεξα απφ ηξία ζηνηρεία γηα ηελ παξνπζίαζε πνπ ζα 

αθνινπζήζεη.  

Παξνπζίαζε, ζπδήηεζε, ζχγθξηζε ζηελ νινκέιεηα. 

Πνηνο θηηάρλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπο λφκνπο ζηε ρψξα καο; Σπγθέληξσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

γλψζεσλ ησλ καζεηψλ, ζχλνςε ησλ ζθέςεσλ/ζχληνκε παξνπζίαζε απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. Κχξηα 

ζέκαηα: Τν ζχληαγκα πεξηιακβάλεη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, φπσο ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ηελ 

πξνζσπηθή ειεπζεξία. Πεξηέρεη, επίζεο, έλα ηκήκα πνπ νξίδεη πνηνο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λφκνπο - 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο απηφ είλαη έλα ζψκα αληηπξνζψπσλ πνπ ζεζπίδνπλ λφκνπο θαηά πιεηνςεθηθή 

ςήθν. Οη αληηπξφζσπνη απηνί πξέπεη λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα γηα ηηο εθινγέο θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

ππφθεηληαη ζε έιεγρν απφ ηνπο πνιίηεο. Μεξηθνί λφκνη έρνπλ ζπζηαζεί κε άκεζε ςεθνθνξία ζε θάιπε.  

Δλδερνκέλσο κηα θαηαιεθηηθή ζπδήηεζε κε αλαζθφπεζε φζσλ έκαζαλ νη καζεηέο ζε απηφ ην θεθάιαην, 

θαη κηα καηηά ζηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο ηεο δσήο ελφο λεαξνχ ελήιηθα ζε κηα θνηλσλία πνπ 

δηακνξθψλεηαη απφ θαλφλεο θαη λφκνπο.  
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Μέξνο 2: Γεληθέο πιεξνθνξίεο 
 

 

 

1. πρλέο εξωηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ύκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ   

Πεξί ηίλνο πξόθεηηαη; 

Ζ Σχκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ είλαη έλα δηεζλέο λνκηθφ θείκελν γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα πνπ ξπζκίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ. Υηνζεηήζεθε ην 1989 απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ζ Σχκβαζε απνηειείηαη απφ 41 άξζξα ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ, έλα 

άξζξν ζρεηηθά κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ εθπαίδεπζε, θαη δψδεθα άξζξα ζρεηηθά κε ην 

πψο ε Σχκβαζε παξαθνινπζείηαη, επηθπξψλεηαη θαη ηίζεηαη ζε ηζρχ. Ζ Σχκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ πηνζεηήζεθε νκφθσλα απφ πεξηζζφηεξεο ρψξεο απφ νπνηνδήπνηε άιιν δηεζλέο λνκηθφ θείκελν 

γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Μέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008, 193 ρψξεο είραλ ππνγξάςεη θαη 

επηθπξψζεη ηε Σχκβαζε. 

 

Πώο νξίδεηαη ην παηδί, ζύκθωλα κε ηε ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ;  

Με ηνλ φξν "παηδί", ν ΟΖΔ ελλνεί φινπο ηνπο λένπο ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ, εθηφο εάλ ε ειηθία ηεο 

ελειηθίσζεο (δειαδή ε ειηθία ζηελ νπνία έλα άηνκν είλαη λνκηθά αλαγλσξηζκέλν σο ελήιηθαο) 

επηηπγράλεηαη λσξίηεξα. Απηφ ζεκεηψλεηαη ζην πξψην Άξζξν ηεο Σχκβαζεο. 

 

Πώο ιεηηνπξγεί ε ύκβαζε;  

Ζ Σχκβαζε δελ απνηειεί εζληθή λνκνζεζία. Ψζηφζν, νη αξρέο ηεο Σχκβαζεο πξέπεη λα 

αληηθαηνπηξίδνληαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία, ζηελ πνιηηηθή δξάζε θαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ δηαθφξσλ 

θξαηψλ. Οη θπβεξλήζεηο πξέπεη, επίζεο, λα ππνβάιινπλ ηαθηηθέο εθζέζεηο ζηα Ζλσκέλα Έζλε ζρεηηθά κε 

ηελ πξφνδν ζηελ εθαξκνγή ηεο Σχκβαζεο. Απηφ ην ζχζηεκα ππνβνιήο εθζέζεσλ ζέηεη ππφ πίεζε ζηηο 

θπβεξλήζεηο  πξνθεηκέλνπ λα ζέβνληαη πξαγκαηηθά ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. 

 

Έρεη πξαγκαηηθά επίπηωζε ζηε δωή καο ε ύκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ;   

Με ηελ επηθχξσζε ηεο Σχκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, νη θπβεξλήζεηο ππνρξεψλνληαη λα 

ζεβαζηνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ θάησ ησλ 18 εηψλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηηο απνθάζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ, λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζή ηνπο θαη λα ηνπο πξνζηαηεχνπλ απφ 

νπνηνδήπνηε βιάβε. Τν Άξζξν 4 νξίδεη φηη νη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηα νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά καο δηθαηψκαηα «ζην κέγηζην βαζκφ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπο». Μφλν εάλ 

θαη φηαλ γλσξίδνπκε θαη θαηαλννχκε ηη είλαη γξακκέλν ζηε Σχκβαζε, κπνξνχκε λα εξγαζηνχκε γηα λα 

δηαζθαιίζνπκε φηη ηα δηθαηψκαηα απηά θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ηα παηδηά. 

 

2. Σα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ – κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηωλ αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ  

Ζ Σχκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ απνηειεί ηζηνξηθά ην εξγαιείν γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

πνπ ραίξεη ηεο κεγαιχηεξεο απνδνρήο παγθνζκίσο. Έρεη επηθπξσζεί απφ φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ 

εθηφο απφ δχν –θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηνπνζεηεί κνλαδηθά ηα παηδηά θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζην επίθεληξν 

ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Με ηελ επηθχξσζε απηνχ 

ηνπ εξγαιείνπ, νη εζληθέο θπβεξλήζεηο έρνπλ δεζκεπηεί λα πξνζηαηεχνπλ θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηα 
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δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Ταπηφρξνλα, είλαη ππφινγεο γηα ηηο επζχλεο ηνπο ελψπηνλ ηεο Γηεζλνχο 

Κνηλφηεηαο.  

Ζ Σχκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ βαζίδεηαη πάλσ ζε πνηθίια λνκηθά ζπζηήκαηα θαη πνιηηηζκηθέο 

παξαδφζεηο. Δίλαη έλα θαζνιηθά απνδεθηφ ζχλνιν κε-δηαπξαγκαηεχζηκσλ πξνηχπσλ θαη ππνρξεψζεσλ. 

Καζνξίδεη – ρσξίο δηαθξίζεηο - ηα βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ ηα παηδηά ζε φιν ηνλ θφζκν: 

– Τν δηθαίσκα ζηελ επηβίσζε 

– Τν δηθαίσκα ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ 

– Τν δηθαίσκα ηεο πξνζηαζίαο απφ επηβιαβείο νπζίεο, θαθνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε   

– Τν δηθαίσκα ηεο πιήξνπο ζπκκεηνρήο ζηελ νηθνγελεηαθή, πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή δσή 

Κάζε δηθαίσκα πνπ είλαη δηαηππσκέλν ζηε Σχκβαζε είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα 

θαη ηελ αξκνληθή αλάπηπμε ηνπ θάζε παηδηνχ. Ζ Σχκβαζε πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

θαζνξίδνληαο πξφηππα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, θαη ησλ λνκηθψλ, δεκφζησλ θαη 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Τα πξφηππα απνηεινχλ δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ. Τα θξάηε πνπ 

είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο Σχκβαζεο ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη 

λα αλαπηχμνπλ πνιηηηθέο ππφ ην πξίζκα ηνπ χςηζηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνχ.  

Ζ Σχκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ είλαη ην πξψην παγθφζκηα λνκηθά δεζκεπηηθφ εξγαιείν πνπ 

ελζσκαηψλεη ην πιήξεο θάζκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ – αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα, θαζψο 

θαη νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά. Γχν πξναηξεηηθά πξσηφθνιια, ζρεηηθά κε ηελ εκπινθή ησλ 

παηδηψλ ζε έλνπιεο ζπξξάμεηο, θαη ηελ πψιεζε παηδηψλ, ηελ παηδηθή πνξλεία θαη ηελ παηδηθή 

πνξλνγξαθία, πηνζεηήζεθαλ γηα λα εληζρχζνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο Σχκβαζεο ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. 

Τέζεθαλ ζε ηζρχ, αληίζηνηρα, ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ θαη ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2002. 

Ζ αλάπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ επηζεκαίλεη έλα άιιν εξψηεκα: ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία 

ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε πινπξαιηζηηθψλ θνηλσληψλ πνπ ελζαξξχλνπλ πςειφ βαζκφ εθθνζκίθεπζεο 

θαη εμαηνκηθεπκέλνπ ηξφπνπ δσήο. Πψο κπνξνχλ απηέο νη θνηλσλίεο λα δηαηεξήζνπλ κηα ειάρηζηε 

ζπλαίλεζε ζε βαζηθέο αμίεο δεζκεπηηθέο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο;  

Τα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ έρνπλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζην λα θάλνπλ ηνλ 

θφζκν έλα αζθαιέζηεξν θαη πην αλζξψπηλν κέξνο γηα λα δεη θαλείο, θαζψο, επίζεο, θαη ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζπζηεκάησλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Ψζηφζν, 

δελ πξέπεη πνηέ λα ζεσξνχληαη δεδνκέλα, θαη θάζε γεληά πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμή ηνπο, ζηελ 

εθ λένπ δηαπξαγκάηεπζή ηνπο, θαζψο θαη ζηνλ αγψλα γηα λα ηεξεζεί ε δέζκεπζε ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζην κέιινλ. 

Τα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζηα νπνία βαζίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, έρνπλ καθξά παξάδνζε. 

Πξφδξνκνη θαη, αλαινγίεο, κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε κεγάιεο παγθφζκηεο ζξεζθείεο, θαη ζε ζρνιέο 

θηινζνθηθήο ζθέςεο. Τα ζχγρξνλα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δηαθεξχρζεθαλ αξρηθά ζηελ Δπνρή ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ, θαη απνηέιεζαλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ ακεξηθαληθή θαη ηε γαιιηθή επαλάζηαζε. Σήκεξα, 

απνηεινχλ ηηο βαζηθέο ζπληαγκαηηθέο αξρέο ζε γξαπηά θαη άγξαθα ζπληάγκαηα ζχγρξνλσλ 

δεκνθξαηηψλ. Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξία ηνπο, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αδχλακνπ έλαληη ηνπ ηζρπξνχ. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ 

είλαη ηφζν δσηηθήο ζεκαζίαο: νη αλήιηθνη είλαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ νπνίσλ ην λνκηθφ θαζεζηψο είλαη 

πην αδχλακν ελψπηνλ ησλ νξγάλσλ ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο.  

Ζ δηαδηθαζία γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηφζν επαλαζηαηηθή φζν θαη εμειηθηηθή, έρεη δεκηνπξγήζεη 

δηαδνρηθέο γελεέο δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ: ηα θιαζηθά δηθαηψκαηα ηεο ειεπζεξίαο, θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα κε επίθεληξν ηελ αμία ηεο ηζφηεηαο, θαη - αθφκε ππφ ζπδήηεζε - νηθνινγηθά θαη θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ αλάπηπμεο θαη ακνηβαίαο εμάξηεζεο ζε έλαλ νινέλα θαη πην 

παγθνζκηνπνηεκέλν θφζκν, θαη, σο πεξαηηέξσ εθαξκνγή - ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ. 

Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη επέθηαζεο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ 

εμαθνινπζεί λα είλαη - θαη ίζσο ζα είλαη πάληα - ζε εμέιημε: ε θαζνιηθή δηεθδίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ έρεη ακθηζβεηεζεί πνιιέο θνξέο, ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ έρνπλ θαηαζηξαηεγεζεί απφ δηθηαηνξίεο θαη απηαξρηθά 
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θαζεζηψηα ζε φιν ηνλ θφζκν, θαη ε δπλακηθή αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο 

ζέηεη λέα εξσηήκαηα θαη πξνθιήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, πψο κπνξεί λα πξνζηαηεπηεί ην απφξξεην ηεο 

επηθνηλσλίαο ζηελ επνρή ηνπ δηαδηθηχνπ; 

Τα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα έρνπλ απνθηήζεη φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία σο έλα πιαίζην γηα ηελ θνζκηθή 

εζηθή, φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηνλ Καηαζηαηηθφ Φάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηε Σχκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Αληηπξνζσπεχνπλ ην κνλαδηθφ ζχλνιν αμηψλ 

πνπ δχλαηαη, ελδερνκέλσο, λα γίλεη θαζνιηθά απνδεθηφ απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα. 

Δπαλεηιεκκέλα, σζηφζν, ππάξρνπλ θξάηε πνπ θαηαρξψληαη ηα δηθαηψκαηα ηεο θπξηαξρίαο ηνπο ππφ ην 

πξφζρεκα ηεο πξνζηαζίαο, ελψ παξαβηάδνπλ βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ. Δίλαη έλα αλνηρηφ εξψηεκα ην πψο πξφθεηηαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ λα εθαξκφδνληαη θαη λα πξνζηαηεχνληαη ζε έλαλ θφζκν θπξίαξρσλ θξαηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δεκνθξαηηψλ θαη δηθηαηνξηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε εηξήλε φρη κφλν 

κεηαμύ - αιιά θαη εληόο - ησλ θξαηψλ, θαίλεηαη φηη ε πεξαηηέξσ πξνζαξκνγή θαη αλάπηπμε ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ Φάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ είλαη απαξαίηεηε.  

 

Τα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα - θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ πνπ ζπλδένληαη κε απηά - είλαη 

νηθνπκεληθά. Απηή είλαη ε δέζκεπζε κε ηελ νπνία είηε ζα ηζρχζνπλ είηε ζα θαηαπέζνπλ. Δίλαη 

αδηαίξεηα, δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο, νχηε λα ζπξξηθλσζνχλ ζηελ 

ηδηφηεηα απιήο πνιηηηθήο ιανγξαθίαο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ.  

Τα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη θπζηθά δηθαηψκαηα - είλαη αλαθαίξεηα. Έηζη, θακία θξαηηθή αξρή δελ 

έρεη ηελ εμνπζία λα αξλείηαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, αιιά αλη 'απηνχ νθείιεη λα ηα αλαγλσξίδεη θαη 

λα ηα πξνζηαηεχεη. Τα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ππνδειψλνπλ φηη ην θξάηνο ππεξεηεί ην άηνκν, θαη φρη 

αληίζηξνθα. Ηζρχνπλ γηα θάζε άλζξσπν, αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ εζλνηηθή θαηαγσγή, 

ηελ ηζαγέλεηα, θαη νχησ θαζεμήο.  

κσο, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θέξνπλ, επίζεο, επζχλεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα δηθαηψκαηα ειεπζεξίαο 

ελφο αηφκνπ πξέπεη λα εμηζνξξνπεζνχλ κε απηά ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ: ε πξνζσπηθή κνπ ειεπζεξία 

δελ κπνξεί λα επεθηαζεί ζε βάξνο ησλ ζπλαλζξψπσλ κνπ. Ζ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο δελ 

πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα πξνζβνιήο ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Σε νξηζκέλεο ρψξεο, ην δηθαίσκα ζηελ 

ηδηνθηεζία, ζρεηηθά κε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ εξγνζηαζίσλ ή άιισλ κέζσλ παξαγσγήο, 

πεξηνξίδεηαη απφ ηνλ λφκν κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ δηαρεηξηζηηθψλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα ηεο απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δίλαη δχζθνιν λα βξεζεί ε ζσζηή ηζνξξνπία κεηαμχ 

ηεο δηαζθάιηζεο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ξαλά θαη μαλά, νη εξσηήζεηο 

απηέο νδεγνχλ ζε ζπδεηήζεηο πνπ πξέπεη λα δηεπζεηεζνχλ κε πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ ή/θαη κε λφκνπο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ. Απηφ εμεγεί, επίζεο, γηαηί έρνπλ αλαδεηρζεί 

δηαθνξεηηθά πεδία αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζε δεκνθξαηίεο ζε φιν ηνλ θφζκν. 
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3. Πώο δεκηνπξγήζεθαλ ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ 
 

 

1945 

 

 

 

 

Μεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, πνιιά έζλε ηνπ θφζκνπ ζρεκάηηζαλ 

κηα έλσζε - ίδξπζαλ ηνλ ΟΖΔ, δειαδή ηα Ζλσκέλα Έζλε. 

 

Μαδί ήζειαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εηξήλε θαη ηελ ειεπζεξία ζηνλ θφζκν. 

10 Γεθεκβξίνπ 
1948 

 

 

 

 

 

 

 

Τελ εκέξα απηή, ηα Ζλσκέλα Έζλε πηνζέηεζαλ ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ.  

Δλλνείηαη πσο απηά ηα βαζηθά δηθαηψκαηα φισλ ησλ αλζξψπσλ ζηνλ θφζκν 

ίζρπαλ, επίζεο, γηα ηα παηδηά.  

Αιιά, ζχληνκα, πξνηάζεθε φηη ηα παηδηά απνηεινχλ θάηη μερσξηζηφ θαη, σο 

εθ ηνχηνπ, έρνπλ αλάγθε απφ εηδηθή πξνζηαζία. 

1950 

 

Σπζηάζεθε έλα πξνζρέδην ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. Γηα αξθεηά ρξφληα, 

νη εθπξφζσπνη ησλ θξαηψλ-κειψλ ζπδεηνχζαλ γη΄ απηφ ζηα Ζλσκέλα Έζλε. 

20 Ννεκβξίνπ 1959 

 

 

 

 

Τελ εκέξα απηή, ηα Ζλσκέλα Έζλε πηνζέηεζαλ ηε Γηαθήξπμε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ.  

Μηα ηέηνηα δηαθήξπμε δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα φια ηα θξάηε, αιιά έρεη ην 

πιενλέθηεκα λα απεπζχλεηαη ζε φια ηα θξάηε σο ζχζηαζε γηα ηηο 

κειινληηθέο πνιηηηθέο ηνπο.  

1979 

 

 

 

 

Σε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, απηή ε ρξνληά ενξηάζηεθε σο ην Έηνο γηα ην Παηδί. 

Σε φιν ηνλ θφζκν, φινη ζθέθηεθαλ θαη ζπδήηεζαλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ. Πξνο φθεινο ησλ παηδηψλ, φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

ζέιεζαλ ηα δηθαηψκαηα απηά λα δνπιεπηνχλ κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα, θαη, 

ην πην ζεκαληηθφ, λα γίλνπλ λνκηθά πεξηζζφηεξν δεζκεπηηθά.  

20 Ννεκβξίνπ 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελ εκέξα απηή, ε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ελέθξηλε 

νκφθσλα ηε Σχκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. 

Απφ ηφηε, νη θπβεξλήζεηο ζρεδφλ φισλ ησλ εζλψλ ηνπ θφζκνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη ηε Σχκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, έδσζαλ ηελ ππφζρεζε λα δηαδψζνπλ θαηάιιειε 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ζηηο ρψξεο ηνπο, λα  

ηα εθαξκφζνπλ θαη λα δψζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πξνζηαζία ησλ 

παηδηψλ.    

Ψζηφζν, ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ, ηα παηδηά εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη 

ζνβαξή αδηθία. 

Κάζε έλαο απφ εκάο είλαη ππεχζπλνο θαη πξέπεη λα αλαιάβεη δξάζε, έηζη 

ψζηε φια ηα παηδηά ηνπ θφζκνπ λα απνιακβάλνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 
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4. Βηώλνπκε, καζαίλνπκε θαη εθαξκόδνπκε ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ 

Τα παηδηά δελ πξέπεη κφλν λα γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ, αιιά ζα πξέπεη, επίζεο, λα κάζνπλ 

λα ηα εθηηκνχλ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ην ζρνιείν πξέπεη λα πξνζθέξεη έλα 

πιαίζην ην νπνίν ζα επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο έλα επξχ θάζκα καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ θαη βησκάησλ ζηελ 

εθπαίδεπζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Σε ζρέζε κε ηηο ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ηεο εθπαίδεπζεο γηα 

ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε (EDC), απηέο κπνξνχλ πεξηιεπηηθά λα είλαη νη αθφινπζεο: 

Βηώλνπκε ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ (κάζεζε κέζω): Οη καζεηέο βηψλνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

σο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ηάμε θαη ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, θαη έηζη έρνπλ έλα άκεζν αληίθηππν ζε απηά. Ζ 

θαηεγνξία απηή έρεη λα θάλεη κε ηελ αλάπηπμε ζηάζεσλ, αμηψλ θαη δεμηνηήησλ. 

Μαζαίλνπκε ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ (κάζεζε περί): Οη καζεηέο γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ ηη 

δηθαηψκαηα έρνπλ. Κξίζηκν ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, φπνπ ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε βξίζθνληαη 

ζην επίθεληξν, είλαη ε ζηνρεπκέλε θαη πξνζερηηθά ζρεδηαζκέλε δηδαζθαιία απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ.  

Δθαξκόδνπκε ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ (κάζεζε γηα): Τα παηδηά ελζαξξχλνληαη λα ζέβνληαη θαη λα 

θάλνπλ ρξήζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζηελ ηάμε θαη ην ζρνιείν. Με απηφ ηνλ ηξφπν, εθπαηδεχνληαη γηα ηνλ 

κειινληηθφ ηνπο ξφιν σο ελεκεξσκέλνη θαη ελεξγνί πνιίηεο ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλφηεηα (ζπκκεηνρή, 

ηφζν ζην ζρνιείν, φζν θαη ζηελ ελήιηθε δσή).  

Ζ κάζεζε ζην πλεχκα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ θαη ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ (“κέζσ”) θαη ε 

κάζεζε γηα ην πψο λα ζπκκεηέρνπκε ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλφηεηα (“γηα”) είλαη κηα δέζκεπζε γηα 

νιφθιεξε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. ινη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο πξέπεη λα παίμνπλ ηνλ ξφιν ηνπο, 

φπσο νθείινπλ θαη νη καζεηέο θαη νη γνλείο ηνπο.   

Απηέο νη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο κάζεζεο ζηελ EDC ππνζηεξίδνπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε.  Σε 

απηφ ην εγρεηξίδην, πεξηγξάθνληαη θαη παξνπζηάδνληαη επθαηξίεο γηα ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή 

θαηάιιεισλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην λα «βηψζνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ» 

πξνυπνζέηεη κηα πξνζερηηθή επηινγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα βηψζνπλ ην 

ζρνιείν ζαλ κηα κηθξν-θνηλφηεηα, ε νπνία δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ηα παηδηά πξέπεη λα αηζζάλνληαη πσο είλαη ζεβαζηά σο 

άηνκα, θαη πσο ε γλψκε ηνπο αθνχγεηαη θαη ιακβάλεηαη ππφςε ζε ζπδεηήζεηο ή ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ 

εκπεηξία ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ πξέπεη λα γίλεηαη αληηθείκελν αλαζηνραζκνχ, θαζψο είλαη απηφ 

αθξηβψο ην ζεκείν πνπ ζπλδέεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο εκπεηξία δσήο κε ηε γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζε γηα 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ.  

Τν λα βηψζνπλ, λα κάζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ νη καζεηέο ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα – λα ιάβνπλ κέξνο, δειαδή, ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλφηεηα - ζην παξαδεηγκαηηθφ πιαίζην 

ελφο ζρνιείνπ είλαη, αλακθίβνια, κηα απαηηεηηθή δνπιεηά γηα νιφθιεξε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. ρη κφλν νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, αιιά νη καζεηέο θαη νη γνλείο ηνπο, πξέπεη επίζεο λα παίμνπλ 

ηνλ ξφιν ηνπο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ κε επηηπρία.  Έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζε απηή ηε δηαδηθαζία 

είλαη ε αξρή ηεο ζπκκεηνρήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, πνιιέο κνξθέο ζπκκεηνρήο πνπ ήδε εθαξκφδνληαη 

ζηηο ηάμεηο θαη ηηο ζρνιηθέο θνηλφηεηεο γίλνληαη κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ.  
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Γηάθνξεο κνξθέο ζπκκεηνρήο

 

Ζ ζπκκεηνρή κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο κνξθέο. Μπνξεί λα μεθηλήζεη ζηελ ηάμε ή ηε ζρνιηθή 
θνηλόηεηα, θαη λα επεθηαζεί ζηελ επξύηεξε θνηλωλία, πέξα από ην ζρνιείν: 

 

1. Να ελεκεξψλεηαη θάπνηνο ζρεηηθά κε επίθαηξα εξσηήκαηα θαη ζέκαηα εγεζίαο 

2. Να γξάθεη ζρεηηθά κε επίθαηξα εξσηήκαηα θαη ζέκαηα εγεζίαο 

3. Να ζπδεηάεη ζρεηηθά κε επίθαηξα εξσηήκαηα  

4. Να ππνζηεξίδεη ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο κέζα ζε κηα θνηλφηεηα 

5. Να ηδξχζεη κηα νκάδα πίεζεο (ή πνιηηηθφ θφκκα), ή λα ζπκκεηέρεη ζε νξγαλψζεηο βάζεο  

6. Να ζπκκεηέρεη ζε ζπλαληήζεηο κηαο νκάδαο πίεζεο 

7. Να εγεζεί κηαο Με Κπβεξλεηηθήο Οξγάλσζεο 

8. Να ςεθίδεη ζηηο εθινγέο 

9. Να ππνζηεξίδεη ππνςήθηνπο ζε πξνεθινγηθέο εθζηξαηείεο 

10. Να ζέηεη ππνςεθηφηεηα ζηηο εθινγέο, θαη λα αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληά ηνπ κεηά ηηο εθινγέο  

11. Να πιεξψλεη θφξνπο 

12. Να ζπκκεηέρεη ζε νξγαλσκέλεο νκάδεο πξνψζεζεο ζπκθεξφλησλ 

13. Να ππεξεηεί ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία 

14. Να ρξεζηκνπνηεί ηηο λνκηθέο νδνχο, π.ρ. επαθέο κε θπβεξλεηηθνχο αμησκαηνχρνπο, πξνζθπγή 

ζηα δηθαζηήξηα, θ.ιπ. 

 

 

 

 

5. Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε: καζαίλνπκε κέζα από ην παξάδεηγκα

 Απηφ ην εγρεηξίδην πηνζεηεί ηελ θιαζζηθή επαγσγηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. Μέζα απφ ηε κειέηε ή ηελ εκπεηξία ελφο ή κεξηθψλ παξαδεηγκάησλ, νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ κηα γεληθή, αθεξεκέλε αξρή ή αληίιεςε. Απηφ ην εγρεηξηδην 

παξνπζηάδεη ηα ηξία βήκαηα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί φηαλ δηδάζθνπλ 

κέζα απφ παξαδείγκαηα: 

1. Τελ πξνζεθηηθή επηινγή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ θαηάιιεισλ παξαδεηγκάησλ, θαη ηνπ θαιχηεξνπ 

κέζνπ θαη κεζφδνπ γηα ηελ παξνπζίαζή ηνπο. 

2. Τε δεκηνπξγία κηαο πξνζεθηηθά θαζνδεγνχκελεο θάζεο ζπδήηεζεο θαη αλαζηνραζκνχ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη καζεηέο – ρξεζηκνπνηψληαο έλα δεδνκέλν παξάδεηγκα - αλαπηχζζνπλ 

ηφζν ηηο γεληθέο γλψζεηο ηνπο πάλσ ζε έλα δήηεκα, φζν θαη ηηο βαζηθέο ηνπ έλλνηεο. Σηε θάζε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ, νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηε γεληθή θαηαλφεζε θαη 

αληηιακβάλνληαη ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην παξάδεηγκα. 

3. Τε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ επθαηξηψλ γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηηο λεναπνθηεζείζεο 

γλψζεηο θαη θαηεγνξίεο εθαξκφδνληάο ηεο ζε θαηλνχξγηα πιαίζηα (κεηαθνξά γλψζεο). 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζηελ εθηέιεζε ηνπ βήκαηνο 2, ρξεζηκνπνηείηαη έλαο  πίλαθαο 

ζε φιεο ηηο ελφηεηεο. Απεπζχλεηαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε θαη ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ ελφηεηα πνπ 

πεξηγξάθεηαη. Πξνηείλνληαη βαζηθέο εξσηήζεηο γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηνλ αλαζηνραζκφ ησλ καζεηψλ 

ζηελ ηάμε. Απηή ε πξνζπάζεηα αλαζηνραζκνχ απφ ηνπο καζεηέο είλαη ζεκαληηθή, θαζψο νη καζεζηαθνί 

ζηφρνη δελ ζα πξέπεη λα κέλνπλ ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή ησλ καζεηψλ, αιιά 

πξέπεη λα εθθξάδνληαη απφ ηνπο καζεηέο κε δηθά ηνπο ιφγηα, σο θάηη πνπ έρνπλ θαηαλνήζεη, βηψζεη, 

εθπαηδεπηεί ζε απηφ ή επηζπκνχλ λα θάλνπλ ζην κέιινλ. Αληαιιάζζνληαο ηηο ηδέεο ηνπο ζηελ ηάμε, νη 

καζεηέο ζα επσθειεζνχλ ν έλαο απφ ηνλ άιιν, φπσο θαη ε θνηλφηεηα ηεο ηάμεο ζην ζχλνιφ ηεο.  

Οη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζα γίλνπλ πην ηζρπξέο θαη απνηειεζκαηηθέο αλ νη καζεηέο γλσξίδνπλ γηαηί θαη 

γηα πνηνλ ιφγν καζαίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, έλλνηεο θαη θαηεγνξίεο, δεμηφηεηεο ή ηξφπνπο θαη 
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αξρέο ζπκπεξηθνξάο ζηηο δεκνθξαηηθέο θνηλφηεηεο. Ψο εθ ηνχηνπ, νη θάζεηο ζπδήηεζεο θαη 

αλαζηνραζκνχ δελ ζα πξέπεη λα αληινχλ κφλν γεληθά ζπκπεξάζκαηα απφ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, 

αιιά λα απεπζχλνληαη, επίζεο, ζε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία κάζεζεο. ζνλ αθνξά ζηελ επνηθνδνκεηηθή 

κάζεζε, νη καζεηέο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε γεληθφηεξα, ζα 

αλαθαιχςνπλ ηη ηχπνο καζεηή είλαη, θαη ηη ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα θαη καζεζηαθέο αλάγθεο έρνπλ. Ζ 

δηδαζθαιία κέζα ζην πλεχκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (“κέζσ”) ελζαξξχλεη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο 

λα δίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν λα καζαίλνπλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Μπνξνχκε, 

ζηε ζπλέρεηα, λα αληηιακβαλφκαζηε ηα καζεζηαθά πξνθίι καο σο κέξνο ησλ ηαπηνηήησλ καο.  

Απφ ηε ζθνπηά ηεο δεκνθξαηηθήο εγεζίαο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δελ ζα πξέπεη λα θξαηάεη ηνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ ηνπ/ηεο, αιιά λα ηνπο κνηξάδεηαη κε ηνπο καζεηέο, ην νπνίν κε ηε 

ζεηξά ηνπ κεηαηξέπεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο ζε άζθεζε γηα ηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ.   

Τέινο, απηή ε κνξθή κεηαγλψζεο ζηηο ηάμεηο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ παξέρεη έλα κνληέιν γηα ην 

πψο λα δηδάζθνπκε ηνπο καζεηέο λα νξγαλψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο κάζεζεο. Σηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο, νη δηαδηθαζίεο αιιαγήο, γηα παξάδεηγκα, ζηελ ηερλνινγία, ηελ νηθνλνκία, ηελ παγθνζκηνπνίεζε 

ή ην πεξηβάιινλ γίλνληαη πην δπλακηθέο θαη πνιχπινθεο. Απηφ δεκηνπξγεί λέεο πξνθιήζεηο γηα ηηο 

κειινληηθέο γεληέο – γηα λα επηηχρνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ, ζα πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζε κηα δηαδηθαζία δηα βίνπ κάζεζεο, έρνληαο λα αληηκεησπίζνπλ 

πξνβιήκαηα πνπ θαλέλαο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη ζήκεξα ζην ζρνιείν. Ψο εθ ηνχηνπ, νη καζεηέο καο 

ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ εηδηθνί ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηελ εξγαζία κε project, ηελ αμηνιφγεζε δηαδηθαζηψλ 

θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Σε απηφ ην εγρεηξίδην, πξνηείλνπκε κεξηθά κηθξά βήκαηα γηα ηα παηδηά, ζην 

μεθίλεκα ηεο δσή ηνπο σο καζεηέο.  

 

6. Δξγαζηνθεληξηθή κάζεζε: ν λένο ξόινο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ  

Οη ελφηεηεο λννχληαη ζαλ κηθξά project. Οη καζεηέο έξρνληαη αληηκέησπνη κε πξνβιήκαηα πνπ είλαη 

ηππηθά φηαλ θάλνπκε project, θαη ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα, ηελ νξγάλσζε ηεο δνπιεηάο, ηελ επηθνηλσλία, 

ηελ ηήξεζε ηνπ ρξφλνπ, θ.ιπ. Βξίζθνληαο ηξφπνπο γηα ην πψο ζα εληνπίζνπλ θαη ζα ιχζνπλ απηά ηα 

πξνβιήκαηα, νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ έλα επξχ θάζκα ηθαλνηήησλ (εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε). 

Σηελ Δλφηεηα 1, αλαηίζεηαη ζηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ινπινχδη πνπ θέξεη ην φλνκα θαη ηε 

θσηνγξαθία ηνπο. Δπαθίεηαη ζε απηά, γηα παξάδεηγκα, πψο ζα ζρεδηάζνπλ ην ινπινχδη ηνπο, πνπ ζα 

βξνπλ ηα πιηθά, πψο ζα βξνπλ κηα θσηνγξαθία ηνπο, πψο ζα πξνγξακκαηίζνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν, ηα παηδηά ζα κάζνπλ πνιιά «θάλνληαο ηε δνπιεηά», αιιά ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ζθεθηεί 

πξνζερηηθά πψο ζα πιαηζηψζεη ηελ εξγαζία, παίξλνληαο απνθάζεηο ζε εξσηήκαηα φπσο ηα παξαθάησ: 

Πφζν ρξφλν ζα έρνπλ ηα παηδηά; Τη πιηθά πξέπεη λα ηνπο παξέρσ; Θα πξέπεη λα ηνπο πξνκεζεχζσ κε 

νξηζκέλα έηνηκα κέξε ηνπ ινπινπδηνχ; (Βι. ηηο παξαιιαγέο γηα ην project ζηελ Δλφηεηα 1.) 

Απηφ ην παξάδεηγκα δείρλεη πσο, ζε πνιχ κηθξή ειηθία, ηα παηδηά ελζαξξχλνληαη λα αλαιακβάλνπλ ηελ 

επζχλε ηεο δνπιεηάο ηνπο ζηελ ηάμε, κνηξαδφκελα, νπζηαζηηθά, ηελ επζχλε κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ε καζεζηαθή εκπεηξία είλαη ζεκαληηθή αλ νη καζεηέο πξφθεηηαη λα ζρεδηάδνπλ ηε 

δνπιεηά ηνπο πην αλεμάξηεηα ζε έλα πην πξνρσξεκέλν ζηάδην.  

Σηελ εθπαίδεπζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, σο κέξνο ηεο EDC, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα ιεηηνπξγεί 

κέζα ζε έλα επξχηεξν θάζκα ξφισλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Ζ δηδαζθαιία «πεξί» ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

παηδηνχ αληηζηνηρεί ζηελ θιαζζηθή ιεηηνπξγία ηεο νδεγίαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο -  απφ κία εηζήγεζε, 

αλάζεζε κηαο αλάγλσζεο, έλα βίληεν θιηπ, θ.ιπ. Ζ δηδαζθαιία «κέζσ» θαη «γηα» ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, απαηηεί απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ λα αλαζηνράδεηαη πάλσ ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ/ηεο, σο πξφηππν. Τα παηδηά ζα αληηιεθζνχλ ην κήλπκα ελφο 

ελήιηθα σο αμηφπηζην αλ ππνζηεξίδεηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, γηα παξάδεηγκα, απφ ηνλ ηφλν ηεο 

θσλήο, ηελ θαηαλφεζε, ηελ αλεθηηθφηεηα, ηε δηθαηνζχλε ή ηελ ελζάξξπλζε. πσο δείρλνπλ φιεο νη 

ελφηεηεο απηνχ ηνπ βηβιίνπ, νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο αληηζηνηρνχλ ζηελά κε ην ζεκαηηθφ 

αληηθείκελν. Ζ πξνζέγγηζε ηεο εξγαζηνθεληξηθήο κάζεζεο απαηηεί πξνζερηηθφ ζρεδηαζκφ θαη 

πξνεηνηκαζία απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, ν/ε νπνίνο/α ελδέρεηαη λα θαλεί πεξηζζφηεξν αλελεξγφο ζηελ 
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ηάμε. Ψζηφζν, ελψ νη καζεηέο εξγάδνληαη, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ηνπο παξαθνινπζεί 

πξνζερηηθά, θαζψο απηφο/ή ζα εληνπίζεη θαη ζα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

ηηο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο ζηε γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζε, ηελ άζθεζε δεμηνηήησλ, θαη ηηο αμίεο.  

7. Γηδάζθνπκε ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ: βαζηθά εξωηήκαηα πνπ θαηεπζύλνπλ ηελ 
επηινγή ηωλ κεζόδωλ δηδαζθαιίαο 

Σε απηφ ην εγρεηξίδην, έρνπκε πεξηγξάςεη κηα ζεηξά απφ κηθξά ζρέδηα εξγαζίαο γηα ηελ εθπαίδεπζε γηα ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνσζήζνπκε κηα βαζηθή πξνζέγγηζε ηεο 

εξγαζηνθεληξηθήο κάζεζεο, εζηηάδνληαο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηε δηαδξαζηηθή θαη καζεηνθεληξηθή 

κάζεζε, θαη ην ζρνιείν σο έλα κνληέιν ηεο θνηλσλίαο πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηηο αξρέο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ παηδηψλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα κεηαθέξεη απηή ηελ 

πξνζέγγηζε θαη ζε άιιεο εξγαζίεο θαη ζέκαηα. Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηεο πξνζέγγηζεο απηήο 

απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ κελχκαηνο. Ζ ηθαλφηεηα επηινγήο ησλ κεζφδσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ην πεξηερφκελν θαη ηε κάζεζε πξέπεη λα είλαη εκθαλήο ζε φιν ην βηβιίν. Τα αθφινπζα βαζηθά 

εξσηήκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο θαηεπζπληήξηα γξακκή θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ πεξαηηέξσ project 

απηνχ ηνπ είδνπο:  
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Βαζηθά εξσηήκαηα Αλαθνξέο ζηηο ελφηεηεο ηνπ βηβιίνπ 

Δίλαη ηα δεηήκαηα θαη νη κέζνδνη 

θαηάιιεια γηα ην επίπεδν γλψζεσλ, 

ζηάζεσλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ καζεηψλ; 

Θα πξέπεη ν ίδηνο ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα ην θαζνξίζεη 

απηφ, θαη λα απνθαζίζεη πνην είδνο θαζνδήγεζεο 

ρξεηάδνληαη νη καζεηέο. 

Ζ δνκή ησλ καζεηψλ, (γηα παξάδεηγκα, 

ην θχιν, ε θαηαγσγή, νη καζεζηαθέο 

αλάγθεο) θαζνξίδεη ηηο ζπλζήθεο κάζεζεο 

ζηελ ηάμε. Έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο απηέο ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο θαηά ηελ επηινγή ησλ κεζφδσλ; 

Μφλν ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα απαληήζεη ζε απηφ ην 

εξψηεκα. Ίζσο νη εηδηθέο ζπλζήθεο κάζεζεο ή ε 

ζχζηαζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο απαηηνχλ λα 

ηξνπνπνηεζεί κηα δηδαθηηθή ελφηεηα πξνθεηκέλνπ λα 

αζρνιεζεί κε ζπγθεθξηκέλ δεηήκαηα ή λα αληαπνθξίλεηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. 

Οη επηιεγκέλεο κέζνδνη, ελεξγνπνηνχλ θαη 

δηαηεξνχλ  ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

πξνζπκία ησλ καζεηψλ λα κάζνπλ; 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο εξγαζηνθεληξηθήο κάζεζεο ζε απηέο 

ηηο ελφηεηεο εμαζθαιίδεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ 

καζεηή ζηα καζήκαηα. 

Οη επηιεγκέλεο κέζνδνη, δίλνπλ ζηνπο 

καζεηέο ηελ επθαηξία λα αλαιάβνπλ 

αηνκηθέο πξσηνβνπιίεο, θαη ηνπο 

επηηξέπνπλ λα νξγαλψζνπλ θαη λα 

θαηεπζχλνπλ ηε κάζεζή ηνπο; 

 

 

ιεο νη δηδαθηηθέο ελφηεηεο έρνπλ ζρεδηαζηεί σο project. 

Οη καζεηέο είλαη ππεχζπλνη  γηα ηε δηθή ηνπο εξγαζία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ. Ο 

θίλδπλνο ηεο απνηπρίαο αληηζηνηρεί ζε θηλδχλνπο πνπ 

βξίζθνληαη ζε θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο – θαη 

αλ γίλνπλ αληηθείκελν αλαζηνραζκνχ κε ελζπλαίζζεζε, 

πξνζθέξνπλ κηα ζεκαληηθή επθαηξία γηα κάζεζε. 

Οη επηιεγείζεο κέζνδνη, επηηξέπνπλ λα 

αλαζηνράδνληαη νη καζεηέο πάλσ ζηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη ελέξγεηεο; 

 

ιεο νη ελφηεηεο πεξηιακβάλνπλ κηα απνινγηζηηθή 

θάζε, θαη, ζε κεξηθέο απφ απηέο, νη καζεηέο θαινχληαη 

λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηηο καζεζηαθέο ηνπο 

εκπεηξίεο.  

Οη κέζνδνη, ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο 

λα δνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο εξσηήζεηο 

απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο; 

 

 

 

Π.ρ. Σηελ Δλφηεηα 1 - Έρσ έλα φλνκα, ηα παηδηά  

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ην έλα 

ην άιιν, θαη φηη θάζε άηνκν είλαη κηα κνλαδηθή 

πξνζσπηθφηεηα.  

Π.ρ. Σηελ Δλφηεηα 8, έλα δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ 

αλαιχεηαη απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. 

Οη κέζνδνη, ππνζηεξίδνπλ ηελ θξηηηθή 

ζθέςε θαη ηε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε; 

ιεο νη ελφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ζπδήηεζε θαη θξηηηθή 

ζθέςε. 

Οη κέζνδνη, επηηξέπνπλ κάζεζε απφ «ην 

κπαιφ, ηελ θαξδηά θαη ην ρέξη»; 

Γεκηνπξγνχκε έλα έξγν ηέρλεο, δεκηνπξγνχκε έλα θνπηί 

ζεζαπξνχ, ελεξγνχκε σο κάγνη ή κάγηζζεο. 

Οη κέζνδνη, επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα 

βηψλνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο; 

 

 

 

 

Μάζεζε ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα (αηνκηθή δνπιεηά, 

νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε). Τα 

ζρέδηα εξγαζίαο νδεγνχλ ζε νξαηά απνηειέζκαηα. Ο 

αλαζηνραζκφο πάλσ ζηε δηθή ηνπο κάζεζε βνεζά ηνπο 

καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πφζν έρνπλ 

πξνρσξήζεη, θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί. 

Οη κέζνδνη, επηηξέπνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο καζεηψλ λα καζαίλνπλ κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

(θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε); 

Αηνκηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαη θαη έλα επξχ 

θάζκα δξαζηεξηνηήησλ επηηξέπνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο καζεηψλ λα εξγαζηνχλ, θαη λα αλαπηπρζνχλ 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 

Οη κέζνδνη, αζθνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ 

αλάπηπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ; (Π.ρ. λα 

ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο, λα θάλνπλ κηα 

παξνπζίαζε, λα ζρεδηάδνπλ έλα project, 

λα δνπιεχνπλ ζε νκάδα). 

Ζ δνπιεηά κε project είλαη έλαο ηδαληθφο ηξφπνο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, ηεο 

πινπνίεζεο κηαο παξνπζίαζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο 

project, ηεο εξγαζίαο ζε νκάδα. 
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8.  «Αιιά απηό ζεκαίλεη όηη έρω ην δηθαίωκα λα θάλω δηάιιεηκα, έηζη δελ είλαη;»  - Σα 

δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ ζηελ ηάμε 

Ζ εθπαηδεπηηθφο, Sadina Siercic έρεη πξνεηνηκάζεη ηελ ηάμε πξνζεθηηθά. Τα παηδηά θάζνληαη ζε νκάδεο. 

Τα ζξαλία ηνπο ρξεζηκεχνπλ σο ηξαπέδηα γηα ηηο νκάδεο, θαη πάλσ ηνπο βξίζθνληαη κηθξέο θάξηεο. Σε έλα 

ηξαπέδη, ππάξρνπλ ηα θνπλέιηα, ζε έλα άιιν νη αξθνχδεο, θαη νη ηίγξεηο θάζνληαη γχξσ απφ ην ηξίην. 

Γεκάην ελζνπζηαζκφ, έλα θνπλέιη αλνίγεη ηνλ θάθειν ζην ηξαπέδη ηνπ. Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ην 

νρηάρξνλν λα δηαβάζεη δπλαηά.  

Τν θνπλέιη δηαβάδεη, «Τα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα ζην θαιχηεξν δπλαηφ επίπεδν πγείαο», θαη θάζεηαη μαλά 

θάησ. «Υπάξρεη θαη έλαο αξηζκφο», ιέεη ε εθπαηδεπηηθφο. «Γελ θάλνπκε αξηζκεηηθή, αιιά ν αξηζκφο είλαη 

ζεκαληηθφο!» Υπάθνπα ην θνπλέιη ζηέθεηαη ζηα πίζσ πφδηα ηνπ μαλά θαη δηαβάδεη, «Άξζξν 24». Ζ 

εθπαηδεπηηθφο είλαη επραξηζηεκέλε. Τν θνπλέιη κπνξεί λα έξζεη ζηνλ πίλαθα κπξνζηά απφ ηελ ηάμε. Τν 

Άξζξν 24 παξνπζηάδεηαη ζε έλα θνκκάηη απφ ρξσκαηηζηφ ραξηί ζην ζρήκα ελφο κπαινληνχ. Μπνξεί λα 

ζηεξεσζεί ζηνλ πίλαθα. 

Σηνλ πίλαθα, ππάξρεη ρψξνο γηα πνιιά κπαιφληα. Μαδί, ηα κπαιφληα ζα κεηαθέξνπλ έλα θαιάζη κε ηηο 

ιέμεηο «Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ» γξακκέλεο πάλσ ηνπ. Ζ εθπαηδεπηηθφο, ην ίδην ραξνχκελε κε ην κηθξφ 

θνπλέιη, ιέεη ζηα παηδηά «Απηφ είλαη έλα δηθαίσκα πνπ έρεηε». Καη ζπλερίδεη, «Σε φινπο ηνπο θαθέινπο 

ππάξρνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα. Κάζε δηθαίσκα είλαη έλα κπαιφλη». Τα παηδηά έρνπλ 

θαηαιάβεη. Τψξα πνιιά ρέξηα είλαη ζεθσκέλα. Δίλαη φινη πξφζπκνη λα αλνίμνπλ έλαλ θάθειν, λα 

δηαβάζνπλ θαη λα έξζνπλ κπξνζηά, λα ζηεξεψζνπλ ην κπαιφλη ζηνλ πίλαθα γηα λα θάλνπλ ην θαιάζη λα 

πεηάμεη θαη λα επηβξαβεπηνχλ. 

Απηφ ζπλερίδεηαη γηα ηα επφκελα ζαξάληα-πέληε ιεπηά. Τψξα είλαη ε ζεηξά κηαο αξθνχδαο. Μηαο λεαξήο 

ζειπθήο αξθνχδαο, γηα λα είκαζηε αθξηβείο. Έρεη ηξαβήμεη ην Άξζξν 30. Γηαβάδεη, «Παηδηά πνπ αλήθνπλ 

ζε κεηνλφηεηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ ηε δηθή ηνπο θνπιηνχξα, λα αζθνχλ ηε δηθή ηνπο 

ζξεζθεία θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηθή ηνπο γιψζζα». Καη απφ ην επφκελν ηξαπέδη, κηα ηίγξεο 

πξνζζέηεη, «Τα παηδηά έρνπλ ην δηθαίσκα ζηελ αλάπαπζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, 

ζηελ ελαζρφιεζε κε παηρλίδηα θαη ζηελ ειεχζεξε ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηζηηθή θαη θαιιηηερληθή δσή. 

Άξζξν 31.» 

Οη καζεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο έρνπλ ραξνχκελε, ελζνπζηψδε θαη ελεξγεηηθή δηάζεζε. Υπάξρεη πνιχ θίλεζε 

θαη ςίζπξνη, θαη ν θαζέλαο ζέιεη λα αθνπζηεί.  

Απνηειεί απηφ θαιή δηδαζθαιία; Έλα θαιφ κάζεκα ζηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ; Πφζν ζρεηηθφ είλαη απηφ 

ην κάζεκα κε ηνπο καζεηέο πνπ ην παξαθνινπζνχλ; Πψο αλαπηχζζνληαη νη ηθαλφηεηέο ηνπο; 

Ίζσο λα πξέπεη λα αλαθέξσ πσο παξαθνινχζεζα απηφ ην κάζεκα ζηε Goražade, ηελ άλνημε ηνπ 1998. 

Ζ Goražade είλαη κηα πφιε ζηελ Αλαηνιηθή Βνζλία, ε νπνία είρε απνθνπεί απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν, θαη 

είρε απνκνλσζεί θαη ζρεδφλ μεραζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Δίρε, ζρεδφλ, ηελ ίδηα “ηχρε”, ηεο 

εζλνθάζαξζεο, φπσο ε Srebrenica. Λακβάλνληαο απηφ ππφςε, θαη δεδνκέλνπ φηη ην κάζεκα απηφ έγηλε 

ιίγα ρξφληα κεηά ηελ εηξελεπηηθή ζπκθσλία ηνπ Νηέηηνλ, ην λα δεη θαλείο δεηήκαηα, φπσο ε ειεπζεξία ηεο 

ζξεζθεπηηθήο πίζηεο θαη ε πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ λα αλαθέξνληαη ζην ζρνιείν ζηελ Goražade, 

ήηαλ κηα ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία θαη θαζφινπ εχθνιε ππφζεζε γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

Αο δνχκε κηα αθφκε ιεπηνκέξεηα απφ απηφ ην κάζεκα. Λίγν πξηλ ρηππήζεη ην θνπδνχλη, ε εθπαηδεπηηθφο 

ξσηάεη ηνπο καζεηέο ηεο ηη έκαζαλ. Έλα έμππλν θνξίηζη - θνπλέιη ζεθψλεη ην ρέξη θαη παξαηεξεί: «Τψξα 

μέξσ φηη ππάξρεη απηφ ην Άξζξν 31, πνπ ιέεη φηη έρσ δηθαίσκα ζηελ αλάπαπζε θαη αλαςπρή. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ηψξα έρσ ην δηθαίσκα λα θάλσ έλα δηάιεηκκα, έηζη δελ είλαη; Λνηπφλ, ηψξα είκαη 

θνπξαζκέλε θαη ρξεηάδνκαη έλα δηάιεηκκα!».  Οιφθιεξε ε ηάμε αξρίδεη λα γειάεη. Ζ εθπαηδεπηηθφο γειάεη 

αξρηθά καδί ηνπο, θαη κεηά θνηηάεη ζθεπηηθά ηελ ηάμε.  

Τη ζπλέβε;  Πνηα είλαη ε ζπλέρεηα; Ζ εθπαηδεπηηθφο βξέζεθε αληηκέησπε κε κηα κεγάιε δπζθνιία. Ζ 

καζήηξηα δελ είρε κφλν κάζεη θάηη ζην κάζεκά ηεο, αιιά έθαλε, επίζεο, κηα ελδηαθέξνπζα πξνζπάζεηα 

λα ην εθαξκφζεη ζε κηα θαζεκεξηλή ηεο θαηάζηαζε. Γελ κπνξνχζα λα δηαβάζσ ηηο ζθέςεηο ηεο 
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εθπαηδεπηηθνχ, αιιά κπνξνχζα λα καληέςσ πφζν δχζθνιε πξέπεη λα ήηαλ απηή ε θαηάζηαζε γη' απηήλ. 

Δπίζεο, κε έθαλε λα αλαζηνραζηψ πάλσ ζην εμήο: πξννξίδεηαη ε Σχκβαζε, πνπ έρεη ζρεδηαζηεί σο έλα 

λνκηθφ φξγαλν, λα ρξεζηκνπνηείηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν; Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηφ – φπσο άιισζηε είλαη 

αθνινπζψληαο ην θνλζηξνπθηηβηζηηθφ πξφηππν -  θάζε άηνκν λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαζθεπάζεη ηε δηθή 

ηνπ εξκελεία γηα απηήλ; Τη ζα γίλεη ζηελ ηάμε αλ απηφ επηηξέπεηαη λα ζπκβεί;   

Δθείλε ηε ζηηγκή, ε Sadina Siercic, ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ηξίηεο ηάμεο απφ ηελ Αλαηνιηθή Βνζλία, δελ είρε 

ηνλ ρξφλν λα πξνβιεκαηηζηεί πάλσ ζε πνιχπινθα λνκηθά ή θνηλσληθά δεηήκαηα. Δίρε εηζαγάγεη κηα λέα 

έλλνηα ζηελ ηάμε, θαη ήμεξε φηη είρε θηάζεη κηα ζεκαληηθή ζηηγκή: φηη ηψξα ζα θαζφξηδε έλα νξφζεκν γηα 

ηελ ηάμε ηεο. Θα απνθάζηδε θαηά πφζνλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζα παξέκελαλ έλα ραξνχκελν 

κάζεκα κε κπαιφληα - ρσξίο λα έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα - ή αλ εδψ, ζηελ Αλαηνιηθή 

Βνζλία, ζε απηφ ην αλνημηάηηθν πξσηλφ κάζεκα ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ζα ζπλέβαηλε θάηη πνπ 

φινη επηζπκνχζακε: κηα πξαγκαηηθή εμέηαζε θαη εθαξκνγή ηεο Σχκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ! 

Ζ Sadina Siercic αληέδξαζε κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: θνίηαμε ηελ ηάμε θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζηξάθεθε πξνο 

ην θνξίηζη, θαη είπε: «Ναη, έρεηο δίθην. Ναη, ην άξζξν 31 ππάξρεη θαη εγγπάηαη ζε εζέλα θαη ηα άιια παηδηά 

μεθνχξαζε θαη αλαςπρή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα ζθεθηψ πνιχ πξνζεθηηθά γηα ην πφζε εξγαζία 

γηα ην ζπίηη δίλσ ζε εζέλα θαη ηνπο άιινπο. Θα πξέπεη λα ζθεθηψ αλ είλαη δίθαην γηα ηνπο καζεηέο πνπ 

ηειεηψλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο λα κελ έρνπλ ηίπνηα γηα ην ζπίηη, θαη αλ 

εθείλνη πνπ εξγάδνληαη πην αξγά, θαη ίζσο πην πξνζεθηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, λα πξέπεη 

λα πάξνπλ γηα ην ζπίηη πεξηζζφηεξε εξγαζία, θαη σο εθ ηνχηνπ λα έρνπλ ιηγφηεξν ρξφλν λα 

μεθνπξαζηνχλ θαη λα ραιαξψζνπλ. Ναη, ζα πξέπεη λα ζθεθηψ απηά ηα πξάγκαηα, γηαηί μέξσ γηα ην 

Άξζξν 31». Ψζηφζν, ε Sadina Siercic δελ είρε αθφκε ηειεηψζεη. Σπλέρηζε: «Θέισ λα ζνπ πσ θαη θάηη 

άιιν. Ξέξεηο, επίζεο, γηα ην Άξζξν 28. Απηφ ην άξζξν εγγπάηαη ην δηθαίσκά ζνπ ζηελ εθπαίδεπζε. Γηα 

ζέλα θαη ηνπο θίινπο ζνπ, απηφ ζεκαίλεη φηη κέρξη ην δηάιεηκκα, είλαη ψξα εθπαίδεπζεο!»  

Ζ ηάμε ήηαλ ήζπρε. Οη καζεηέο δελ ήηαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη κε απηή ηελ απάληεζε. Τη είρε ζπκβεί 

ινηπφλ; Έλα νρηάρξνλν θνξίηζη είρε πξνζπαζήζεη λα θαηαιάβεη κηα δηεζλψο έγθπξε ζχκβαζε, 

επηθπξσκέλε απφ ηε ρψξα ηεο θαη ελζσκαησκέλε ζηνλ λφκν ηνπ θξάηνπο. Αιιά πεξηζζφηεξν απφ απηφ, 

είρε πξνζπαζήζεη λα ζπλδέζεη ηε Σχκβαζε κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη εκπεηξία ηεο θαη, αθφκε 

πεξηζζφηεξν, λα ηελ εθαξκφζεη. Δίρε πξνζπαζήζεη λα ηελ εξκελεχζεη θαη λα ηελ εθαξκφζεη ζηε ζσζηή 

πιεπξά ηεο δσήο ηεο - θαζψο ην ζρνιείν είλαη αθξηβψο ην κέξνο φπνπ έλα παηδί κπνξεί λα έξζεη ζε 

άκεζε επαθή κε ην θξάηνο. Απηφ είλαη ην κέξνο ζην νπνίν απνθαζίδεηαη ην πψο ην θξάηνο αληηκεησπίδεη 

ην παηδί, θαη ην πψο ην παηδί αληηκεησπίδεη ην θξάηνο. 

Καη ε εθπαηδεπηηθφο; Απηή ε εθπαηδεπηηθφο αληηκεηψπηζε ηελ καζήηξηά ηεο ζην ίδην επίπεδν. Δπέηξεςε 

απηφ πνπ νλνκάδνπκε "ελδπλάκσζε", ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή πξνζπάζεζε λα αληηδξάζεη θαηάιιεια. Ζ 

Sadina Siercic απφ ηε Goražade, καδί κε ηνπο καζεηέο ηεο, είρε αξρίζεη λα ραξάδεη κηα λέα πνξεία. Δίρε 

δείμεη - κε έλαλ ηξφπν πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν θαηαλνεηφ γηα έλα νρηάρξνλν - φηη ζην πιαίζην ηεο 

Σχκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ππάξρνπλ άξζξα αληαγσληζηηθά κεηαμχ ηνπο. Άξζξα πνπ, ελψ 

δελ αλαηξνχλ ην έλα ην άιιν, πξέπεη λα γίλνπλ θαηαλνεηά σο αιιειεμαξηψκελα. Σε θάζε πεξίπησζε: 

ζηελ ηάμε απηή, εθείλν ην ζπγθεθξηκέλν πξσί, ε Σχκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ είρε 

ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν – φρη, φκσο, σο έλα εξγαιείν πνπ πξέπεη λα γίλεη απιψο γλσζηφ, αιιά σο 

θάηη πνπ πξέπεη λα απνηειέζεη έλα εθαξκφζηκν ζχζηεκα αμηψλ ηθαλφ λα βνεζά ηα άηνκα λα αμηνινγνχλ 

ηηο δξάζεηο ηνπο κέζα ζε έλα επξχηεξν πιαίζην. 
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Μέξνο 3: Δπίζεκα θείκελα θαη δηδαθηηθό πιηθό 
 

 

Σηηο επφκελεο ζειίδεο, ππάξρνπλ ζεκαληηθά θείκελα πάλσ ζην ζέκα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ γηα 

ρξήζε ζηα καζήκαηα, θαη θαζνδήγεζε σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Απηά 

πεξηιακβάλνπλ: 1) κηα καζεηηθή έθδνζε ηεο Σχκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, 2) πηζαλέο 

νκαδνπνίεζεηο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ ζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο, 3) ηε Σχκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (20 Ννεκβξίνπ 1989), θαζψο θαη 4) θάξηεο κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ γηα λα 

θσηνηππεζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ηάμε. Οη νξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε καζεηηθή 

έθδνζε ηεο Σχκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ αληηζηνηρνχλ κε απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 

ζχληνκα θείκελα ζηηο θάξηεο κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Μηα πιεζψξα πεξαηηέξσ πιηθνχ, γηα ρξήζε 

ζηα καζήκαηα, κπνξεί λα βξεζεί ζην δηαδίθηπν.  

 

1. Μαζεηηθή έθδνζε ηεο ύκβαζεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ 

Γηαηί λα ππάξρεη ε καζεηηθή έθδνζε ηεο ύκβαζεο; 

Τν θείκελν ηεο Σχκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ε νπνία μεθίλεζε κε ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, θαη πηνζεηήζεθε θαη επηθπξψζεθε απφ ηα πεξηζζφηεξα θξάηε ζε φιν ηνλ θφζκν, είλαη 

έλα λνκηθφ θείκελν γξακκέλν ζε κηα πνιχ ηερληθή, πνιχπινθε γιψζζα. Αλ ζέινπκε νη λένη λα 

θαηαλνήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ηφηε ζα πξέπεη λα αξρίζνπκε λα δεκηνπξγνχκε θείκελα, φπσο ε 

Σχκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζε πξνζηηή γιψζζα. Δπηπιένλ, ην Άξζξν 42 ηεο Σχκβαζεο 

αλαθέξεη φηη είλαη θαζήθνλ ησλ θπβεξλήζεσλ λα ελεκεξψλεη ηνπο λένπο γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. Φσξίο ακθηβνιία, απηή ε έθδνζε ηεο Σχκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ηνπ 

ΟΖΔ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ην αξρηθφ θείκελν, θαη επηηξέπεη ζηνπο λένπο ελεξγφ πξφζβαζε ζηα 

δηθαηψκαηά ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο.  

 

Μεηά από όιε απηή ηε ζπδήηεζε γηα ηα δηθαηώκαηα, πνηεο είλαη νη επζύλεο καο; 

Γηθαηψκαηα θαη επζχλεο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν. Ζ Σχκβαζε ηνπ 

ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ πεξηγξάθεη ηα δηθαηψκαηα πνπ είλαη εγγπεκέλα γηα ηνπο λένπο απφ 

ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο. πσο ζπκβαίλεη κε φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο, είηε είλαη αλάκεζα ζε θίινπο, 

ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ζρνιείν, ζε αζιεηηθά ζσκαηεία ή κεηαμχ ρσξψλ, πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη έρνπκε 

επζχλεο απέλαληη ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο, θαη φηη εθείλνη έρνπλ επζχλεο απέλαληί καο. Γχν απφ απηέο 

ηηο βαζηθέο επζχλεο απέλαληη ζηνπο άιινπο είλαη ν ζεβαζκφο θαη ε αλεθηηθφηεηα. Ζ Σχκβαζε ηνπ ΟΖΔ 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ πεξηγξάθεη απηέο ηηο βαζηθέο επζχλεο ησλ θπβεξλήζεσλ πξνο ηα άηνκα 

θάησ ησλ 18 εηψλ.  

 

Μαζεηηθή έθδνζε ηεο ύκβαζεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ 

Άξζξν Σχληνκνο ηίηινο Σχληνκε πεξηγξαθή 

1 Οξηζκφο ηνπ παηδηνχ  Παηδί ζεσξείηαη έλα άηνκν θάησ ησλ 18 εηψλ. 

2 

 

 

 

Απαγφξεπζε δηαθξίζεσλ  

 

 

 

Κάζε παηδί πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

ιφγσ ρξψκαηνο, θχινπ, γιψζζαο, ζξεζθείαο, άπνςεο, 

ρψξαο θαηαγσγήο, πεξηνπζίαο, αλαπεξίαο ή ππαγσγήο 

ηνπ ζε κηα εζληθή κεηνλφηεηα.    

3 

 

Ζ επεκεξία ηνπ παηδηνχ είλαη 

χςηζηεο ζεκαζίαο 

Σε φινπο ηνπο λφκνπο θαη ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ε 

επεκεξία ηνπ παηδηνχ έξρεηαη πξψηε. 
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4 

 

 

Δθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ  

 

 

Κάζε θξάηνο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη, ζην κέγηζην ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ, φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ 

εθαξκφδνληαη. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Σεβαζκφο ησλ γνλετθψλ 

δηθαησκάησλ  

 

 

 

 

 

 

Κάζε θξάηνο είλαη ππεχζπλν λα δηαζθαιίδεη φηη ηα 

θαζήθνληα, ηα δηθαηψκαηα θαη νη επζχλεο ησλ γνλέσλ 

αζθνχληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα 

παηδηά είλαη ειεχζεξα λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

(Οη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ γνλέσλ, ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, 

θαη/ή ησλ λφκηκσλ θεδεκφλσλ, ελεκεξψλνληαο θαη 

ζπκβνπιεχνληαο ηα παηδηά γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο). 

6 

 

 

Δπηβίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ  

 

Κάζε παηδί έρεη δηθαίσκα ζηε δσή θαη ηελ επηβίσζε. Τν 

θξάηνο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ηα παηδηά θαη νη λένη 

κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ηθαλνπνηεηηθά. 

7 

 

 

λνκα θαη ηζαγέλεηα  

 

 

Κάζε παηδί έρεη, απφ ηε γέλλεζή ηνπ θαη κεηά, ην δηθαίσκα 

ζε έλα φλνκα, ζηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ελφο θξάηνπο, θαη 

ζηε θξνληίδα απφ ηνπο δηθνχο ηνπ γνλείο. 

8 

 

 

Πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο  

 

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηεξήζεη ή λα 

απνθαηαζηήζεη ην φλνκα, ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ελφο 

θξάηνπο θαη ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. 

9 

 

 

 

 

 

 

Απνκάθξπλζε απφ ηνπο γνλείο  

 

 

 

 

 

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα δεη κε ηνπο γνλείο ηνπ, 

εθηφο απφ φηαλ πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί απφ απηνχο. Δάλ 

έλα παηδί πξέπεη λα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ έλαλ ή θαη 

απφ ηνπο δχν γνλείο ηνπ, έρεη ην δηθαίσκα ζε αθξφαζε. Αλ 

έλα παηδί έρεη απνκαθξπλζεί απφ ηνλ έλαλ ή θαη απφ ηνπο 

δχν γνλείο ηνπ, έρεη ην δηθαίσκα λα γλσξίδεη πνχ 

βξίζθνληαη. 

10 

 

 

Οηθνγελεηαθή επαλέλσζε  

 

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα εγθαηαιείπεη θάζε θξάηνο 

θαη λα ηαμηδεχεη ζηελ παηξίδα ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

επαλελσζεί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

11 

 

 

Πξνζηαζία απφ απαγσγή θαη 

παξάλνκε απνκάθξπλζε  

 

Κάζε θξάηνο πξέπεη λα θαηαπνιεκήζεη ηελ απαγσγή θαη 

ηελ παξάλνκε απνκάθξπλζε ζε άιιε ρψξα, θαη ηε κε 

επηζηξνθή ησλ παηδηψλ απφ γνλέα ή άιιν πξφζσπν. 

12 

 

 

 

 

Διεπζεξία γλψκεο ηνπ παηδηνχ  

 

 

 

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα αθνχγεηαη θαη λα εθθξάδεη 

ηε γλψκε ηνπ γηα φια ηα δεηήκαηα θαη ηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηε δσή ηνπ. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζε λνκηθέο ή 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο. ζν κεγαιχηεξν είλαη ην παηδί, 

ηφζν πεξηζζφηεξν πξέπεη λα αθνχγεηαη ε γλψκε ηνπ. 

13 

 

 

 

 

Διεπζεξία έθθξαζεο  

 

 

 

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα εθθξάδεη ειεχζεξα ηε 

γλψκε ηνπ, θαη λα ζπιιέγεη θαη δηαδίδεη πιεξνθνξίεο 

κέζσ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Κάζε παηδί έρεη, 

επίζεο, ηελ επζχλε λα εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ κε ηέηνην 

ηξφπν πνπ λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ.   

14 

 

 

 

Διεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο 

θαη ζξεζθείαο  

 

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα αζθεί ειεχζεξα ηε 

ζξεζθεία ηνπ, ηε ζθέςε θαη ηε ζπλείδεζή ηνπ. Τν θξάηνο 

πξέπεη λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο επζχλεο ησλ 

γνλέσλ, φηαλ ηα παηδηά εθαξκφδνπλ απηά ηα δηθαηψκαηα. 
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15 

 

 

 

Γθαίσκα ζηελ εηξεληθή δεκφζηα 

ζπγθέληξσζε  

 

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα ζπγθεληξσζεί καδί κε άιια 

παηδηά, γηα λα εληαρζεί ζε ή λα ηδξχζεη κηα έλσζε ή 

νξγάλσζε, εθ΄ φζνλ δελ παξαβηάδνληαη ηα δηθαηψκαηα 

ησλ άιισλ θαηά ηε δηαδηθαζία. 

16 

 

 

 

Πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο  

 

 

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα κελ παξεκβαίλεη θαλείο 

ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θαηνηθία ή ηελ 

αιιεινγξαθία ηνπ, αιιά νχηε θαη λα πξνζβάιιεη θαλείο ή 

λα βιάςεη ηελ ηηκή θαη ηελ ππφιεςή ηνπ. 

17 

 

 

 

 

 

Πξφζβαζε ζε θαηάιιειεο 

πιεξνθνξίεο  

 

 

 

 

Κάζε θξάηνο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ηα παηδηά έρνπλ 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο κέζσ δηαθφξσλ κνξθψλ 

κέζσλ επηθνηλσλίαο, θαη φηη κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηηο 

γλψζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ επεκεξία ηνπο. Τν 

θξάηνο έρεη, επίζεο, ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχεη ηα 

παηδηά απφ ηηο επηδήκηεο πιεξνθνξίεο. 

18 

 

 

 

 

Δπζχλεο γνλέσλ  

 

 

 

 

Οη γνλείο ή νη θεδεκφλεο είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα 

ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ. Τν θξάηνο έρεη ηελ επζχλε λα 

ηνπο ζηεξίδεη ζε απηφ θαη, γηα παξάδεηγκα, λα εμαζθαιίδεη 

ππεξεζίεο παηδηθήο κέξηκλαο θαη θξνληίδαο αλ πξέπεη νη 

γνλείο λα εξγάδνληαη. 

19 

 

 

 

Πξνζηαζία απφ θαθνπνίεζε  

 

 

 

Τν θξάηνο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ 

απφ θαθνπνίεζε απφ ηνπο γνλείο ή άιινπο αλζξψπνπο. 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα κάζεη πψο λα απνθεχγεη ή 

αληηκεησπίδεη θάζε κνξθή θαθνπνίεζεο. 

20 

 

 

 

 

Παηδηά ρσξίο νηθνγέλεηεο  

 

 

 

 

Κάζε παηδί πνπ δε δεη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ έρεη ην 

δηθαίσκα ζε εηδηθή πξνζηαζία θαη ζηήξημε. Σηε ζπλέρεηα, 

έρεη ην δηθαίσκα ζε κηα αλάδνρε νηθνγέλεηα ή ζε κέξηκλα 

ζε έλαλ θαηάιιειν θνξέα πνπ ζέβεηαη ην ζξεζθεπηηθφ, 

πνιηηηζηηθφ ή γισζζηθφ ηνπ ππφβαζξν. 

21 

 

 

Υηνζεζία  

 

 

Έλα παηδί κπνξεί λα πηνζεηεζεί αλ ε πηνζεζία επηηξέπεηαη, 

αλαγλσξίδεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ηε ρψξα, θαη αλ 

εμππεξεηεί ηελ επεκεξία ηνπ παηδηνχ. 

22 

 

 

Παηδηά πξφζθπγεο  

 

 

Κάζε παηδί πνπ αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη ηε ρψξα ηνπ, 

πνπ είλαη πξφζθπγαο θαη δεηά άζπιν, έρεη δηθαίσκα ζε 

εηδηθή πξνζηαζία απφ ην θξάηνο. 

23 

 

 

Παηδηά κε αλαπεξία  

 

 

Κάζε παηδί κε αλαπεξία έρεη δηθαίσκα ζε εηδηθή κέξηκλα 

θαη εθπαίδεπζε. Θα πξέπεη λα βνεζεζεί, ψζηε λα είλαη 

αλεμάξηεην θαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο θνηλφηεηέο ηνπ. 

24 

 

 

 

 

 

 

Υγεία θαη ηαηξηθέο ππεξεζίεο  

 

 

 

 

 

 

 

Κάζε παηδί έρεη δηθαίσκα ζηελ θαιχηεξε δπλαηή πγεία. Τν 

θξάηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαπνιεκά ηελ παηδηθή 

ζλεζηκφηεηα, λα εμαζθαιίδεη ηαηξηθή πεξίζαιςε γηα ηα 

παηδηά, λα θαηαπνιεκά ηελ θαθή δηαηξνθή θαη ηελ 

αζζέλεηα, λα εγγπάηαη ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε γηα ηηο 

εγθχνπο θαη ηηο λέεο κεηέξεο, λα παξέρεη εθπαίδεπζε ζε 

ζέκαηα πγείαο, λα αλαπηχζζεη ηελ πξφιεςε ζηνλ ηνκέα 

ηεο δεκφζηαο πγείαο, θαη λα θαηαξγεί έζηκα πνπ βιάπηνπλ 

ηα παηδηά. 

25 

 

 

 

Δπαλεμέηαζε ηεο θξνληίδαο ή 

ηεο ζεξαπείαο  

 

 

Κάζε παηδί πνπ έρεη εηζαρζεί ζε έλα ίδξπκα γηα ηελ 

πξνζηαζία, ηε θξνληίδα ή ηε ζεξαπεία ηνπ, έρεη ην 

δηθαίσκα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επαλαμηνιφγεζεο ηεο 

εηζαγσγήο ηνπ ζε απηφ απφ ηελ Πνιηηεία. 
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26 

 

 

 

 

Κνηλσληθή πξφλνηα  

 

 

 

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα, 

φπσο ζε θνηλσληθή αζθάιηζε. Τν θξάηνο εγγπάηαη 

επηδφκαηα γηα ηα παηδηά, ιακβάλνληαο  ππφςε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο ή απηψλ πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη ηελ επηκέιεηά ηνπο. 

27 

 

 

 

 

 

Βηνηηθφ επίπεδν  

 

 

 

 

 

Κάζε παηδί έρεη δηθαίσκα ζε έλα βηνηηθφ επίπεδν 

θαηάιιειν γηα ηε ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή, εζηθή θαη 

θνηλσληθή ηνπ αλάπηπμε. Οη γνλείο ή νη θεδεκφλεο 

έρνπλ πάλσ απ΄φια ηελ επζχλε γηα ηε δηαζθάιηζε 

απηνχ. Τν θξάηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνπο ζηεξίδεη 

ζε απηφ. 

28 

 

 

 

 

 

 

 

Δθπαίδεπζε  

 

 

 

 

 

 

 

Κάζε παηδί έρεη δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε. Τν θξάηνο 

έρεη θαζήθνλ λα παξέρεη ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

δσξεάλ θαη ππνρξεσηηθή, θαη νκνίσο λα θάλεη ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνζηηή ζε φια ηα παηδηά 

θαη ηνπο λένπο. Τν θξάηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

δηαζθαιίζεη φηη ηα παηδηά θαη νη λένη αληηκεησπίδνληαη 

θαηάιιεια ζην ζρνιείν, θαη φηη δελ παξαβηάδνληαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο. 

29 

 

 

 

 

 

Σθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο  

 

 

 

 

 

Ζ ζρνιηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηα ηαιέληα ηνπ θάζε παηδηνχ, λα 

πξνεηνηκάζεη θάζε παηδί γηα ηελ ελήιηθε δσή θαη λα 

ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα ζέβνληαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, θαζψο θαη ηνπο πνιηηηζκνχο θαη ηηο αμίεο, 

ηηο δηθέο ηνπο θαη ησλ άιισλ. 

30 

 

 

Παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε 

κεηνλφηεηεο  

 

Κάζε παηδί πνπ αλήθεη ζε κεηνλφηεηα έρεη ην δηθαίσκα 

λα κάζεη θαη λα αζθεί ηε δηθή ηνπ θνπιηνχξα, ζξεζθεία 

θαη γιψζζα. 

31 

 

 

 

Διεχζεξνο ρξφλνο, μεθνχξαζε 

θαη ςπραγσγία  

 

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα ζηελ αλάπαπζε θαη ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν, ζηνλ νπνίν κπνξεί λα παίμεη θαη λα 

ζπκκεηέρεη ειεχζεξα ζηελ πνιηηηζηηθή θαη θαιιηηερληθή 

δσή. 

32 

 

 

 

 

Παηδηθή εξγαζία  

 

 

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεχεηαη απφ θάζε 

κνξθή εθκεηάιιεπζεο θαη εξγαζίαο, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ηελ εθπαίδεπζε ή ηελ 

αλάπηπμή ηνπ. Τν θξάηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε 

θαζνξηζκνχ ελφο ειάρηζηνπ νξίνπ ειηθίαο γηα ην 

δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, ην πνζφ ησλ σξψλ αλά εκέξα 

θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

33 

 

Πξνζηαζία απφ λαξθσηηθέο 

νπζίεο  

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ 

παξαγσγή θαη ην εκπφξην παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ. 

34 

 

 

Πξνζηαζία απφ ζεμνπαιηθή 

εθκεηάιιεπζε  

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηε 

ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε, ηελ θαθνπνίεζε θαη απφ ηελ 

πνξλεία θαη ηελ πνξλνγξαθία. 

35 

 

 

Πξνζηαζία απφ πψιεζε θαη 

ζσκαηηθή εκπνξία  

 

Τν θξάηνο πξέπεη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ηα παηδηά θαη νη 

λένη δελ έρνπλ απαρζεί ή δελ δηαθηλνχληαη. 

36 

 

Πξνζηαζία απφ φιεο ηηο άιιεο 

κνξθέο εθκεηάιιεπζεο 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεχεηαη απφ φιεο 

ηηο άιιεο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο (π.ρ. επαηηεία). 
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37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαζαληζηήξηα θαη θπιάθηζε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάζε παηδί έρεη δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία απφ ηα 

βαζαληζηήξηα, ηελ απάλζξσπε κεηαρείξηζε ή ηηκσξία, 

ηελ παξάλνκε ζχιιεςε ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή 

βιάβεο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ειεπζεξίαο. Τν θξάηνο έρεη 

ηελ ππνρξέσζε λα απαγνξεχεη ηε ζαλαηηθή πνηλή θαη 

ηελ ηζφβηα θάζεηξμε γηα ηνπο λένπο. Αλ έλα παηδί έρεη 

θπιαθηζηεί, έρεη ην δηθαίσκα αλζξψπηλεο θαη κε 

ζεβαζκφ κεηαρείξηζεο. Δάλ έλα παηδί ή έλα λεαξφ 

άηνκν ζπιιακβάλεηαη, δελ πξέπεη λα ηίζεηαη ππφ 

πεξηνξηζκφ κε ελήιηθεο, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

θξαηήζεη επαθή κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη λα έρεη ην 

δηθαίσκα ζε λνκηθή βνήζεηα. 

38 

 

 

 

 

Πφιεκνο θαη έλνπιεο ζπξξάμεηο  

 

 

 

 

Τα παηδηά θαη νη λένη θάησ ησλ 15 εηψλ έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα κελ ιακβάλνπλ κέξνο ζε πφιεκν θαη 

έλνπιεο ζπξξάμεηο. Τν θξάηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

ρνξεγεί εηδηθή πξνζηαζία γηα ηα παηδηά πνπ έρνπλ 

πιεγεί απφ ηνλ πφιεκν. 

39 

 

 

 

 

Απνθαηάζηαζε θαη έληαμε  

 

 

 

 

Κάζε παηδί πνπ είλαη ζχκα έλνπιεο ζχγθξνπζεο,  

βαζαληζηεξίσλ, παξακέιεζεο ή εθκεηάιιεπζεο έρεη ην 

δηθαίσκα ζε θαηάιιειε θξνληίδα γηα λα κπνξέζεη λα 

απνθαηαζηαζεί, ςπρηθά θαη ζσκαηηθά, θαη λα εληαρζεί 

ζε κηα θνηλφηεηα. 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηθαηνζχλε αλειίθσλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάζε παηδί πνπ θαηεγνξείηαη γηα ηε δηάπξαμε ελφο 

εγθιήκαηνο έρεη ην δηθαίσκα λα αληηκεησπίδεηαη κε 

αμηνπξέπεηα ζην δηθαζηήξην. Δίλαη αζψν κέρξη 

απνδείμεσο ηνπ ελαληίνπ. Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα 

ζε κηα δίθαηε δίθε, ζε δηεξκελέα (αλ ρξεηάδεηαη), ζηελ 

πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο θαη ζε επαλεμέηαζε 

κηαο δηθαζηηθήο απφθαζεο. Τν θξάηνο έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ζέζεη έλα ειάρηζην φξην ειηθίαο θάησ 

απφ ην νπνίν ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

πνηληθψο ππεχζπλα. Τν θξάηνο έρεη, επίζεο, ηελ 

ππνρξέσζε λα παξέρεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο αληί 

θπιάθηζεο ζε παηδηά θαη λένπο πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί. 

41 

 

 

Δπλντθφηεξεο εζληθέο ξπζκίζεηο 

έρνπλ πξνηεξαηφηεηα  

 

Δάλ κηα ρψξα έρεη λφκνπο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα παηδηά 

θαη ηνπο λένπο θαιχηεξα απφ ηε Σχκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ηφηε ηζρχνπλ απηνί νη λφκνη. 

42 

 

 

Γλσζηνπνίεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ  

 

Κάζε θξάηνο έρεη ηελ επζχλε λα θάλεη ηα δηθαηψκαηα 

ησλ παηδηψλ γλσζηά ζε ελήιηθεο θαη παηδηά, κε 

θαηαλνεηφ ηξφπν. 
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2. Οκαδνπνίεζε ηωλ δηθαηωκάηωλ ηνπ παηδηνύ ζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο 
 

Ζ Σχκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ κπνξεί λα ππνδηαηξεζεί ζε ηέζζεξηο νκάδεο δηθαησκάησλ. Οη 

νκάδεο απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα καζήκαηα, επηηξέπνληαο ζηνπο καζεηέο λα 

πξνζπαζήζνπλ λα βάινπλ ηα δηθαηψκαηα ζε απηέο ηηο ηέζζεξηο νκάδεο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη αηνκηθά ή 

ζε νκάδεο γηα θάζε θαηεγνξία. 

I. Λακβάλνπκε κέξνο – ζεκαίλεη πσο κπνξνχκε λα ιάβνπκε κέξνο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, 

έρνπκε ηελ ειεπζεξία λα ζρεκαηίζνπκε νκάδεο, ηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, θαη ηελ ειεπζεξία λα 

απνθηήζνπκε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο. 

II. Δμειηζζόκαζηε – ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα πιεξνχληαη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε βέιηηζηε πξνζσπηθή αλάπηπμε. Σηελ νκάδα απηή ησλ δηθαησκάησλ 

πεξηιακβάλνληαη: ε εθπαίδεπζε, ε νηθνγέλεηα, ν πνιηηηζκφο θαη ε ηαπηφηεηα, σο ζεκαληηθά κέξε ηεο 

δσήο καο. 

III. Ενύκε θαιά – ην δηθαίσκα ζηελ επηβίσζε ζπκπεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο καο. Απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ηξνθή θαη ηελ πξνζηαζία, ην βηνηηθφ επίπεδν θαη ηελ πγεία.  

IV. Δίκαζηε απαιιαγκέλνη από θαθνπνίεζε – ζεκαίλεη φηη νη λένη έρνπλ δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία 

απφ θαθνπνίεζε, παξακέιεζε, νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε, βαζαληζηήξηα, απαγσγέο θαη πνξλεία. 

Σηελ παξαθάησ ιίζηα, ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ηηο ηέζζεξηο νκάδεο: 

Καηεγνξία Άξζξν Σχληνκνο ηίηινο 

I. Λακβάλνπκε κέξνο: ην δηθαίσκά 

καο λα ζπκκεηέρνπκε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ζ επεκεξία ηνπ παηδηνχ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο 

12 Ζ ειεπζεξία ηεο γλψκεο ηνπ παηδηνχ 

13 Διεπζεξία ηεο έθθξαζεο 

14 
Διεπζεξία ηεο ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο, θαη ηεο 

ζξεζθείαο 

15 Γηθαίσκα ζηελ εηξεληθή δεκφζηα ζπγθέληξσζε 

16 Πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο 

17 Πξφζβαζε ζε θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο 

II. Δμειηζζφκαζηε: ην δηθαίσκά 

καο λα αλαπηπρζνχκε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Σεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ γνλέσλ 

7 λνκα θαη ηζαγέλεηα 

8 Πξνζηαζία ηαπηφηεηαο 

10 Οηθνγελεηαθή επαλέλσζε 

21 Υηνζεζία 

23 Παηδηά κε αλαπεξία 

28 Δθπαίδεπζε 

29 Σθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο 

30 Παηδηά κεηνλνηήησλ 
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III. Ενχκε θαιά: ην δηθαίσκά καο 

ζηελ επηβίσζε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Δπηβίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 

9 Απνκάθξπλζε απφ ηνπο γνλείο 

18 Δπζχλεο ησλ γνλέσλ 

24 Υγεία θαη ηαηξηθέο ππεξεζίεο 

26 Κνηλσληθή αζθάιηζε 

27 Βηνηηθφ επίπεδν 

31 Χπραγσγία, παηρλίδη θαη ειεχζεξνο ρξφλνο 

IV. Δίκαζηε απαιιαγκέλνη απφ 

θαθνπνίεζε: ην δηθαίσκά καο 

ζηελ πξνζηαζία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Αξρή ηεο κε-δηάθξηζεο 

11 
Πξνζηαζία απφ απαγσγή θαη παξάλνκε 

απνκάθξπλζε 

19 Πξνζηαζία απφ ηελ θαθνπνίεζε 

20 Νένη ρσξίο νηθνγέλεηεο 

22 Παηδηά-πξφζθπγεο 

25 Δπαλεμέηαζε ηεο ζεξαπείαο ή ηεο θξνληίδαο 

32 Παηδηθή εξγαζία 

33 Πξνζηαζία απφ λαξθσηηθέο νπζίεο 

34 Πξνζηαζία απφ ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε 

35 Πξνζηαζία απφ ηελ πψιεζε θαη ηελ εκπνξία 

36 
Πξνζηαζία απφ φιεο ηηο άιιεο κνξθέο 

εθκεηάιιεπζεο 

37 Βαζαληζηήξηα θαη θπιάθηζε 

38 Πφιεκνο θαη έλνπιεο ζπγθξνχζεηο 

39 Απνθαηάζηαζε θαη έληαμε 

40 Γηθαηνζχλε αλειίθσλ 

Σηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ιείπνπλ ηέζζεξα δηθαηψκαηα. Γελ κπνξνχλ λα κπνπλ ζε θακία απφ ηηο 

ηέζζεξηο νκάδεο, θαζψο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηηο επζχλεο ηνπ θξάηνπο. Απηά είλαη: 

1 Οξηζκφο ηνπ παηδηνχ 

4 Δθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ 

41 Δπλντθφηεξεο εζληθέο ξπζκίζεηο έρνπλ πξνηεξαηφηεηα 

42 Γλσζηνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ 



Δπίζεκα θείκελα θαη δηδαθηηθό πιηθό 

 

75 

3. Ζ ύκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ (20 Ννεκβξίνπ 1989) 

Δγθξίζεθε θαη άλνημε γηα ππνγξαθή, επηθχξσζε θαη πξνζρψξεζε κε ην ςήθηζκα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο 

44/25 ηεο 20εο Ννεκβξίνπ 1989. Έλαξμε ηζρχο ζηηο 2 Σεπηεκβξίνπ 1990, ζχκθσλα κε ην άξζξν 49.  

ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ  

Τα Σπµβαιιόµελα ζηελ παξνύζα Σύµβαζε Κξάηε - 

Δπεηδή, ζχµθσλα µε ηηο αξρέο πνπ δηαθεξχζζνληαη ζηνλ Καηαζηαηηθφ Φάξηε ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ, ε 

αλαγλψξηζε ηεο εγγελνχο αμηνπξέπεηαο θαη ησλ ίζσλ θαη αλαθαίξεησλ δηθαησµάησλ φισλ ησλ µειψλ ηεο 

αλζξψπηλεο νηθνγέλεηαο, απνηειεί ην ζεµέιην ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο εηξήλεο ζηνλ 

θφζµν, 

Έρνληαο ππφςε φηη νη ιανί ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ έρνπλ δηαθεξχμεη εθ λένπ, ζηνλ Καηαζηαηηθφ Φάξηε, 

ηελ πίζηε ηνπο ζηα ζεµειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψµαηα θαη ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ, 

θαη έρνπλ απνθαζίζεη λα πξναγάγνπλ ηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη λα θαζνξίζνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο 

δσήο µέζα ζηα πιαίζηα µηαο µεγαιχηεξεο ειεπζεξίαο, 

Αλαγλσξίδνληαο φηη ηα Ζλσµέλα Έζλε, ζηελ Παγθφζµηα Γηαθήξπμε ησλ δηθαησµάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη 

ζηηο δηεζλείο ζπλζήθεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψµαηα δηαθήξπμαλ θαη ζπµθψλεζαλ φηη θαζέλαο δηθαηνχηαη 

λα απνιαµβάλεη φια ηα δηθαηψµαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηέο, ρσξίο θαµία απνιχησο 

δηάθξηζε ηδίσο εμαηηίαο ηεο θπιήο, ηνπ ρξψµαηνο, ηνπ θχινπ, ηεο γιψζζαο, ηεο ζξεζθείαο, ησλ πνιηηηθψλ 

ηνπ ε άιισλ πεπνηζήζεσλ, ηεο εζληθήο ε θνηλσληθήο θαηαγσγήο, ηεο πεξηνπζίαο, ηεο γέλλεζεο ε 

νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηάζηαζεο, 

Υπελζπµίδνληαο φηη, ζηελ Παγθφζµηα Γηαθήξπμε ησλ δηθαησµάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ηα Ζλσµέλα Έζλε 

δηαθήξπμαλ φηη ηα παηδηά δηθαηνχληαη εηδηθή βνήζεηα θαη ππνζηήξημε, 

Έρνληαο πεηζζεί φηη ε νηθνγέλεηα φληαο ε ζεµειηψδεο µνλάδα ηεο θνηλσλίαο θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεµεξία φισλ ησλ µειψλ ηεο, θαη ηδηαίηεξα ησλ παηδηψλ, πξέπεη λα έρεη ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα µπνξέζεη λα δηαδξαµαηίζεη πιεξέζηεξα ην ξφιν ηεο 

ζηελ θνηλφηεηα, 

Αλαγλσξίδνληαο φηη ην παηδί, γηα ηελ αξµνληθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, πξέπεη λα µεγαιψλεη 

µέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ζ' έλα θιίµα επηπρίαο, αγάπεο θαη θαηαλφεζεο, 

Δπεηδή είλαη ζεµαληηθφ λα πξνεηνηµαζηεί πιήξσο ην παηδί γηα λα δήζεη µηα αηνµηθή δσή ζηελ θνηλσλία θαη 

λα αλαηξαθεί µέζα ζην πλεχµα ησλ ηδαληθψλ πνπ δηαθεξχζζνληαη ζηνλ Καηαζηαηηθφ Φάξηε ησλ 

Ζλσµέλσλ Δζλψλ θαη εηδηθφηεξα µέζα ζε πλεχµα εηξήλεο, αμηνπξέπεηαο, αλνρήο, ειεπζεξίαο, ηζφηεηαο 

θαη αιιειεγγχεο, 

Έρνληαο ππφςε φηη ε αλάγθε λα παξαζρεζεί ζην παηδί εηδηθή πξνζηαζία εμαγγέιζεθε ζηε Γηαθήξπμε ηεο 

Γελεχεο ηνπ 1924 γηα ηα Γηθαηψµαηα ηνπ Παηδηνχ, θαη ζηε Γηαθήξπμε Τσλ Γηθαησµάησλ ηνπ Παηδηνχ, πνπ 

πηνζέηεζε ε Γεληθή Σπλέιεπζε ζηηο 20 Ννεµβξίνπ 1959 θαη πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηελ Παγθφζµηα 

Γηαθήξπμε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψµαηα, ζην Γηεζλέο Σχµθσλν γηα ηα Αζηηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψµαηα 

(ηδηαίηεξα ζηα άξζξα 23 θαη 24), ζην Γηεζλέο Σχµθσλν γηα ηα Οηθνλνµηθά, ηα Κνηλσληθά θαη ηα Πνιηηηζηηθά 

Γηθαηψµαηα (ηδηαίηεξα ζην άξζξν 10) θαη ζην θαηαζηαηηθφ θαη ζηα αξµφδηα φξγαλα ησλ εηδηθεπµέλσλ 

νξγαληζµψλ θαη ησλ δηεζλψλ νξγαλψζεσλ πνπ µεξηµλνχλ γηα ηελ επεµεξία ηνπ παηδηνχ, 

Έρνληαο ππφςε φηη, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε ησλ δηθαησµάησλ ηνπ παηδηνχ, "ην παηδί, ιφγσ ηεο 

θπζηθήο θαη δηαλνεηηθήο ηνπ αλσξηµφηεηαο, ρξεηάδεηαη εηδηθή πξνζηαζία θαη µέξηµλα, 

ζπµπεξηιαµβαλφµελεο θαη ηεο λνµηθήο πξνζηαζίαο, ηφζν πξηλ φζν θαη µεηά ηε γέλλεζε ηνπ", 

Υπελζπµίδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηηο λνµηθέο θαη θνηλσληθέο αξρέο ζρεηηθά µε ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ επεµεξία ησλ παηδηψλ, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ πηνζεζία θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζε 

αλάδνρεο νηθνγέλεηεο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ ειάρηζησλ θαλφλσλ 

ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ γηα ηε δηνίθεζε ηεο δηθαηνζχλεο γηα αλήιηθνπο (Καλφλεο ηνπ Πεθίλνπ) θαη ηεο 
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∆ηαθήξπμεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ ζε πεξίνδν επείγνπζαο αλάγθεο θαη 

έλνπιεο ζχξξαμεο, 

Αλαγλσξίδνληαο φηη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζµνπ ππάξρνπλ παηδηά πνπ δνπλ θάησ απφ ηδηαίηεξα 

δχζθνιεο ζπλζήθεο, θαη φηη είλαη αλαγθαίν λα δνζεί ζηα παηδηά απηά ηδηαίηεξε πξνζνρή, 

Λαµβάλνληαο δεφλησο ππφςε ηε ζεµαζία ησλ πνιηηηζηηθψλ παξαδφζεσλ θαη αμηψλ θάζε ιανχ γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ αξµνληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, 

Αλαγλσξίδνληαο ηε ζεµαζία ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ παηδηψλ 

ζε φιεο ηηο ρψξεο, θαη ηδηαίηεξα ζηηο ππφ αλάπηπμε ρψξεο, 

Σπµθψλεζαλ ηα εμήο: 

ΠΡΩΣΟ ΜΔΡΟ 

Άξζξν 1  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Σχµβαζεο, ζεσξείηαη παηδί θάζε αλζξψπηλν νλ µηθξφηεξν ησλ δεθανθηψ 

εηψλ, εθηφο εάλ ε ελειηθίσζε επέξρεηαη λσξίηεξα, ζχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα γηα ην παηδί λνµνζεζία. 

Άξζξν 2  

1  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε ππνρξενχληαη λα ζέβνληαη ηα δηθαηψµαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα 

Σχµβαζε θαη λα ηα εγγπψληαη ζε θάζε παηδί πνπ ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπο, ρσξίο θαµία δηάθξηζε 

θπιήο, ρξψµαηνο, θχιινπ, γιψζζαο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ ε άιισλ πεπνηζήζεσλ ηνπ παηδηνχ ή ησλ 

γνλέσλ ηνπ ή ησλ λφµηµσλ εθπξνζψπσλ ηνπ ή ηεο εζληθήο, εζληθηζηηθήο ή θνηλσληθήο θαηαγσγήο ηνπο, 

ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ηεο αληθαλφηεηάο ηνπο, ηεο γέλλεζήο ηνπο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 

θαηάζηαζεο. 

2  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια µέηξα ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απνηειεζµαηηθά 

ην παηδί έλαληη θάζε µνξθήο δηάθξηζεο ή θχξσζεο, βαζηζµέλεο ζηε λνµηθή θαηάζηαζε, ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο εθθξαζµέλεο απφςεηο ή ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ ηνπ, ησλ λφµηµσλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ ή ησλ µειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 

Άξζξν 3  

1  Σε φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα παηδηά, είηε απηέο ιαµβάλνληαη απφ δεµνζίνπο ή ηδησηηθνχο 

νξγαληζµνχο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, είηε απφ ηα δηθαζηήξηα, ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο ή απφ ηα λνµνζεηηθά 

φξγαλα, πξέπεη λα ιαµβάλεηαη πξσηίζησο ππφςε ην ζπµθέξνλ ηνπ παηδηνχ. 

2  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε ππνρξενχληαη λα εμαζθαιίδνπλ ζην παηδί ηελ αλαγθαία γηα ηελ επεµεξία ηνπ 

πξνζηαζία θαη θξνληίδα, ιαµβάλνληαο ππφςε ηα δηθαηψµαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ γνλέσλ ηνπ, ησλ 

επηηξφπσλ ηνπ ή ησλ άιισλ πξνζψπσλ πνπ είλαη λφµηµα ππεχζπλνη γη' απηφ, θαη παίξλνπλ γηα ην ζθνπφ 

απηφ φια ηα θαηάιιεια λνµνζεηηθά θαη δηνηθεηηθά µέηξα. 

3  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε µεξηµλνχλ ψζηε ε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζµψλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

ηδξπµάησλ πνπ αλαιαµβάλνπλ παηδηά θαη πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο λα είλαη ζχµθσλε 

µε ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ηηο αξµφδηεο αξρέο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνµέα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

πγείαο θαη ζε φηη αθνξά ηνλ αξηζµφ θαη ηελ αξµνδηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, θαζψο θαη ηελ χπαξμε 

µηαο θαηάιιειεο επνπηείαο. 

Άξζξν 4  

Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε ππνρξενχληαη λα παίξλνπλ φια ηα λνµνζεηηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια µέηξα πνπ 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθαξµνγή ησλ αλαγλσξηζµέλσλ ζηελ παξνχζα Σχµβαζε δηθαησµάησλ. Σηελ 

πεξίπησζε ησλ νηθνλνµηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δηθαησµάησλ, παίξλνπλ ηα µέηξα απηά µέζα 

ζηα φξηα ησλ πφξσλ πνπ δηαζέηνπλ θαη, φπνπ είλαη αλαγθαίν, µέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζία 
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Άξζξν 5  

Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε ζέβνληαη ηελ επζχλε, ην δηθαίσµα θαη ην θαζήθνλ πνπ έρνπλ νη γνλείο ή, θαηά 

πεξίπησζε, ηα µέιε ηεο δηεπξπµέλεο νηθνγέλεηαο ή ηεο θνηλφηεηαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηα ηνπηθά 

έζηµα, νη επίηξνπνη ή άιια πξφζσπα πνπ έρνπλ λφµηµα ηελ επζχλε γηα ην παηδί, λα ηνπ παξάζρνπλ, θαηά 

ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, ηνλ πξνζαλαηνιηζµφ θαη ηηο 

θαηάιιειεο ζπµβνπιέο γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησµάησλ πνπ ηνπ αλαγλσξίδεη ε παξνχζα Σχµβαζε. 

Άξζξν 6  

1  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ φηη θάζε παηδί έρεη εγγελέο δηθαίσµα ζηε δσή. 

2  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε µέξε εμαζθαιίδνπλ, ζην µέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ παηδηνχ. 

Άξζξν 7  

1  Τν παηδί εγγξάθεηαη ζην ιεμηαξρείν αµέζσο µεηά ηε γέλλεζή ηνπ θαη έρεη απφ εθείλε ηε ζηηγµή ην 

δηθαίσµα νλφµαηνο, ην δηθαίσµα λα απνθηήζεη ηζαγέλεηα, θαη, ζην µέηξν ηνπ δπλαηνχ, ην δηθαίσµα λα 

γλσξίδεη ηνπο γνλείο ηνπ θαη λα αλαηξαθεί απφ απηνχο. 

2  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε µεξηµλνχλ γηα ηε ζέζε ζε εθαξµνγή απηψλ ησλ δηθαησµάησλ, ζχµθσλα µε 

ηελ εζληθή λνµνζεζία ηνπο θαη µε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπο επηβάινπλ νη ηζρχνπζεο ζ' απηφ ην πεδίν 

δηεζλείο ζπλζήθεο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο, ειιείςεη απηψλ, ην παηδί ζα ήηαλ άπαηξηο. 

Άξζξν 8  

1  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε αλαιαµβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζέβνληαη ην δηθαίσµα ηνπ παηδηνχ γηα 

δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ, ηνπ νλφµαηφο ηνπ θαη ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ ηνπ, φπσο απηά αλαγλσξίδνληαη απφ ην λφµν, ρσξίο παξάλνµε αλάµημε. 

2  Δάλ έλα παηδί ζηεξείηαη παξάλνµα νξηζµέλα ή φια ηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ, ηα 

Σπµβαιιφµελα Κξάηε νθείινπλ λα ηνπ παξάζρνπλ θαηάιιειε ππνζηήξημε θαη πξνζηαζία, ψζηε ε 

ηαπηφηεηα ηνπ λα απνθαηαζηαζεί ην ζπληνµφηεξν δπλαηφλ. 

Άξζξν 9 

1  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε µεξηµλνχλ ψζηε ην παηδί λα µελ απνρσξίδεηαη απφ ηνπο γνλείο ηνπ, παξά ηε 

ζέιεζή ηνπο, εθηφο εάλ νη αξµφδηεο αξρέο απνθαζίζνπλ, µε ηελ επηθχιαμε δηθαζηηθήο αλαζεψξεζεο θαη 

ζχµθσλα µε ηνπο εθαξµνδφµελνπο λφµνπο θαη δηαδηθαζίεο, φηη ν ρσξηζµφο απηφο είλαη αλαγθαίνο γηα ην 

ζπµθέξνλ ηνπ παηδηνχ. Μηα ηέηνηα απφθαζε µπνξεί λα είλαη αλαγθαία ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, γηα 

παξάδεηγµα φηαλ νη γνλείο θαθνµεηαρεηξίδνληαη ή παξαµεινχλ ην παηδί, ή φηαλ δνπλ ρσξηζηά θαη πξέπεη 

λα ιεθζεί απφθαζε ζρεηηθά µε ηνλ ηφπν δηαµνλήο ηνπ παηδηνχ. 

2  Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, φια ηα 

ελδηαθεξφµελα µέξε πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπµµεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη λα 

γλσζηνπνηνχλ ηηο απφςεηο ηνπο. 

3  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε ζέβνληαη ην δηθαίσµα ηνπ παηδηνχ πνπ δεη ρσξηζηά απφ ηνπο δπν γνλείο ηνπ 

ή απφ ηνλ έλαλ απφ απηνχο λα δηαηεξεί θαλνληθά πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη λα έρεη άµεζε επαθή µε ηνπο 

δπν γνλείο ηνπ, εθηφο εάλ απηφ είλαη αληίζεην µε ην ζπµθέξνλ ηνπ παηδηνχ.  

4  ηαλ ν ρσξηζµφο είλαη απνηέιεζµα µέηξσλ πνπ έρεη πάξεη έλα Σπµβαιιφµελν Κξάηνο, φπσο ε 

θξάηεζε, ε θπιάθηζε, ε εμνξία, ε απέιαζε ε ν ζάλαηνο (ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ ζαλάηνπ απφ 

νπνηαδήπνηε αηηία, ν νπνίνο επήιζε θαηά ην ρξφλν θξάηεζεο) ησλ δχν γνλέσλ ή ηνπ ελφο απφ απηνχο ή 

ηνπ παηδηνχ ην Σπµβαιιφµελν Κξάηνο δίλεη, µεηά απφ αίηεζε, ζηνπο γνλείο, ζην παηδί ή, εάλ ρξεηαζηεί, ζε 

έλα άιιν µέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηηο νπζηψδεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηνλ ηφπν φπνπ βξίζθνληαη ην απφλ 

µέινο ή ηα απφληα µέιε ηεο νηθνγέλεηαο, έθηνο εάλ ε απνθάιπςε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ζα είλαη 

επηδήµηα γηα ηελ επεµεξία ηνπ παηδηνχ. Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε θξνληίδνπλ εμάιινπ ψζηε ε ππνβνιή 

ελφο ηέηνηνπ αηηήµαηνο λα µελ επηζχξεη δπζµελείο ζπλέπεηεο γηα ην ελδηαθεξφµελν ή ηα ελδηαθεξφµελα 

πξφζσπα. 
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Άξζξν 10  

1  Σχµθσλα µε ηελ ππνρξέσζε ησλ Σπµβαιιφµελσλ Κξαηψλ δπλάµεη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9, 

θάζε αίηεζε απφ έλα παηδί ή απφ ηνπο γνλείο ηνπ γηα ηελ είζνδν ζε έλα Σπµβαιιφµελν Κξάηνο ή ηελ 

έμνδν απφ απηφ µε ζθνπφ ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε αληηµεησπίδεηαη απφ ηα Σπµβαιιφµελα Κξάηε µε 

ζεηηθφ πλεχµα, αλζξσπηζµφ θαη ηαρχηεηα. Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε θξνληίδνπλ επηπιένλ ψζηε ε 

ππνβνιή µηαο ηέηνηαο αίηεζεο λα µελ επηζχξεη δπζµελείο ζπλέπεηεο γηα ηνλ αηηνχληα ή γηα ηα µέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ. 

2  Τν παηδί ηνπ νπνίνπ νη γνλείο δηαµέλνπλ ζε δηαθνξεηηθά Κξάηε έρεη ην δηθαίσµα λα δηαηεξεί, έθηνο 

εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηαθηηθή άµεζε επαθή µε ηνπο δχν γνλείο ηνπ. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφλ θαη ζχµθσλα µε ηελ ππνρξέσζε πνπ βαξχλεη ηα Σπµβαιιφµελα Κξάηε δπλάµεη ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9, ηα Σπµβαιιφµελα Κξάηε ζέβνληαη ην δηθαίσµα πνπ έρνπλ ην παηδί θαη νη 

γνλείο ηνπ λα εγθαηαιείςνπλ νπνηαδήπνηε ρψξα, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο ρψξαο απηνχ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Σπµβαιιφµελνπ Κξάηνπο θαη λα επηζηξέςνπλ ζηε δηθή ηνπο ρψξα. Τν δηθαίσµα εγθαηάιεηςεο 

νπνηαζδήπνηε ρψξαο µπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείµελν µφλν ησλ πεξηνξηζµψλ πνπ νξίδεη ν λφµνο θαη 

πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εζληθήο αζθάιεηαο, ηεο δεµφζηαο ηάμεο, ηεο δεµφζηαο πγείαο 

θαη ησλ δεµφζησλ εζψλ, ή ησλ δηθαησµάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ησλ άιισλ, θαη πνπ είλαη ζπµβαηνί µε ηα 

ππφινηπα δηθαηψµαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ παξνχζα Σχµβαζε. 

Άξζξν 11  

1 - Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε παίξλνπλ µέηξα ελαληίνλ ησλ αζέµηησλ µεηαθηλήζεσλ παηδηψλ ζην εμσηεξηθφ 

θαη ελαληίνλ ηεο µε επαλφδνπ ηνπο. 

2 - Γηα ην ζθνπφ απηφλ, ηα Σπµβαιιφµελα Κξάηε επλννχλ ηε ζχλαςε δηµεξψλ ή πνιπµεξψλ ζπµθσληψλ 

ή ηελ πξνζρψξεζε ζηηο ήδε ππάξρνπζεο ζπµθσλίεο. 

Άξζξν 12  

1  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε εγγπψληαη ζην παηδί πνπ έρεη ηθαλφηεηα δηάθξηζεο ην δηθαίσµα ειεχζεξεο 

έθθξαζεο ηεο γλψµεο ηνπ ζρεηηθά µε νπνηνδήπνηε ζέµα πνπ ην αθνξά, ιαµβάλνληαο ππφςε ηηο απφςεηο 

ηνπ παηδηνχ αλάινγα µε ηελ ειηθία ηνπ θαη µε ην βαζµφ σξηµφηεηαο ηνπ. 

2  Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη ηδίσο λα δίλεηαη ζην παηδί ε δπλαηφηεηα λα αθνχγεηαη ζε νπνηαδήπνηε 

δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή δηαδηθαζία πνπ ην αθνξά, είηε άµεζα είηε µέζσ ελφο εθπξνζψπνπ ή ελφο αξµφδηνπ 

νξγαληζµνχ, θαηά ηξφπν ζπµβαηφ µε ηνπο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο ηεο εζληθήο λνµνζεζίαο. 

Άξζξν 13  

1  Τν παηδί έρεη ην δηθαίσµα ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο. Τν δηθαίσµα απηφ πεξηιαµβάλεη ηελ 

ειεπζεξία αλαδήηεζεο, ιήςεο θαη δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ νπνηνπδήπνηε είδνπο, αλεμαξηήησο 

ζπλφξσλ, ππφ µνξθή πξνθνξηθή, γξαπηή ή ηππσµέλε, ή θαιιηηερληθή ή µε νπνηνδήπνηε άιιν µέζν ηεο 

επηινγήο ηνπ. 

2  Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψµαηνο απηνχ µπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείµελν µφλν ησλ πεξηνξηζµψλ πνπ 

νξίδνληαη απφ ην λφµν θαη πνπ είλαη αλαγθαίνη: 

α) Γηα ην ζεβαζµφ ησλ δηθαησµάησλ θαη ηεο ππφιεςεο ησλ άιισλ ή 

β) Γηα ηε δηαθχιαμε ηεο εζληθήο αζθάιεηαο, ηεο δεµφζηαο ηάμεο, ηεο δεµφζηαο πγείαο θαη ησλ δεµφζησλ 

εζψλ.  
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Άξζξν 14  

1  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε ζέβνληαη ην δηθαίσµα ηνπ παηδηνχ γηα ειεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη 

ζξεζθείαο. 

2  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε ζέβνληαη ην δηθαίσµα θαη ην θαζήθνλ ησλ γνλέσλ ή, θαηά πεξίπησζε, ησλ 

λνµίµσλ εθπξνζψπσλ ηνπ παηδηνχ, λα ην θαζνδεγνχλ ζηελ άζθεζε ηνπ παξαπάλσ δηθαηψµαηνο θαηά 

ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ. 

3. Ζ ειεπζεξία ηεο δήισζεο ηεο ζξεζθείαο ηνπ ή ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ µπνξεί λα ππφθεηηαη µφλν ζηνπο 

πεξηνξηζµνχο πνπ νξίδνληαη απφ ην λφµν θαη πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηε δηαθχιαμε ηεο δεµφζηαο 

αζθάιεηαο, ηεο δεµφζηαο ηάμεο, ηεο δεµφζηαο πγείαο θαη ησλ δεµφζησλ εζψλ, ή ησλ ειεπζεξηψλ ησλ 

ζεµειησδψλ δηθαησµάησλ ησλ άιισλ. 

Άξζξν 15  

1  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ηα δηθαηψµαηα ηνπ παηδηνχ ζηελ ειεπζεξία ηνπ λα 

ζπλεηαηξίδεηαη θαη ηνπ λα ζπλέξρεηαη εηξεληθά. 

2  Γελ ηίζεληαη πεξηνξηζµνί γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησµάησλ απηψλ, εθηφο απφ απηνχο πνπ νξίδεη ν 

λφµνο θαη πνπ είλαη αλαγθαίνη ζε µηα δεµνθξαηηθή θνηλσλία, πξνο ην ζπµθέξνλ ηεο εζληθήο αζθάιεηαο, 

ηεο δεµφζηαο αζθάιεηαο ή ηεο δεµφζηαο ηάμεο ή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεµφζηαο πγείαο ή ησλ δεµφζησλ 

εζψλ, ή ησλ δηθαησµάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ησλ άιισλ. 

Άξζξν 16  

1  Καλέλα παηδί δελ µπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείµελν απζαίξεηεο ή παξάλνµεο επέµβαζεο ζηελ 

ηδησηηθή ηνπ δσή, ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ, ζηελ θαηνηθία ηνπ ή ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ, νχηε παξάλνµσλ 

πξνζβνιψλ ηεο ηηµήο θαη ηεο ππφιεςεο ηνπ. 

2   Τν παηδί δηθαηνχηαη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ην λφµν έλαληη ηέηνησλ επεµβάζεσλ ή πξνζβνιψλ. 

Άξζξν 17  

Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ηε ζεµαζία ηνπ έξγνπ πνπ επηηεινχλ ηα µέζα µαδηθήο 

ελεµέξσζεο θαη θξνληίδνπλ ψζηε ην παηδί λα έρεη πξφζβαζε ζε ελεµέξσζε θαη ζε πιηθφ, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο εζληθέο θαη δηεζλείο πεγέο, ηδίσο ζ' απηά πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξναγσγή 

ηεο θνηλσληθήο, πλεπµαηηθήο θαη εζηθήο επεµεξίαο ηνπ, θαζψο θαη ηεο ζσµαηηθήο θαη πλεπµαηηθήο πγείαο 

ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ, ηα Σπµβαιιφµελα Κξάηε: 

α) Δλζαξξχλνπλ ηα µέζα µαδηθήο ελεµέξσζεο ζηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη πιηθνχ πνπ παξνπζηάδνπλ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή ρξεζηµφηεηα γηα ην παηδί πνπ είλαη ζχµθσλα µε ην πλεχµα ηνπ άξζξνπ 29. 

β) Δλζαξξχλνπλ ηε δηεζλή ζπλεξγαζία γηα ηελ παξαγσγή, αληαιιαγή θαη δηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη 

πιηθνχ απηνχ ηνπ ηχπνπ, πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο, εζληθέο θαη δηεζλείο πεγέο. 

γ) Δλζαξξχλνπλ ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάδνζε παηδηθψλ βηβιίσλ. 

δ) Δλζαξξχλνπλ ηα µέζα µαδηθήο ελεµέξσζεο λα ιαµβάλνπλ ηδηαίηεξα ππφςε ηνπο ηηο γισζζνινγηθέο 

αλάγθεο ησλ απηφρζνλσλ παηδηψλ ή ησλ παηδηψλ πνπ αλήθνπλ ζε µηα µεηνλφηεηα. 

ε) Δπλννχλ ηελ επεμεξγαζία θαηάιιεισλ θαηεπζπληήξησλ αξρψλ πνπ λα πξννξίδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ παηδηνχ απφ ηελ ελεµέξσζε θαη ην πιηθφ πνπ βιάπηνπλ ηελ επεµεξία ηνπ, ιαµβάλνληαο ππφςε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 θαη 18. 

Άξζξν 18  

1  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

αλαγλψξηζεο ηεο αξρήο, ζχµθσλα µε ηελ νπνία θαη νη δχν γνλείο είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ 

αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ. Ζ επζχλε γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ θαη γηα ηελ 

αλάπηπμή ηνπ αλήθεη θαηά θχξην ιφγν ζηνπο γνλείο, ή θαηά πεξίπησζε, ζηνπο λφµηµνπο εθπξνζψπνπο 

ηνπ. Τν ζπµθέξνλ ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα απνηειεί ηε βαζηθή ηνπο µέξηµλα. 

2  Γηα ηελ εγγχεζε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ δηθαησµάησλ πνπ εθθξάδνληαη ζηελ παξνχζα Σχµβαζε, ηα 

Σπµβαιιφµελα Κξάηε παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε βνήζεηα ζηνπο γνλείο θαη ζηνπο λφµηµνπο εθπξνζψπνπο 
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ηνπ παηδηνχ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ, θαη εμαζθαιίδνπλ ηε 

δεµηνπξγία νξγαληζµψλ, ηδξπµάησλ θαη ππεξεζηψλ επηθνξηηζµέλσλ λα µεξηµλνχλ γηα ηελ επεµεξία ησλ 

παηδηψλ. 

3  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε ιαµβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια µέηξα πξνθεηµέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ζηα 

παηδηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο εξγάδνληαη ην δηθαίσµα λα επσθεινχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα ηδξχµαηα 

θχιαμεο παηδηψλ, εθφζνλ ηα παηδηά πιεξνχλ ηνπο απαηηνχµελνπο φξνπο. 

Άξζξν 19  

1  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε ιαµβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια λνµνζεηηθά, δηνηθεηηθά, θνηλσληθά θαη 

εθπαηδεπηηθά µέηξα, πξνθεηµέλνπ λα πξνζηαηεχζνπλ ην παηδί απφ θάζε µνξθή βίαο, πξνζβνιήο ή 

βηαηνπξαγηψλ ζσµαηηθψλ ή πλεπµαηηθψλ, εγθαηάιεηςεο ή παξαµέιεζεο, θαθήο µεηαρείξηζεο ή 

εθµεηάιιεπζεο, ζπµπεξηιαµβαλφµελεο ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο, θαηά ην ρξφλν πνπ βξίζθεηαη ππφ ηελ 

επηµέιεηα ησλ γνλέσλ ηνπ ή ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν, ηνπ ή ησλ λνµίµσλ εθπξνζψπσλ ηνπ ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ ζην νπνίν ην έρνπλ εµπηζηεπζεί. 

2  Απηά ηα πξνζηαηεπηηθά µέηξα ζα πξέπεη λα πεξηιαµβάλνπλ, φπνπ ρξεηάδεηαη, απνηειεζµαηηθέο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθπφλεζε θνηλσληθψλ πξνγξαµµάησλ, πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή ηεο 

απαξαίηεηεο ππνζηήξημεο ζην παηδί θαη ζε απηνχο νη νπνίνη έρνπλ ηελ επηµέιεηά ηνπ, θαζψο θαη γηα άιιεο 

µνξθέο πξφλνηαο θαη γηα ην ραξαθηεξηζµφ, ηελ αλαθνξά, ηελ παξαπνµπή, ηελ αλάθξηζε, ηελ πεξίζαιςε 

θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημήο ηνπο ζηηο πεξηπηψζεηο θαθήο µεηαρείξηζεο ηνπ παηδηνχ πνπ 

πεξηγξάθνληαη πην πάλσ, θαη φπνπ ρξεηάδεηαη, γηα δηαδηθαζίεο δηθαζηηθήο παξέµβαζεο. 

Άξζξν 20  

1  Κάζε παηδί πνπ ζηεξείηαη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ ή ην νπνίν γηα ην 

δηθφ ηνπ ζπµθέξνλ δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαµείλεη ζην πεξηβάιινλ απηφ δηθαηνχηαη εηδηθή πξνζηαζία θαη 

βνήζεηα εθ µέξνπο ηνπ Κξάηνπο. 

2  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε πξνβιέπνπλ γη' απηφ ην παηδί µηα ελαιιαθηηθή επηµέιεηα, ζχµθσλα µε ηελ 

εζληθή λνµνζεζία ηνπο. 

3. Απηή ε επηµέιεηα µπνξεί λα έρεη, µεηαμχ άιισλ, ηε µνξθή ηεο ηνπνζέηεζεο ζε µηα νηθνγέλεηα, ηεο 

KAFALAH ηνπ ηζιαµηθνχ δηθαίνπ, ηεο πηνζεζίαο ή, ζε πεξίπησζε αλάγθεο, ηεο ηνπνζέηεζεο ζε έλα 

θαηάιιειν γηα ηελ πεξίζηαζε ίδξπµα γηα παηδηά. Καηά ηελ επηινγή αλάµεζα ζε απηέο ηηο ιχζεηο, 

ιαµβάλεηαη δεφλησο ππφςε ε αλάγθε µηαο ζπλέρεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ε εζληθή, 

ζξεζθεπηηθή, πνιηηηζηηθή θαη γισζζνινγηθή θαηαγσγή ηνπ. 

Άξζξν 21  

Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη /ή επηηξέπνπλ ηελ πηνζεζία δηαζθαιίδνπλ φηη εθείλν πνπ 

ιαµβάλεηαη πξσηίζησο ππφςε ζηελ πξνθεηµέλε πεξίπησζε είλαη ην ζπµθέξνλ ηνπ παηδηνχ θαη: 

α) Μεξηµλνχλ ψζηε ε πηνζεζία ελφο παηδηνχ λα µελ επηηξέπεηαη παξά µφλν απφ ηηο αξµφδηεο αξρέο, νη 

νπνίεο απνθαίλνληαη, ζχµθσλα µε ην λφµν θαη µε ηηο εθαξµνδφµελεο δηαδηθαζίεο θαη επί ηε βάζεη φισλ 

ησλ αμηφπηζησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, εάλ ε πηνζεζία είλαη δπλαηή ελ φςεη ηεο θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ 

ζε ζρέζε µε ηνλ παηέξα θαη ηε µεηέξα ηνπ, ηνπο ζπγγελείο ηνπ θαη ηνπο λνµίµνπο εθπξνζψπνπο ηνπ θαη 

εάλ, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη, ηα ελδηαθεξφµελα πξφζσπα έδσζαλ ηε ζπλαίλεζε ηνπο γηα ηελ πηνζεζία, 

έρνληαο γλψζε ησλ πξαγµάησλ θαη µεηά απφ ηελ αλαγθαία παξνρή ζπµβνπιψλ. 

β) Αλαγλσξίδνπλ φηη ε πηνζεζία ζην εμσηεξηθφ µπνξεί λα αληηµεησπηζζεί σο έλα άιιν µέζν εμαζθάιηζεο 

ζην παηδί ηεο αλαγθαίαο θξνληίδαο, έλα απηφ δελ µπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε µία αλάδνρε ή ζε µία 

πηνζεηνχζα νηθνγέλεηα ή λα αλαηξαθεί ζσζηά ζηε ρψξα ηεο θαηαγσγήο ηνπ. 

γ) Μεξηµλνχλ ψζηε, ζε πεξίπησζε πηνζεζίαο ζην εμσηεξηθφ, ην παηδί λα απνιαµβάλεη ησλ ίδησλ 

πξνζηαηεπηηθψλ µέηξσλ θαη πξνδηαγξαθψλ µε εθείλα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξίπησζε εζληθήο πηνζεζίαο. 

δ) Παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια µέηξα γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη, ζε πεξίπησζε δηαθξαηηθήο πηνζεζίαο, ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ παηδηνχ δελ απνιήγεη ζε αλάξµνζην πιηθφ φθεινο γηα ηα πξφζσπα πνπ είλαη αλαµηγµέλα 

ζ' απηή. 

ε) Πξνσζνχλ ηνπο αληηθεηµεληθνχο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ µε ηε ζχλαςε δηµεξψλ ή πνιπµεξψλ 

δηαθαλνληζµψλ ή ζπµθσληψλ, αλάινγα µε ηελ πεξίπησζε, θαη πξνζπαζνχλ µέζα ζ' απηά ηα πιαίζηα, λα 

επηηχρνπλ νη ηνπνζεηήζεηο παηδηψλ ζην εμσηεξηθφ λα πξαγµαηνπνηνχληαη απφ αξµφδηεο αξρέο ή αξµφδηα 

φξγαλα. 
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Άξζξν 22  

1  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε παίξλνπλ ηα θαηάιιεια µέηξα πξνθεηµέλνπ έλα παηδί, ηα νπνίν επηδεηεί λα 

απνθηήζεη ην λνµηθφ θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα ή πνπ ζεσξείηαη πξφζθπγαο δπλάµεη ησλ θαλφλσλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ ηζρχνληνο δηεζλνχο ή εζληθνχ δηθαίνπ, είηε απηφ είλαη µφλν είηε ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο 

γνλείο ηνπ ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, λα ραίξεη ηεο θαηάιιειεο πξνζηαζίαο θαη αλζξσπηζηηθήο 

βνήζεηαο, πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα απνιαµβάλεη ηα δηθαηψµαηα πνπ ηνπ αλαγλσξίδνπλ ε παξνχζα 

Σχµβαζε θαη ηα άιια δηεζλή φξγαλα ηα ζρεηηθά µε ηα δηθαηψµαηα ηνπ αλζξψπνπ ή αλζξσπηζηηθνχ 

ραξαθηήξα, ζηα νπνία µεηέρνπλ ηα ελ ιφγσ Κξάηε. 

2  Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα Σπµβαιιφµελα Κξάηε ζπλεξγάδνληαη, φπσο απηά ην θξίλνπλ αλαγθαίν, ζε φιεο 

ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη απφ ηνλ Οξγαληζµφ ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ θαη ηνπο άιινπο αξµφδηνπο 

δηαθπβεξλεηηθνχο ή µε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζµνχο πνπ ζπλεξγάδνληαη µε ηνλ Οξγαληζµφ ησλ Ζλσµέλσλ 

Δζλψλ, πξνθεηµέλνπ λα πξνζηαηεχζνπλ θαη λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε παξφµνηα 

θαηάζηαζε, θαη πξνθεηµέλνπ λα αλαδεηήζνπλ ηνπο γνλείο ή άιια µέιε ηεο νηθνγέλεηαο θάζε παηδηνχ 

πξφζθπγα θαη γηα λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο αλαγθαίεο γηα ηελ επαλέλσζε ηνπ παηδηνχ µε ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ. Σε πεξίπησζε πνπ νχηε ν παηέξαο νχηε ε µεηέξα νχηε θαλέλα άιιν µέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

είλαη δπλαηφλ λα αλεπξεζεί, ην παηδί έρεη δηθαίσµα λα ηχρεη ηεο ίδηαο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη ζε 

νπνηνδήπνηε άιιν παηδί ζηεξεµέλν νξηζηηθά ή πξνζσξηλά ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν, ζχµθσλα µε ηηο αξρέο ηεο παξνχζαο Σχµβαζεο. 

Άξζξν 23  

1  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ φηη ηα πλεπµαηηθψο ή ζσµαηηθψο αλάπεξα παηδηά πξέπεη λα 

δηάγνπλ πιήξε θαη αμηνπξεπή δσή, ζε ζπλζήθεο νη νπνίεο εγγπψληαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπο, επλννχλ ηελ 

απηνλνµία ηνπο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπµµεηνρή ηνπο ζηε δσή ηνπ ζπλφινπ. 

2  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσµα ησλ αλάπεξσλ παηδηψλ λα ηπγράλνπλ εηδηθήο 

θξνληίδαο θαη ελζαξξχλνπλ θαη εμαζθαιίδνπλ, ζην µέηξν ησλ δηαζέζηµσλ πφξσλ, ηελ παξνρή, µεηά απφ 

αίηεζε, ζηα αλάπεξα παηδηά πνπ πιεξνχλ ηνπο απαηηνχµελνπο φξνπο θαη ζε απηνχο πνπ ηα έρνπλ 

αλαιάβεη, µηαο βνήζεηαο πξνζαξµνζµέλεο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ θαη ζηηο πεξηζηάζεηο ησλ γνλέσλ 

ηνπ ή απηψλ ζηνπο νπνίνπο ηα έρνπλ εµπηζηεπζεί. 

3  Δλ φςεη ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ αλάπεξσλ παηδηψλ, ε ρνξεγνχµελε ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 2 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ βνήζεηα παξέρεηαη δσξεάλ, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφ, θαηφπηλ ππνινγηζµνχ ησλ 

νηθνλνµηθψλ πφξσλ ησλ γνλέσλ ηνπο θαη απηψλ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ εµπηζηεπζεί ην παηδί, θαη 

ζρεδηάδεηαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ηα αλάπεξα παηδηά λα έρνπλ απνθιεηζηηθή πξφζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζηελ επηµφξθσζε, ζηελ πεξίζαιςε, ζηελ απνθαηάζηαζε αλαπήξσλ, ζηελ επαγγειµαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη ζηηο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη πνπ λα επηηπγράλεηαη ε φζν ην δπλαηφλ 

πιεξέζηεξε θνηλσληθή έληαμε θαη πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο πνιηηηζηηθήο θαη 

πλεπµαηηθήο ηνπο εμέιημεο. 

4  Μέζα ζε πλεχµα δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, ηα Σπµβαιιφµελα Κξάηε πξνσζνχλ ηελ αληαιιαγή 

θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνµέα ηεο πξνιεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη ηεο ηαηξηθήο, ςπρνινγηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο ζεξαπείαο ησλ αλάπεξσλ παηδηψλ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο δηάδνζεο θαη ηεο πξφζβαζήο 

ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο µεζφδνπο απνθαηάζηαζεο αλαπήξσλ θαη ζηηο ππεξεζίεο 

επαγγειµαηηθήο θαηάξηηζεο, µε ζθνπφ λα επηηξαπεί ζηα Σπµβαιιφµελα Κξάηε λα βειηηψζνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο αξµνδηφηεηεο ηνπο θαη λα δηεπξχλνπλ ηελ πείξα ηνπο ζε απηνχο ηνπο ηνµείο. Σ' απηφ ην 

πεδίν ιαµβάλνληαη ηδηαίηεξα ππφςε νη αλάγθεο ησλ ππφ αλάπηπμε ρσξψλ. 

Άξζξν 24  

1  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσµα ηνπ παηδηνχ λα απνιαµβάλεη ην θαιχηεξν 

δπλαηφλ επίπεδν πγείαο θαη λα επσθειείηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηαηξηθήο ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζήο 

αλαπήξσλ. Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε επηδηψθνπλ λα δηαζθαιίζνπλ ην φηη θαλέλα παηδί δελ ζα ζηεξείηαη ην 

δηθαίσµα πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο απηέο. 

2  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε επηδηψθνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πιήξε εθαξµνγή ηνπ παξαπάλσ 

δηθαηψµαηνο θαη ηδηαίηεξα παίξλνπλ ηα θαηάιιεια µέηξα γηα: 

α) Να µεηψζνπλ ηε βξεθηθή θαη παηδηθή ζλεζηµφηεηα. 
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β) Να εμαζθαιίζνπλ ζε θάζε παηδί ηελ απαξαίηεηε ηαηξηθή αληίιεςε θαη πεξίζαιςε δίλνληαο έµθαζε 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ζηνηρεηψδνπο πεξίζαιςεο. 

γ) Να αγσληζηνχλ θαηά ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο θαθήο δηαηξνθήο θαη µέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζηνηρεηψδνπο 

πεξίζαιςεο, µε ηελ εθαξµνγή -αλάµεζα ζηα άιιαηεο ήδε δηαζέζηµεο ηερλνινγίαο θαη µε ηελ παξνρή 

ζξεπηηθψλ ηξνθψλ θαη θαζαξνχ πφζηµνπ λεξνχ, ιαµβάλνληαο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο ηεο µφιπλζεο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

δ) Να εμαζθαιίζνπλ ζηηο µεηέξεο θαηάιιειε πεξίζαιςε πξηλ θαη µεηά απφ ηνλ ηνθεηφ. 

ε) Να µπνξνχλ φιεο νη νµάδεο ηεο θνηλσλίαο, ηδηαίηεξα νη γνλείο θαη ηα παηδηά, λα ελεµεξψλνληαη γηα ηα 

ζέµαηα ηεο πγείαο θαη ηεο δηαηξνθήο ηνπ παηδηνχ, γηα ηα πιενλεθηήµαηα ηνπ θπζηθνχ ζειαζµνχ, ηελ 

πγηεηλή θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεµάησλ θαη λα βξίζθνπλ 

ππνζηήξημε ζηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ βαζηθψλ γλψζεσλ. 

ζη) Να αλαπηχμνπλ ηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή θξνληίδα, ηελ θαζνδήγεζε ησλ γνλέσλ θαη ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνγξαµµαηηζµνχ. 

3  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια θαη απνηειεζµαηηθά µέηξα γηα λα θαηαξγεζνχλ 

νη παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο πνπ βιάπηνπλ ηελ πγεία ησλ παηδηψλ. 

4  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε αλαιαµβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνσζήζνπλ θαη λα ελζαξξχλνπλ ηε 

δηεζλή ζπλεξγαζία, ψζηε λα επηηχρνπλ ζηαδηαθά ηελ πιήξε πξαγµαηνπνίεζε ηνπ δηθαηψµαηνο πνπ 

αλαγλσξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν. Δλ φςεη απηνχ, ιαµβάλνληαη ηδηαίηεξα ππφςε νη αλάγθεο ησλ ππφ 

αλάπηπμε ρσξψλ. 

Άξζξν 25  

Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ζην παηδί, πνπ ηνπνζεηήζεθε απφ ηηο αξµφδηεο αξρέο ζε µία 

νηθνγέλεηα, µε ζθνπφ ηελ παξνρή θξνληίδαο, πξνζηαζίαο ή ζεξαπείαο ηεο ζσµαηηθήο ή πλεπµαηηθήο ηνπ 

πγείαο, ην δηθαίσµα ζε µία πεξηνδηθή αλαζεψξεζε ηεο παξαπάλσ ζεξαπείαο θαη θάζε άιιεο πεξίζηαζεο 

ζρεηηθήο µε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ. 

Άξζξν 26  

1  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ζε θάζε παηδί ην δηθαίσµα λα επσθειείηαη απφ ηελ θνηλσληθή 

πξφλνηα, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ, θαη παίξλνπλ ηα απαξαίηεηα µέηξα γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ πιήξε πξαγµαηνπνίεζε ηνπ δηθαηψµαηνο απηνχ, ζχµθσλα µε ηελ εζληθή λνµνζεζία 

ηνπο. 

2  Τα σθειήµαηα, φπνπ είλαη αλαγθαία, πξέπεη λα δίλνληαη, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη πφξνη θαη ε 

θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ επζχλε ηεο ζπληήξεζήο ηνπ, θαζψο 

θαη θάζε άιιε εθηίµεζε ζρεηηδφµελε µε ηελ αίηεζε παξνρήο σθειεµάησλ πνπ γίλεηαη απφ ην παηδί ή γηα 

ινγαξηαζµφ ηνπ. 

Άξζξν 27  

1  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσµα θάζε παηδηνχ γηα έλα θαηάιιειν επίπεδν δσήο 

πνπ λα επηηξέπεη ηε ζσµαηηθή, πλεπµαηηθή, ςπρηθή, εζηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ. 

2  Σηνπο γνλείο ή ζηα άιια πξφζσπα πνπ έρνπλ αλαιάβεη ην παηδί αλήθεη θαηά θχξην ιφγν ε επζχλε ηεο 

εμαζθάιηζεο µέζα ζηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ησλ νηθνλνµηθψλ µέζσλ ηνπο, ησλ απαξαίηεησλ 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ζπλζεθψλ δσήο. 

3  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε πηνζεηνχλ ηα θαηάιιεια µέηξα, ζχµθσλα µε ηηο εζληθέο ηνπο ζπλζήθεο θαη 

ζην µέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο γνλείο θαη ηα άιια πξφζσπα πνπ είλαη 

ππεχζπλα γηα ην παηδί, λα εθαξµφζνπλ ην δηθαίσµα απηφ θαη πξνζθέξνπλ, ζε πεξίπησζε αλάγθεο, πιηθή 

βνήζεηα θαη πξνγξάµµαηα ππνζηήξημεο, θπξίσο ζε ζρέζε µε ηε δηαηξνθή, ην ξνπρηζµφ θαη ηελ θαηνηθία. 

4  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια µέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ είζπξαμε ηεο 

δηαηξνθήο ηνπ παηδηνχ απφ ηνπο γνλείο ηνπ ή απφ ηα άιια πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ νηθνλνµηθή επζχλε 

γη' απηφ, είηε εληφο ηεο επηθξάηεηαο είηε ζην εμσηεξηθφ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν ην νπνίν 

έρεη ηελ νηθνλνµηθή επζχλε γηα ην παηδί δεη ζε έλα Κξάηνο δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ηνπ παηδηνχ, ηα 

Σπµβαιιφµελα Κξάηε επλννχλ ηελ πξνζρψξεζε ζε δηεζλείο ζπµθσλίεο ή ηε ζχλαςε ηέηνησλ 

ζπµθσληψλ, θαζψο θαη ηελ πηνζέηεζε θάζε άιιεο θαηάιιειεο ξχζµηζεο. 
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Άξζξν 28  

1  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσµα ηνπ παηδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη, ηδηαίηεξα, γηα 

λα επηηεπρζεί ε άζθεζε ηνπ δηθαηψµαηνο απηνχ πξννδεπηηθά θαη ζηε βάζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ: 

α) Καζηζηνχλ ηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε ππνρξεσηηθή θαη δσξεάλ γηα φινπο. 

β) Δλζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε δηάθνξσλ µνξθψλ δεπηεξνβάζµηαο εθπαίδεπζεο, ηφζν γεληθήο φζν θαη 

επαγγειµαηηθήο, ηηο θαζηζηνχλ αλνηρηέο θαη πξνζηηέο ζε θάζε παηδί, θαη παίξλνπλ θαηάιιεια µέηξα, φπσο 

ε ζέζπηζε ηεο δσξεάλ εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ρξεµαηηθήο βνήζεηαο ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

γ) Δμαζθαιίδνπλ ζε φινπο ηελ πξφζβαζε ζηελ αλψηαηε παηδεία µε φια ηα θαηάιιεια µέζα, ζε 

ζπλάξηεζε µε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαζελφο. 

δ) Καζηζηνχλ αλνηρηέο θαη πξνζηηέο ζε θάζε παηδί ηε ζρνιηθή θαη ηελ επαγγειµαηηθή ελεµέξσζε θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζµφ. 

ε) Παίξλνπλ µέηξα γηα λα ελζαξξχλνπλ ηελ ηαθηηθή ζρνιηθή θνίηεζε θαη ηε µείσζε ηνπ πνζνζηνχ 

εγθαηάιεηςεο ησλ ζρνιηθψλ ζπνπδψλ. 

2  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια µέηξα γηα ηελ εθαξµνγή ηεο ζρνιηθήο 

πεηζαξρίαο µε ηξφπν πνπ λα ηαηξηάδεη ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπ παηδηνχ σο αλζξψπηλνπ φληνο, θαη ζχµθσλα 

µε ηελ παξνχζα Σχµβαζε. 

3  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε πξνάγνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ηε δηεζλή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνµέα ηεο παηδείαο, 

µε ζθνπφ λα ζπµβάιινπλ θπξίσο ζηελ εμάιεηςε ηεο άγλνηαο θαη ηνπ αλαιθαβεηηζµνχ ζηνλ θφζµν θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζηηο επηζηεµνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο θαη ζηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο 

µεζφδνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ, ιαµβάλνληαη ηδηαίηεξα ππφςε νη αλάγθεο ησλ ππφ αλάπηπμε ρψξσλ. 

Άξζξν 29  

1  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε ζπµθσλνχλ φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα απνζθνπεί: 

α) Σηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ πιεξέζηεξε δπλαηή αλάπηπμε ησλ 

ραξηζµάησλ ηνπ θαη ησλ ζσµαηηθψλ θαη πλεπµαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ. 

β) Σηελ αλάπηπμε ηνπ ζεβαζµνχ γηα ηα δηθαηψµαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο ζεµειηψδεο ειεπζεξίεο θαη γηα 

ηηο αξρέο πνπ θαζηεξψλνληαη ζην Φάξηε ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ. 

γ) Σηελ αλάπηπμε ηνπ ζεβαζµνχ γηα ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ, ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, ηε γιψζζα ηνπ θαη ηηο 

πνιηηηζηηθέο ηνπ αμίεο, θαζψο θαη ηνπ ζεβαζµνχ ηνπ γηα ηηο εζληθέο αμίεο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δεη, ηεο 

ρψξαο απφ ηελ νπνία µπνξεί λα θαηάγεηαη θαη γηα ηνπο πνιηηηζµνχο πνπ δηαθέξνπλ απφ ην δηθφ ηνπ. 

δ) Σηελ πξνεηνηµαζία ηνπ παηδηνχ γηα µία ππεχζπλε δσή ζε µία ειεχζεξε θνηλσλία µέζα ζε πλεχµα 

θαηαλφεζεο, εηξήλεο, αλνρήο, ηζφηεηαο ησλ θπιψλ θαη θηιίαο αλάµεζα ζε φινπο ηνπο ιανχο θαη ηηο 

εζληθηζηηθέο, εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο νµάδεο θαη ζηα πξφζσπα απηφρζνλεο θαηαγσγήο. 

ε) Σηελ αλάπηπμε ηνπ ζεβαζµνχ γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

2  Καµία δηάηαμε ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή ηνπ άξζξνπ 28 δελ µπνξεί λα εξµελεπηεί µε ηξφπν πνπ λα 

ζίγεη ηελ ειεπζεξία ησλ θπζηθψλ ή λνµηθψλ πξνζψπσλ γηα ηε δεµηνπξγία θαη ηε δηεχζπλζε 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπµάησλ, ππφ ηνλ φξν φηη ζα ηεξνχληαη νη εθθξαζµέλεο ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ αξρέο θαη φηη ε παξερφµελε ζηα ηδξχµαηα απηά εθπαίδεπζε ζα είλαη ζχµθσλε µε ηηο 

ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα έρεη νξίζεη ην Κξάηνο. 

Άξζξν 30  

Σηα θξάηε φπνπ ππάξρνπλ εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο γισζζηθέο µεηνλφηεηεο ή πξφζσπα απηφρζνλεο 

θαηαγσγήο, έλα παηδί απηφρζνλαο ή πνπ αλήθεη ζε µία απφ απηέο ηηο µεηνλφηεηεο δελ µπνξεί λα ζηεξεζεί 

ην δηθαίσµα λα έρεη ηε δηθή ηνπ πνιηηηζηηθή δσή, λα πξεζβεχεη θαη λα αζθεί ηε δηθή ηνπ ζξεζθεία ή λα 

ρξεζηµνπνηεί ηε δηθή ηνπ γιψζζα απφ θνηλνχ µε ηα άιια µέιε ηεο νµάδαο ηνπ. 

Άξζξν 31  

1  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ζην παηδί ην δηθαίσµα ζηελ αλάπαπζε θαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ζηελ ελαζρφιεζε µε ςπραγσγηθά παηρλίδηα θαη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ηνπ θαη ζηελ ειεχζεξε ζπµµεηνρή ζηελ πνιηηηζηηθή θαη θαιιηηερληθή 

δσή. 

2  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε ζέβνληαη θαη πξνάγνπλ ην δηθαίσµα ηνπ παηδηνχ λα ζπµµεηέρεη πιήξσο 

ζηελ πνιηηηζηηθή θαη θαιιηηερληθή δσή θαη ελζαξξχλνπλ ηελ πξνζθνξά θαηάιιεισλ θαη ίζσλ επθαηξηψλ 
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γηα πνιηηηζηηθέο, θαιιηηερληθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ. 

Άξζξν 32  

1  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσµα ηνπ παηδηνχ λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ 

νηθνλνµηθή εθµεηάιιεπζε θαη απφ ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο πνπ ελέρεη θηλδχλνπο ή πνπ 

µπνξεί λα εθζέζεη ζε θίλδπλν ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ή λα βιάςεη ηελ πγεία ηνπ ή ηε ζσµαηηθή, πλεπµαηηθή, 

ςπρηθή, εζηθή ή θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ. 

2  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε παίξλνπλ λνµνζεηηθά, δηνηθεηηθά, θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά µέηξα γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ εθαξµνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ, θαη ιαµβάλνληαο ππφςε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άιισλ δηεζλψλ νξγάλσλ, ηα Σπµβαιιφµελα Κξάηε εηδηθφηεξα: 

α) Οξίδνπλ έλα θαηψηαην φξην ή θαηψηαηα φξηα ειηθίαο γηα ηελ είζνδν ζηελ επαγγειµαηηθή απαζρφιεζε. 

β) Πξνβιέπνπλ µία θαηάιιειε ξχζµηζή ησλ σξαξίσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 

γ) Πξνβιέπνπλ θαηάιιειεο πνηλέο θαη άιιεο θπξψζεηο, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απνηειεζµαηηθή 

εθαξµνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Άξζξν 33  

Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια µέηξα, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ λνµνζεηηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ µέηξσλ, γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηα παηδηά απφ ηελ παξάλνµε 

ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη ςπρφηξνπσλ νπζηψλ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηεζλείο 

ζπµβάζεηο, θαη γηα λα εµπνδίζνπλ ηε ρξεζηµνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζηελ παξαγσγή θαη ηελ παξάλνµε 

δηαθίλεζε απηψλ ησλ νπζηψλ. 

Άξζξν 34  

Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε αλαιαµβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχζνπλ ην παηδί απφ θάζε µνξθή 

ζεμνπαιηθήο εθµεηάιιεπζεο θαη ζεμνπαιηθήο βίαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ηα Κξάηε, εηδηθφηεξα, παίξλνπλ 

φια ηα θαηάιιεια µέηξα ζε εζληθφ, δηµεξέο θαη πνιπµεξέο επίπεδν γηα λα εµπνδίζνπλ: 

α) Τελ παξαθίλεζε ή ηνλ εμαλαγθαζµφ ησλ παηδηψλ ζε παξάλνµε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα. 

β) Τελ εθµεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ γηα πνξλεία ή γηα άιιεο παξάλνµεο ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

γ) Τελ εθµεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ γηα ηελ παξαγσγή ζεαµάησλ ή πιηθνχ πνξλνγξαθηθνχ ραξαθηήξα. 

Άξζξν 35  

Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια µέηξα ζε εζληθφ, δηµεξέο θαη πνιπµεξέο επίπεδν 

γηα λα εµπνδίζνπλ ηελ απαγσγή, ηελ πψιεζε ή ην δνπιεµπφξην παηδηψλ, γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ θαη 

µε νπνηαδήπνηε µνξθή. 

Άξζξν 36  

Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε πξνζηαηεχνπλ ην παηδί απφ θάζε άιιε µνξθή εθµεηάιιεπζεο επηβιαβή γηα 

νπνηαδήπνηε πιεπξά ηεο επεµεξίαο ηνπ. 

Άξζξν 37  

Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε επαγξππλνχλ ψζηε: 

α) Καλέλα παηδί λα µελ ππνβάιιεηαη ζε βαζαληζηήξηα ή ζε άιιεο ζθιεξέο, απάλζξσπεο ή εμεπηειηζηηθέο 

ηηµσξίεο ή µεηαρείξηζε. Θαλαηηθή πνηλή ή ηζφβηα θάζεηξμε ρσξίο δπλαηφηεηα απειεπζέξσζεο δελ πξέπεη 

λα απαγγέιινληαη γηα παξαβάζεηο, ηηο νπνίεο έρνπλ δηαπξάμεη πξφζσπα θάησ ησλ δεθανθηψ εηψλ. 

β) Καλέλα παηδί λα µελ ζηεξείηαη ηελ ειεπζεξία ηνπ θαηά ηξφπν παξάλνµν ή απζαίξεην. Ζ ζχιιεςε, 

θξάηεζε ή θπιάθηζε ελφο παηδηνχ πξέπεη λα είλαη ζχµθσλε µε ην λφµν, λα µελ απνηειεί παξά έλα 

έζραην µέηξν θαη λα είλαη ηεο µηθξφηεξεο δπλαηήο ρξνληθήο δηάξθεηαο. 

γ) Κάζε παηδί πνπ ζηεξείηαη ηελ ειεπζεξία λα αληηµεησπίδεηαη µε αλζξσπηζµφ θαη µε ηνλ νθεηιφµελν ζηελ 

αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ ζεβαζµφ, θαη θαηά ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο ειηθίαο 
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ηνπ. Δηδηθφηεξα, θάζε παηδί πνπ ζηεξείηαη ηελ ειεπζεξία ζα ρσξίδεηαη απφ ηνπο ελήιηθεο, εθηφο εάλ 

ζεσξεζεί φηη είλαη πξνηηµφηεξν λα µε γίλεη απηφ γηα ην ζπµθέξνλ ηνπ παηδηνχ, θαη έρεη ην δηθαίσµα λα 

δηαηεξήζεη ηελ επαθή µε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ δη' αιιεινγξαθίαο θαη µε επηζθέςεηο, εθηφο εμαηξεηηθψλ 

πεξηζηάζεσλ. 

δ) Τα παηδηά πνπ ζηεξνχληαη ηελ ειεπζεξία ηνπο λα έρνπλ ην δηθαίσµα γηα ηαρεία πξφζβαζε ζε λνµηθή ή 

ζε άιιε θαηάιιειε ζπµπαξάζηαζε, θαζψο θαη ην δηθαίσµα λα αµθηζβεηνχλ ηε λνµηµφηεηα ηεο ζηέξεζεο 

ηεο ειεπζεξίαο ηνπο ελψπηνλ ελφο δηθαζηεξίνπ ή µηαο άιιεο αξµφδηαο, αλεμάξηεηεο θαη αµεξφιεπηεο 

αξρήο, θαη γηα ηε ιήςε µηαο ηαρείαο απφθαζεο πάλσ ζ' απηφ ην δήηεµα. 

Άξζξν 38  

1  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε αλαιαµβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζέβνληαη θαη λα δηαζθαιίδνπλ ην 

ζεβαζµφ ζηνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ πνπ εθαξµφδνληαη ζε απηά ζε πεξίπησζε 

έλνπιεο ζχξξαμεο, θαη ησλ νπνίσλ ε πξνζηαζία επεθηείλεηαη ζηα παηδηά. 

2  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε παίξλνπλ φια ηα δπλαηά µέηξα γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα πξφζσπα θάησ 

ησλ δεθαπέληε εηψλ, δελ ζα ζπµµεηέρνπλ άµεζα ζηηο ερζξνπξαμίεο. 

3  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε απέρνπλ απφ ηελ επηζηξάηεπζε ζηηο έλνπιεο δπλάµεηο ηνπο θάζε 

πξνζψπνπ θάησ ησλ δεθαπέληε εηψλ. Καηά ηελ επηζηξάηεπζε αλάµεζα ζε πξφζσπα άλσ ησλ δεθαπέληε 

εηψλ αιιά θάησ ησλ δεθανθηψ εηψλ, ηα Σπµβαιιφµελα Κξάηε πξνζπαζνχλ λα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηα 

πξφζσπα µεγαιχηεξεο ειηθίαο. 

4  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε, ζχµθσλα µε ηελ ππνρξέσζε πνπ έρνπλ, δπλάµεη ηνπ δηεζλνχο 

αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ, λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ άµαρν πιεζπζµφ ζε πεξίπησζε έλνπιεο ζχξξαμεο, 

παίξλνπλ φια ηα δπλαηά µέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ, πνπ ζίγνληαη απφ ηελ 

έλνπιε ζχξξαμε. 

Άξζξν 39  

Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια µέηξα γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζσµαηηθή θαη 

ςπρνινγηθή αλάξξσζε θαη ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε θάζε παηδηνχ ζχµαηνο: νπνηαζδήπνηε µνξθήο 

παξαµέιεζεο, εθµεηάιιεπζεο ή θαθνπνίεζεο, βαζαληζµνχ ή θάζε άιιεο µνξθήο ζθιεξήο, απάλζξσπεο 

ή εμεπηειηζηηθήο µεηαρείξηζεο ή ηηµσξίαο ή έλνπιεο ζχξξαμεο. Ζ αλάξξσζε απηή θαη ε επαλέληαμε 

γίλνληαη µέζα ζε πεξηβάιινλ, πνπ επλνεί ηελ πγεία, ηνλ απηνζεβαζµφ θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ παηδηνχ. 

Άξζξν 40  

1  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ζε θάζε παηδί χπνπην, θαηεγνξνχµελν ή θαηαδηθαζµέλν γηα 

παξάβαζε ηνπ πνηληθνχ λφµνπ ην δηθαίσµα ζε µεηαρείξηζε πνπ λα ζπλάδεη µε ην αίζζεµα ηεο 

αμηνπξέπεηαο ηνπ θαη ηεο πξνζσπηθήο αμίαο, πνπ λα εληζρχεη ην ζεβαζµφ ηνπ γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψµαηα θαη ηηο ζεµειηψδεηο ειεπζεξίεο ησλ άιισλ θαη πνπ λα ιαµβάλεη ππφςε ηελ ειηθία ηνπ, θαζψο 

θαη ηελ αλάγθε γηα επαλέληαμε ζηελ θνηλσλία θαη ηελ αλάιεςε απφ ην παηδί ελφο επνηθνδνµεηηθνχ ξφινπ 

ζηελ θνηλσλία. 

2  Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, θαη ιαµβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ δηεζλψλ νξγάλσλ, ηα 

Σπµβαιιφµελα Κξάηε επαγξππλνχλ ηδηαίηεξα ψζηε: 

α) Καλέλα παηδί λα µελ θαζίζηαηαη χπνπην, λα µελ θαηεγνξείηαη θαη λα µελ θαηαδηθάδεηαη γηα παξάβαζε 

ηνπ πνηληθνχ λφµνπ ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ, πνπ δελ απαγνξεχνληαη απφ ην εζληθφ ή δηεζλέο 

δίθαην θαηά ην ρξφλν πνπ δηαπξάρζεθαλ. 

β) Κάζε παηδί χπνπην ή θαηεγνξνχµελν γηα παξάβαζε ηνπ πνηληθνχ λφµνπ λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ην 

δηθαίσµα ζηηο αθφινπζεο εγγπήζεηο: 

I) Να ζεσξείηαη αζψν µέρξη λα απνδεηρζεί λφµηµα ε ελνρή ηνπ. 

II) Να ελεµεξψλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη απεπζείαο γηα ηηο ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξίεο ή, θαηά 

πεξίπησζε, µέζσ ησλ γνλέσλ ηνπ ή ησλ λφµηµσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαη λα έρεη λνµηθή ή νπνηαδήπνηε 

άιιε θαηάιιειε ζπµπαξάζηαζε γηα ηελ πξνεηνηµαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο ππεξάζπηζήο ηνπ. 

III) Να θξίλεηαη ε ππφζεζε ηνπ ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ µηα αξµφδηα, αλεμάξηεηε θαη αµεξφιεπηε αξρή ή 

δηθαζηηθφ ζψµα, ζχµθσλα µε µία δίθαηε θαηά ην λφµν δηαδηθαζία µε ηελ παξνπζία ελφο λνµηθνχ ή άιινπ 

ζπµβνχινπ θαη ηελ παξνπζία ησλ γνλέσλ ηνπ ή ησλ λφµηµσλ εθπξνζψπσλ ηνπ, εθηφο αλ απηφ ζεσξεζεί 

αληίζεην πξνο ην ζπµθέξνλ ηνπ παηδηνχ, ιφγσ θπξίσο ηεο ειηθίαο ή ηεο θαηάζηαζήο ηνπ. 
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IV) Να µελ ππνρξεψλεηαη λα θαηαζέζεη σο µάξηπξαο ή λα νµνινγήζεη ηελ ελνρή ηνπ, λα ππνβάιιεη 

εξσηήζεηο ην ίδην ή µέζσ άιινπ ζηνπο µάξηπξεο θαηεγνξίαο θαη λα επηηπγράλεη ηελ παξάζηαζε θαη ηελ 

εμέηαζε µαξηχξσλ ππεξάζπηζεο θάησ απφ ζπλζήθεο ηζφηεηαο. 

V) Δάλ θξηζεί φηη παξέβε ηνλ πνηληθφ λφµν, λα µπνξεί λα πξνζθχγεη θαη' απηήο ηεο απφθαζεο θαη θαηά 

νπνηνπδήπνηε µέηξνπ πνπ ιήθζεθε σο ζπλέπεηα απηήο ελψπηνλ µηαο αλψηεξεο αξµφδηαο, αλεμάξηεηεο 

θαη αµεξφιεπηεο αξρήο ή δηθαζηηθνχ ζψµαηνο, ζχµθσλα µε ην λφµν. 

VI) Να έρεη ηε δσξεάλ βνήζεηα ελφο δηεξµελέα, ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαιαβαίλεη ή δελ µηιάεη ηε 

γιψζζα πνπ ρξεζηµνπνηείηαη. 

VII) Να αληηµεησπίδεηαη ε ηδησηηθή ηνπ δσή µε απφιπην ζεβαζµφ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

3  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε πξνζπαζνχλ λα πξναγάγνπλ ηε ζέζπηζε λφµσλ, δηαδηθαζηψλ, αξρψλ θαη 

ζεζµψλ εθαξµνδνµέλσλ εηδηθψο ζηα παηδηά πνπ είλαη χπνπηα, θαηεγνξνχµελα ή θαηαδηθαζµέλα γηα 

παξάβαζε ηνπ πνηληθνχ λφµνπ θαη ηδηαίηεξα: 

α) Τε ζέζπηζε ελφο ειάρηζηνπ νξίνπ ειηθίαο θάησ απ' ην νπνίν ηα παηδηά ζα ζεσξνχληαη φηη δελ έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα παξάβαζεο ηνπ πνηληθνχ λφµνπ. 

β) Τελ εηζαγσγή µέηξσλ, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφλ θαη επθηαίν, γηα ηελ αληηµεηψπηζε ηέηνησλ παηδηψλ, 

ρσξίο αλάγθε πξνζθπγήο ζηε δηθαηνζχλε, µε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη ηεξείηαη ν απφιπηνο ζεβαζµφο 

ζηα αλζξψπηλα δηθαηψµαηα θαη ζηηο λφµηµεο εγγπήζεηο. 

4  Μηα ζεηξά δηαηάμεσλ ζρεηηθψλ θπξίσο µε ηελ επηµέιεηα, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ επηηήξεζε, ηνπο 

ζπµβνχινπο, ηε δνθηµαζία, ηελ ηνπνζέηεζε ζε νηθνγέλεηα, ηα πξνγξάµµαηα γεληθήο θαη επαγγειµαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηηο άιιεο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο πιελ ηεο επηµέιεηαο, ζα εμαζθαιίδεη ζηα παηδηά µηα 

µεηαρείξηζε πνπ λα εγγπάηαη ηελ επεµεξία ηνπο θαη πνπ λα είλαη αλάινγε θαη µε ηελ θαηάζηαζε ηνπο θαη 

µε ηελ παξάβαζε. 

Άξζξν 41  

Καµηά απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Σχµβαζεο δελ ζίγεη δηαηάμεηο επλντθφηεξεο γηα ηελ 

πξαγµαηνπνίεζε ησλ δηθαησµάησλ ηνπ παηδηνχ θαη νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα πεξηέρνληαη: 

α) Σηε λνµνζεζία ελφο Σπµβαιιφµελνπ Κξάηνπο ή 

β) Σην ηζρχνλ γηα ην Κξάηνο απηφ δηεζλέο δίθαην. 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ 

Άξζξν 42  

Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε αλαιαµβάλνπλ λα θάλνπλ επξέσο γλσζηέο ηφζν ζηνπο ελήιηθεο φζν θαη ζηα 

παηδηά, ηηο αξρέο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Σχµβαζεο µε δξαζηήξηα θαη θαηάιιεια µέζα. 

Άξζξν 43  

1  Με ζθνπφ ηελ έξεπλα ηεο πξνφδνπ πνπ έρεη ζπληειεζηεί απφ ηα Σπµβαιιφµελα Κξάηε ζε ζρέζε µε 

ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, νη νπνίεο ζπµθσλήζεθαλ δπλάµεη ηεο παξνχζαο Σχµβαζεο, ζπγθξνηείηαη 

Δπηηξνπή γηα ηα δηθαηψµαηα ηνπ παηδηνχ, ε νπνία επηηειεί ηα θαζήθνληα πνπ νξίδνληαη παξαθάησ. 

2  Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ δέθα εµπεηξνγλψµνλεο πςεινχ ήζνπο θαη αλαγλσξηζµέλεο ηθαλφηεηαο 

ζηνλ ηνµέα πνπ θαιχπηεη ε παξνχζα Σχµβαζε. Τα µέιε ηεο εθιέγνληαη απφ ηα Σπµβαιιφµελα Κξάηε 

αλάµεζα ζηνπο ππεθφνπο ηνπο θαη ζπµµεηέρνπλ ππφ ηελ αηνµηθή ηνπο ηδηφηεηα, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ε 

αλάγθε εμαζθάιηζεο δίθαηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνµήο θαη ηα θχξηα λνµηθά ζπζηήµαηα. 

3  Ζ εθινγή ησλ µειψλ ηεο Δπηηξνπήο γίλεηαη µε µπζηηθή ςεθνθνξία απφ έλαλ θαηάινγν πξνζψπσλ 

πνπ ππνβάιινπλ ηα Σπµβαιιφµελα Κξάηε. Κάζε Σπµβαιιφµελν Κξάηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ππνδεηθλχεη έλαλ ππνςήθην απφ ηνπο ππεθφνπο ηνπ. 

4  Ζ δηεμαγσγή ησλ πξψησλ εθινγψλ ζα γίλεη ην αξγφηεξν έμη µήλεο µεηά ηελ εµεξνµελία έλαξμεο 

ηζρχνο ηεο παξνχζαο Σχµβαζεο. Σηε ζπλέρεηα νη εθινγέο ζα γίλνληαη θάζε δπν ρξφληα. Τέζζεξηο 

ηνπιάρηζηνλ µήλεο πξηλ απφ ηελ εµεξνµελία θάζε εθινγήο ν Γεληθφο Γξαµµαηέα ηνπ Οξγαληζµνχ ησλ 

Ζλσµέλσλ Δζλψλ θαιεί γξαπηψο ηα Σπµβαιιφµελα Κξάηε λα πξνηείλνπλ ηνπο ππνςεθίνπο ηνπο εληφο 

δπν µελψλ. Σηε ζπλέρεηα, ν Γεληθφο Γξαµµαηέαο εηνηµάδεη έλαλ θαηάινγν µε ηα νλφµαηα φισλ ησλ 

ππνςεθίσλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, αλαθέξνληαο ηα Σπµβαιιφµελα Κξάηε πνπ έρνπλ ππνδείμεη απηνχο θαη 

ηνλ ππνβάιιεη ζηα Σπµβαιιφµελα ζηελ παξνχζα Σχµβαζε Κξάηε. 
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5  Οη εθινγέο γίλνληαη θαηά ηηο ζπλφδνπο ησλ Σπµβαιιφµελσλ Κξαηψλ, νη νπνίεο ζπγθαινχληαη απφ ην 

Γεληθφ Γξαµµαηέα ζηελ έδξα ηνπ Οξγαληζµνχ Ζλσµέλσλ Δζλψλ. Σηηο ζπλφδνπο απηέο, θαηά ηηο νπνίεο ε 

απαξηία ζρεµαηίδεηαη απφ ηα δπν ηξίηα ησλ Σπµβαιιφµελσλ Κξαηψλ, εθιέγνληαη µέιε ηεο Δπηηξνπήο 

εθείλνη πνπ έιαβαλ ην µεγαιχηεξν αξηζµφ ςήθσλ θαη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία απφ ηνπο παξφληεο θαη 

ςεθίζαληεο εθπξνζψπνπο ησλ Σπµβαιιφµελσλ Κξαηψλ. 

6  Τα µέιε ηεο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη γηα ρξνληθή πεξίνδν ηεζζάξσλ εηψλ. Δίλαη επαλεθιέμηµα εάλ 

πξνηαζεί εθ λένπ ε ππνςεθηφηεηά ηνπο. Ζ ζεηεία πέληε µειψλ απφ ηα εθιεγµέλα θαηά ηελ πξψηε εθινγή 

ιήγεη µεηά ηε ζπµπιήξσζε δχν εηψλ. Τα νλφµαηα ησλ πέληε απηψλ µειψλ επηιέγνληαη µε θιήξν απφ ηνλ 

πξφεδξν ηεο ζπλφδνπ, αµέζσο µεηά απφ ηελ πξψηε εθινγή. 

7  Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή παξαίηεζεο ελφο µέινπο ηεο Δπηηξνπήο, ή εάλ, γηα έλαλ νπνηνλδήπνηε 

άιιν ιφγν, έλα µέινο δειψζεη φηη δελ µπνξεί πιένλ λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

Δπηηξνπήο, ην Σπµβαιιφµελν Κξάηνο, πνπ είρε ππνδείμεη απηφ ην µέινο, δηνξίδεη έλαλ άιιν 

εµπεηξνγλψµνλα απφ ηνπο ππεθφνπο ηνπ, γηα λα ππεξεηήζεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο, µε ηελ 

επηθχιαμε ηεο έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο. 

8  Ζ Δπηηξνπή ζεζπίδεη ε ίδηα ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζµφ ηεο. 

9  Ζ Δπηηξνπή εθιέγεη ηνπο αμησµαηνχρνπο ηεο γηα µία πεξίνδν δχν εηψλ. 

10  Οη ζχλνδνη ηεο Δπηηξνπήο ζπγθαινχληαη θαλνληθά ζηελ έδξα ηνπ Οξγαληζµνχ ησλ Ζλσµέλσλ 

Δζλψλ ή ζε νπνηνλδήπνηε άιιν θαηάιιειν ηφπν, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή. Ζ Δπηηξνπή 

ζπλέξρεηαη θαλνληθά θάζε ρξφλν. Ζ δηάξθεηα ησλ ζπλφδσλ ηεο θαζνξίδεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη, εάλ είλαη 

αλαγθαίν απφ µία ζπλέιεπζε ησλ Κξαηψλ Μειψλ ζηελ παξνχζα Σχµβαζε, µε ηελ επηθχιαμε ηεο 

έγθξηζεο απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 

11  Ο Γεληθφο Γξαµµαηέαο ηνπ Οξγαληζµνχ ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο ην 

απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ απνηειεζµαηηθή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηεο 

έρνπλ αλαηεζεί, δπλάµεη ηεο παξνχζαο Σχµβαζεο. 

12  Τα µέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπγθξνηήζεθε δπλάµεη ηεο παξνχζαο Σχµβαζεο εηζπξάηηνπλ, µε ηελ 

έγθξηζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, απνιαβέο απφ ηνπο πφξνπο ηνπ Οξγαληζµνχ ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ, 

ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ε Γεληθή Σπλέιεπζε. 

Άξζξν 44  

1  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε αλαιαµβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή, µέζσ ηνπ 

Γεληθνχ Γξαµµαηέα ηνπ Οξγαληζµνχ ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ, εθζέζεηο ζρεηηθά µε ηα µέηξα πνπ έρνπλ 

πηνζεηήζεη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δηθαησµάησλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ παξνχζα Σχµβαζε, θαζψο 

θαη ζρεηηθά µε ηελ πξφνδν πνπ ζεµεηψζεθε σο πξνο ηελ απφιαπζε απηψλ ησλ δηθαησµάησλ: 

α) Δληφο ησλ δχν πξψησλ εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο Σχµβαζεο γηα θάζε Σπµβαιιφµελν 

Κξάηνο. 

β) Καηφπηλ, θάζε πέληε ρξφληα. 

2  Οη εθζέζεηο πνπ ζπληάζζνληαη ζε εθαξµνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξέπεη λα επηζεµαίλνπλ ηνπο 

παξάγνληεο θαη ηηο δπζθνιίεο, εάλ ππάξρνπλ, πνπ εµπνδίδνπλ ηα Σπµβαιιφµελα Κξάηε λα ηεξήζνπλ 

πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Σχµβαζε. Πξέπεη επίζεο λα πεξηέρνπλ 

επαξθείο πιεξνθνξίεο, γηα λα δψζνπλ ζηελ Δπηηξνπή µηα αθξηβή εηθφλα ηεο εθαξµνγήο ηεο Σχµβαζεο 

ζηελ ελ ιφγσ ρψξα. 

3  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε ηα νπνία έρνπλ ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή µηα αξρηθή πιήξε έθζεζε, δελ 

ρξεηάδεηαη λα επαλαιάβνπλ ζηηο επφµελεο εθζέζεηο πνπ ππνβάιινπλ, ζχµθσλα µε ην εδάθην β' ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ήδε θνηλνπνηήζεη. 

4  Ζ Δπηηξνπή µπνξεί λα δεηά απφ ηα Σπµβαιιφµελα Κξάηε ζπµπιεξσµαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο, 

µε ηελ εθαξµνγή ηεο Σχµβαζεο. 

5  Ζ Δπηηξνπή ππνβάιιεη θάζε δπν ρξφληα ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, µέζσ ηνπ Κνηλσληθνχ θαη 

Οηθνλνµηθνχ Σπµβνπιίνπ, εθζέζεηο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. 

6  Τα Σπµβαιιφµελα Κξάηε θαζηζηνχλ επξέσο πξνζηηέο ηηο εθζέζεηο ηνπο ζην θνηλφ ηεο ρψξαο ηνπο. 

Άξζξν 45  

Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζµαηηθήο εθαξµνγήο ηεο Σχµβαζεο θαη γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηεζλνχο 

ζπλεξγαζίαο ζην πεδίν ην νπνίν θαιχπηεη ε Σχµβαζε: 
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α) Οη εηδηθνί νξγαληζµνί, ην ηαµείν ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ γηα ηελ παηδηθή ειηθία* θαη άιια φξγαλα ησλ 

Ζλσµέλσλ Δζλψλ έρνπλ ην δηθαίσµα λα εθπξνζσπνχληαη θαηά ηελ εμέηαζε ηεο εθαξµνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο Σχµβαζεο, νη νπνίεο εµπίπηνπλ ζηελ αξµνδηφηεηά ηνπο. Ζ Δπηηξνπή µπνξεί λα 

θαιέζεη ηηο εηδηθεπµέλεο νξγαλψζεηο, ην Ταµείν ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ γηα ηελ παηδηθή ειηθία θαη άιινπο 

αξµφδηνπο νξγαληζµνχο, ηνπο νπνίνπο θξίλεη θαηάιιεινπο, λα παξάζρνπλ εηδηθεπµέλεο γλψµεο γηα ηελ 

εθαξµνγή ηεο Σχµβαζεο ζηνπο ηνµείο πνπ αλήθνπλ ζηηο αληίζηνηρεο αξµνδηφηεηέο ηνπο. Μπνξεί λα θαιεί 

ηηο εηδηθεπµέλεο νξγαλψζεηο, ην Ταµείν ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ γηα ηελ παηδηθή ειηθία θαη άιια φξγαλα ησλ 

Ζλσµέλσλ Δζλψλ λα ηεο ππνβάινπλ εθζέζεηο γηα ηελ εθαξµνγή ηεο Σχµβαζεο ζηνπο ηνµείο πνπ 

αλήθνπλ ζην πεδίν δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

β) Ζ Δπηηξνπή δηαβηβάδεη, εάλ ην θξίλεη αλαγθαίν, ζηηο εηδηθεπµέλεο νξγαλψζεηο, ζην Ταµείν ησλ 

Ζλσµέλσλ Δζλψλ γηα ηελ παηδηθή ειηθία θαη ζηνπο άιινπο αξµφδηνπο νξγαληζµνχο θάζε έθζεζε ησλ 

Σπµβαιιφµελσλ Κξαηψλ πνπ πεξηέρεη έλα αίηεµα ή ππνδεηθλχεη µηα αλάγθε γηα ηερληθή ζπµβνπιή ή 

βνήζεηα, µαδί µε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, εάλ ππάξρνπλ, ζρεηηθά µε ην 

παξαπάλσ αίηεµα ή ππφδεημε. 

γ) Ζ Δπηηξνπή µπνξεί λα ζπζηήζεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε λα δεηήζεη απφ ην Γεληθφ Γξαµµαηέα λα 

αλαιάβεη γηα ινγαξηαζµφ ηεο µειέηεο πάλσ ζε εηδηθά ζέµαηα, ζρεηηθά µε ηα δηθαηψµαηα ηνπ παηδηνχ. 

δ) Ζ Δπηηξνπή µπνξεί λα θάλεη ππνδείμεηο θαη ζπζηάζεηο γεληθήο θχζεσο βαζηζµέλεο ζηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ έρεη δερηεί θαη' εθαξµνγήλ ησλ άξζξσλ 44 θαη 45 ηεο παξνχζαο Σχµβαζεο. Οη ππνδείμεηο απηέο θαη 

νη ζπζηάζεηο γεληθήο θχζεσο δηαβηβάδνληαη ζε θάζε ελδηαθεξφµελν Σπµβαιιφµελν Κξάηνο θαη 

αλαθέξνληαη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, µαδί µε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ Σπµβαιιφµελσλ Κξαηψλ µεξψλ φπνπ 

ππάξρνπλ. 

ΣΡΗΣΟ ΜΔΡΟ 

Άξζξν 46  

Ζ παξνχζα Σχµβαζε είλαη αλνηρηή γηα ππνγξαθή ζε φια ηα Κξάηε. 

Άξζξν 47  

Ζ παξνχζα Σχµβαζε ππνβάιιεηαη ζε επηθχξσζε. Τα έγγξαθα ηεο επηθχξσζεο ζα θαηαηεζνχλ ζην Γεληθφ 

Γξαµµαηέα ηνπ Οξγαληζµνχ ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ. 

Άξζξν 48  

Ζ παξνχζα Σχµβαζε είλαη αλνηρηή γηα πξνζρψξεζε νπνηνπδήπνηε Κξάηνπο. Τα έγγξαθα ηεο 

πξνζρψξεζεο ζα θαηαηεζνχλ ζην Γεληθφ Γξαµµαηέα ηνπ Οξγαληζµνχ ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ. 

Άξζξν 49  

1  Ζ παξνχζα Σχµβαζε ζα αξρίζεη λα ηζρχεη ηελ ηξηαθνζηή εµέξα µεηά απφ ηελ εµεξνµελία θαηάζεζεο 

ζην Γεληθφ Γξαµµαηέα ηνπ Οξγαληζµνχ ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ ηνπ εηθνζηνχ εγγξάθνπ επηθχξσζεο ή 

πξνζρψξεζεο. 

2  Γηα θάζε Κξάηνο πνπ επηθπξψλεη ηελ παξνχζα Σχµβαζε ή πξνζρσξεί ζε απηήλ µεηά ηελ θαηάζεζε 

ηνπ εηθνζηνχ εγγξάθνπ επηθχξσζεο ή πξνζρψξεζεο, ε Σχµβαζε ζα αξρίζεη λα ηζρχεη ηελ ηξηαθνζηή 

εµέξα µεηά απφ ηελ εµεξνµελία θαηάζεζεο απφ ην Κξάηνο απηφ ηνπ δηθνχ ηνπ εγγξάθνπ επηθχξσζεο ή 

πξνζρψξεζεο. 

Άξζξν 50  

1  Κάζε Σπµβαιιφµελν Κξάηνο µπνξεί λα πξνηείλεη µηα ηξνπνινγία θαη λα θαηαζέζεη ην θείµελν ηεο ζην 

Γεληθφ Γξαµµαηέα ηνπ Οξγαληζµνχ ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ. Δλ ζπλερεία ν Γεληθφο Γξαµµαηέαο δηαβηβάδεη 

φια ηα ζρέδηα ηξνπνινγηψλ ζηα Σπµβαιιφµελα Κξάηε δεηψληαο ηνπο λα ηνπ γλσξίδνπλ εάλ επηζπµνχλ λα 

ζπγθιεζεί δηάζθεςε ησλ Σπµβαιιφµελσλ Κξαηψλ, µε ζθνπφ λα εμεηάζνπλ θαη λα ηεζνχλ ζε ςεθνθνξία 

απηά ηα ζρέδηα. Δάλ, εληφο ηεζζάξσλ µελψλ απφ ηελ εµεξνµελία ηεο δηαβίβαζεο απηήο, ην έλα ηξίην 

ηνπιάρηζηνλ ησλ Σπµβαιιφµελσλ Κξαηψλ θεξπρηεί ππέξ ηεο ζχγθιεζεο µηαο ηέηνηαο δηάζθεςεο, ν 
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Γεληθφο Γξαµµαηέαο ζπγθαιεί ηε δηάζθεςε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Οξγαληζµνχ ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ. Κάζε 

ηξνπνινγία πνπ πηνζεηείηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη ςεθηζάλησλ ζηε δηάζθεςε 

Σπµβαιιφµελσλ Κξαηψλ, ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 

2  Κάζε ηξνπνινγία, πνπ πηνζεηήζεθε ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, αξρίδεη λα ηζρχεη φηαλ εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ θαη γίλεη δεθηή µε 

πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ ησλ Σπµβαιιφµελσλ Κξαηψλ. 

3  ηαλ µία ηξνπνινγία αξρίζεη λα ηζρχεη έρεη αλαγθαζηηθή ηζρχ γηα ηα Σπµβαιιφµελα Κξάηε πνπ ηελ 

απνδέρηεθαλ, ελψ ηα ππφινηπα Σπµβαιιφµελα Κξάηε παξαµέλνπλ δεζµεπµέλα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξνχζαο Σχµβαζεο θαη απφ φιεο ηηο πξνεγνχµελεο ηξνπνινγίεο πνπ έρνπλ απνδερηεί. 

Άξζξν 51  

1  Ο Γεληθφο Γξαµµαηέαο ηνπ Οξγαληζµνχ ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ ζα δερηεί θαη ζα δηαβηβάζεη ζε φια ηα 

Κξάηε ην θείµελν ησλ επηθπιάμεσλ πνπ έθαλαλ ηα Κξάηε θαηά ην ρξφλν ηεο επηθχξσζεο ή ηεο 

πξνζρψξεζεο. 

2  Γελ επηηξέπεηαη θαµία επηθχιαμε, πνπ είλαη αζπµβίβαζηε µε ην αληηθείµελν θαη ην ζθνπφ ηεο 

παξνχζαο Σχµβαζεο. 

3  Οη επηθπιάμεηο µπνξνχλ λα απνζπξζνχλ αλά πάζα ζηηγµή µε γλσζηνπνίεζε πξνο ην Γεληθφ 

Γξαµµαηέα ηνπ Οξγαληζµνχ ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ, ν νπνίνο ελεµεξψλεη γη' απηφ φια ηα Σπµβαιιφµελα 

ζηε Σχµβαζε Κξάηε. Ζ γλσζηνπνίεζε παξάγεη ηα απνηειέζµαηά ηεο απφ ηελ εµεξνµελία θαηά ηελ νπνία 

παξειήθζε απφ ην Γεληθφ Γξαµµαηέα. 

Άξζξν 52  

Κάζε Σπµβαιιφµελν Κξάηνο µπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα Σχµβαζε µε γξαπηή γλσζηνπνίεζε 

πξνο ην Γεληθφ Γξαµµαηέα ηνπ Οξγαληζµνχ ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ. Ζ θαηαγγειία παξάγεη ηα 

απνηειέζµαηα ηεο έλα ρξφλν µεηά απφ ηελ εµεξνµελία θαηά ηελ νπνία ε γλσζηνπνίεζε παξειήθζε απφ 

ην Γεληθφ Γξαµµαηέα. 

Άξζξν 53  

Ο Γεληθφο Γξαµµαηέαο ηνπ Οξγαληζµνχ ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ νξίδεηαη ζεµαηνθχιαθαο ηεο παξνχζαο 

Σχµβαζεο.  

Άξζξν 54  

Τν πξσηφηππν ηεο παξνχζαο Σχµβαζεο, ηεο νπνίαο ηα θείµελα ζηελ αγγιηθή, αξαβηθή, θηλεδηθή, 

ηζπαληθή, γαιιηθή θαη ξσζηθή γιψζζα έρνπλ ηελ ίδηα ηζρχ, ζα θαηαηεζεί ζην Γεληθφ Γξαµµαηέα ηνπ 

Οξγαληζµνχ ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ. 

Γηα λα πηζηνπνηεζνχλ ηα παξαπάλσ νη ππνγξάθνληεο, εηδηθά εμνπζηνδνηεµέλνη απφ ηηο αληίζηνηρεο 

Κπβεξλήζεηο ηνπο, ππέγξαςαλ ηελ παξνχζα Σχµβαζε.  

 

* Σχκθσλα κε ηελ κεηάθξαζε, ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο σο Τακείν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Παηδηθή 

Ζιηθία ελλνείηαη ε UNICEF. 

Σεκ.: Ζ παξνχζα Σχκβαζε επηθπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα θαη δεκνζηεχζεθε ζην Φ.Δ.Κ. 192/2.12.92 
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4. Σα εηθνλνγξαθεκέλα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ (θάξηεο κε ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ) 

Σηελ αξρή, ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ήηαλ, πξσηίζησο, έλα λνκηθφ εξγαιείν. Σην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, 

σζηφζν, είλαη ζαθέο φηη θάζε Άξζξν πξέπεη λα θαηαλνεζεί θαη εξκελεπηεί απφ ηελ πξννπηηθή ηεο 

νκάδαο-ζηφρνπ. Οη θάξηεο κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ βνεζάλε ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

αλάπηπμεο ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ. Οη θάξηεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη: 

– Ζ εηθφλα θαη ην θείκελν κπνξνχλ λα θνπνχλ, λα δηπισζνχλ θαη λα θνιιεζνχλ γηα λα ζρεκαηίζνπλ 

θάξηεο δηπιήο φςεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θάξηεο αλαθνξάο. Οη καζεηέο 

κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ή ν έλαο ηνλ άιινλ.   

– Ζ εηθφλα θαη ην θείκελν κπνξνχλ λα θνπνχλ γηα λα δεκηνπξγεζνχλ θάξηεο κλήκεο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, νη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ελψ ηαπηφρξνλα δηαζθεδάδνπλ 

παίδνληαο έλα παηρλίδη. 

– Οη εηθφλεο κπνξνχλ λα θνπνχλ θαη λα ηαμηλνκεζνχλ κε δηάθνξα θξηηήξηα:  

 Μπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο (Λακβάλνπκε κέξνο: ην δηθαίσκά καο λα 

ζπκκεηέρνπκε, εμειηζζφκαζηε: ην δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, δνχκε θαιά: ην δηθαίσκα 

ζηελ επηβίσζε, πξνζηαζία απφ θαθνπνίεζε: ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία). 

 Μπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε θαηεγνξίεο αηνκηθψλ αμηψλ: Τη είλαη ζεκαληηθφ ζηε δσή κνπ; Πνηα 

δεηήκαηα είλαη ζεκαληηθά γηα ηε ρψξα κνπ, ηελ θνηλφηεηά κνπ, ην ζρνιείν κνπ; 

 Δηθφλεο, θαη άιια απνθφκκαηα απφ πεξηνδηθά θαη άξζξα εθεκεξίδσλ, κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ γηα 

λα παξνπζηαζηνχλ παξφκνηα ζέκαηα. 

 Οη καζεηέο κπνξνχλ λα εκπλεπζηνχλ απφ απηέο ηηο εηθφλεο, θαη λα δσγξαθίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο γηα 

ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ.  

– Οη εηθφλεο κπνξνχλ λα κεγεζπλζνχλ θαη λα ρξσκαηηζηνχλ απφ ηνπο καζεηέο (θαη ίζσο θαη λα κπνπλ 

ζε θνξλίδεο αξγφηεξα). Μπνξνχλ, ζηε ζπλέρεηα, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δηαθνζκήζνπλ ηηο 

αίζνπζεο θαη ηνπο δηαδξφκνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

– Οη εηθφλεο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ζχληνκεο πεξηγξαθέο πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ θαη λα γίλνπλ 

κηθξά θπιιάδηα. 
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Άξζξν 1 

 

Οξηζκφο ηνπ παηδηνχ 

 

Παηδί ζεσξείηαη έλα άηνκν θάησ ησλ 18 εηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 2 

 

Απαγφξεπζε δηαθξίζεσλ  

 

Κάζε παηδί πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

ιφγσ ρξψκαηνο, θχινπ, γιψζζαο, ζξεζθείαο, άπνςεο, 

ρψξαο θαηαγσγήο, πεξηνπζίαο, αλαπεξίαο ή ππαγσγήο 

ηνπ ζε κηα εζληθή κεηνλφηεηα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 3 

 

Ζ επεκεξία ηνπ παηδηνχ είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο  

 

Σε φινπο ηνπο λφκνπο θαη ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ε 

επεκεξία ηνπ παηδηνχ έξρεηαη πξψηε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 4 

 

Δθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ  

 

Κάζε θξάηνο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη, ζην κέγηζην ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ, φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ 

εθαξκφδνληαη. 



Δπίζεκα θείκελα θαη δηδαθηηθό πιηθό 
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Άξζξν 5 

 

Σεβαζκφο ησλ γνλετθψλ δηθαησκάησλ  

 

Κάζε θξάηνο είλαη ππεχζπλν λα δηαζθαιίδεη φηη ηα 

θαζήθνληα, ηα δηθαηψκαηα θαη νη επζχλεο ησλ γνλέσλ 

αζθνχληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα 

παηδηά είλαη ειεχζεξα λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. (Οη 

θπβεξλήζεηο πξέπεη λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ γνλέσλ, ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, θαη/ή 

ησλ λφκηκσλ θεδεκφλσλ, ελεκεξψλνληαο θαη ζπκβνπ-

ιεχνληαο ηα παηδηά γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 6 

 

Δπηβίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ  

 

Κάζε παηδί έρεη δηθαίσκα ζηε δσή θαη ηελ επηβίσζε. Τν 

θξάηνο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ηα παηδηά θαη νη λένη 

κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ηθαλνπνηεηηθά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 7 

 

λνκα θαη ηζαγέλεηα  

 

Κάζε παηδί έρεη, απφ ηε γέλλεζή ηνπ θαη κεηά, ην δηθαίσκα 

ζε έλα φλνκα, ζηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ελφο θξάηνπο, θαη 

ζηε θξνληίδα απφ ηνπο δηθνχο ηνπ γνλείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 8 

 

Πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο  

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηεξήζεη ή λα απνθα-

ηαζηήζεη ην φλνκα, ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ελφο θξάηνπο 

θαη ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. 



Δπίζεκα θείκελα θαη δηδαθηηθό πιηθό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 9 

 

Απνκάθξπλζε απφ ηνπο γνλείο  

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα δεη κε ηνπο γνλείο ηνπ, εθηφο 

απφ φηαλ πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί απφ απηνχο. Δάλ έλα παηδί 

πξέπεη λα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ έλαλ ή θαη απφ ηνπο δχν 

γνλείο ηνπ, έρεη ην δηθαίσκα ζε αθξφαζε. Αλ έλα παηδί έρεη 

απνκαθξπλζεί απφ ηνλ έλαλ ή θαη απφ ηνπο δχν γνλείο ηνπ, 

έρεη ην δηθαίσκα λα γλσξίδεη πνχ βξίζθνληαη. 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 10 

 

Οηθνγελεηαθή επαλέλσζε  

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα εγθαηαιείπεη θάζε θξάηνο θαη 

λα ηαμηδεχεη ζηελ παηξίδα ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επαλελσζεί 

κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 11 

 

Πξνζηαζία απφ απαγσγή θαη παξάλνκε απνκάθξπλζε  

 

Κάζε θξάηνο πξέπεη λα θαηαπνιεκήζεη ηελ απαγσγή θαη ηελ 

παξάλνκε απνκάθξπλζε ζε άιιε ρψξα, θαη ηε κε επηζηξνθή 

ησλ παηδηψλ απφ γνλέα ή άιιν πξφζσπν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 12 

 

Διεπζεξία γλψκεο ηνπ παηδηνχ  

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα αθνχγεηαη θαη λα εθθξάδεη ηε 

γλψκε ηνπ γηα φια ηα δεηήκαηα θαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηε δσή ηνπ. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζε λνκηθέο ή δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο. ζν κεγαιχηεξν είλαη ην παηδί, ηφζν 

πεξηζζφηεξν πξέπεη λα αθνχγεηαη ε γλψκε ηνπ. 



Δπίζεκα θείκελα θαη δηδαθηηθό πιηθό 
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Άξζξν 13 

 

Διεπζεξία έθθξαζεο  

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα εθθξάδεη ειεχζεξα ηε γλψκε 

ηνπ, θαη λα ζπιιέγεη θαη δηαδίδεη πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ 

κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Κάζε παηδί έρεη, επίζεο, ηελ 

επζχλε λα εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα 

ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 14 

 

Διεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο  

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα αζθεί ειεχζεξα ηε ζξεζθεία 

ηνπ, ηε ζθέςε θαη ηε ζπλείδεζή ηνπ. Τν θξάηνο πξέπεη λα 

ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο επζχλεο ησλ γνλέσλ, φηαλ ηα 

παηδηά εθαξκφδνπλ απηά ηα δηθαηψκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 15 

 

Γηθαίσκα ζηελ εηξεληθή δεκφζηα ζπγθέληξσζε  

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα ζπγθεληξσζεί καδί κε άιια 

παηδηά, γηα λα εληαρζεί ζε ή λα ηδξχζεη κηα έλσζε ή νξγά-

λσζε, εθ΄φζνλ δελ παξαβηάδνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 16 

 

Πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο  

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα κελ παξεκβαίλεη θαλείο ζηελ 

ηδησηηθή ηνπ δσή, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θαηνηθία ή ηελ 

αιιεινγξαθία ηνπ, αιιά νχηε θαη λα πξνζβάιιεη θαλείο ή λα 

βιάςεη ηελ ηηκή θαη ηελ ππφιεςή ηνπ. 



Δπίζεκα θείκελα θαη δηδαθηηθό πιηθό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 17 

 

Πξφζβαζε ζε θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο  

 

Κάζε θξάηνο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ηα παηδηά έρνπλ 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο κέζσ δηαθφξσλ κνξθψλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο, θαη φηη κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηηο γλψζεηο 

πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ επεκεξία ηνπο. Τν θξάηνο έρεη, 

επίζεο, ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχεη ηα παηδηά απφ ηηο 

επηδήκηεο πιεξνθνξίεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 18 

 

Δπζχλεο γνλέσλ  

 

Οη γνλείο ή νη θεδεκφλεο είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ 

αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ. Τν θξάηνο έρεη ηελ επζχλε λα ηνπο 

ζηεξίδεη ζε απηφ θαη, γηα παξάδεηγκα, λα εμαζθαιίδεη 

ππεξεζίεο παηδηθήο κέξηκλαο θαη θξνληίδαο αλ πξέπεη νη 

γνλείο λα εξγάδνληαη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 19 

 

Πξνζηαζία απφ θαθνπνίεζε  

 

Τν θξάηνο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ απφ 

θαθνπνίεζε απφ ηνπο γνλείο ή άιινπο αλζξψπνπο. Κάζε 

παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα κάζεη πψο λα απνθεχγεη ή λα 

αληηκεησπίδεη θάζε κνξθή θαθνπνίεζεο. 

 

Άξζξν 20 

 

Παηδηά ρσξίο νηθνγέλεηεο  

 

Κάζε παηδί πνπ δε δεη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ έρεη ην δηθαίσκα 

ζε εηδηθή πξνζηαζία θαη ζηήξημε. Σηε ζπλέρεηα, έρεη ην 

δηθαίσκα ζε κηα αλάδνρε νηθνγέλεηα ή ζε κέξηκλα ζε έλαλ 

θαηάιιειν θνξέα πνπ ζέβεηαη ην ζξεζθεπηηθφ, πνιηηηζηηθφ ή 

γισζζηθφ ηνπ ππφβαζξν. 



Δπίζεκα θείκελα θαη δηδαθηηθό πιηθό 
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Άξζξν 21 

 

Υηνζεζία  

 

Έλα παηδί κπνξεί λα πηνζεηεζεί αλ ε πηνζεζία επηηξέπεηαη, 

αλαγλσξίδεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ηε ρψξα, θαη αλ 

εμππεξεηεί ηελ επεκεξία ηνπ παηδηνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 22 

 

Παηδηά πξφζθπγεο  

 

Κάζε παηδί πνπ αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη ηε ρψξα ηνπ, 

πνπ είλαη πξφζθπγαο θαη δεηά άζπιν, έρεη δηθαίσκα ζε 

εηδηθή πξνζηαζία απφ ην θξάηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 23 

 

Παηδηά κε αλαπεξία 

Κάζε παηδί κε αλαπεξία έρεη δηθαίσκα ζε εηδηθή κέξηκλα θαη 

εθπαίδεπζε. Θα πξέπεη λα βνεζεζεί, ψζηε λα είλαη 

αλεμάξηεην θαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο θνηλφηεηέο ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 24 

 

Υγεία θαη ηαηξηθέο ππεξεζίεο  

 

Κάζε παηδί έρεη δηθαίσκα ζηελ θαιχηεξε δπλαηή πγεία. Τν 

θξάηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαπνιεκά ηελ παηδηθή 

ζλεζηκφηεηα, λα εμαζθαιίδεη ηαηξηθή πεξίζαιςε γηα ηα 

παηδηά, λα θαηαπνιεκά ηελ θαθή δηαηξνθή θαη ηελ 

αζζέλεηα, λα εγγπάηαη ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε γηα ηηο 

εγθχνπο θαη ηηο λέεο κεηέξεο, λα παξέρεη εθπαίδεπζε ζε 

ζέκαηα πγείαο, λα αλαπηχζζεη ηελ πξφιεςε ζηνλ ηνκέα 

ηεο δεκφζηαο πγείαο, θαη λα θαηαξγεί έζηκα πνπ βιάπηνπλ 

ηα παηδηά. 



Δπίζεκα θείκελα θαη δηδαθηηθό πιηθό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 25 

 

Δπαλεμέηαζε ηεο θξνληίδαο ή ηεο ζεξαπείαο  

 

Κάζε παηδί πνπ έρεη εηζαρζεί ζε έλα ίδξπκα γηα ηελ 

πξνζηαζία, ηε θξνληίδα ή ηε ζεξαπεία ηνπ, έρεη ην 

δηθαίσκα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επαλαμηνιφγεζεο ηεο 

εηζαγσγήο ηνπ ζε απηφ απφ ηελ Πνιηηεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 26 

 

Κνηλσληθή πξφλνηα  

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα, 

φπσο ζε θνηλσληθή αζθάιηζε. Τν θξάηνο εγγπάηαη 

επηδφκαηα γηα ηα παηδηά, ιακβάλνληαο  ππφςε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο ή απηψλ πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη ηελ επηκέιεηά ηνπο. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 27 

 

Βηνηηθφ επίπεδν  

 

Κάζε παηδί έρεη δηθαίσκα ζε έλα βηνηηθφ επίπεδν 

θαηάιιειν γηα ηε ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή, εζηθή θαη 

θνηλσληθή ηνπ αλάπηπμε. Οη γνλείο ή νη θεδεκφλεο έρνπλ 

πάλσ απ΄φια ηελ επζχλε γηα ηε δηαζθάιηζε απηνχ. Τν 

θξάηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνπο ζηεξίδεη ζε απηφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 28 

 

Δθπαίδεπζε  

 

Κάζε παηδί έρεη δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε. Τν θξάηνο έρεη 

θαζήθνλ λα παξέρεη ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

δσξεάλ θαη ππνρξεσηηθή, θαη νκνίσο λα θάλεη ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνζηηή ζε φια ηα παηδηά θαη 

ηνπο λένπο. Τν θξάηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

δηαζθαιίζεη φηη ηα παηδηά θαη νη λένη αληηκεησπίδνληαη 

θαηάιιεια ζην ζρνιείν, θαη φηη δελ παξαβηάδνληαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο. 



Δπίζεκα θείκελα θαη δηδαθηηθό πιηθό 
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Άξζξν 29 

 

Σθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο  

 

Ζ ζρνιηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηα ηαιέληα ηνπ θάζε παηδηνχ, λα πξνε-

ηνηκάζεη θάζε παηδί γηα ηελ ελήιηθε δσή θαη λα ελζαξξχλεη 

ηα παηδηά λα ζέβνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαζψο 

θαη ηνπο πνιηηηζκνχο θαη ηηο αμίεο, ηηο δηθέο ηνπο θαη ησλ 

άιισλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 30 

 

Παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο  

 

Κάζε παηδί πνπ αλήθεη ζε κεηνλφηεηα έρεη ην δηθαίσκα λα 

κάζεη θαη λα αζθεί ηε δηθή ηνπ θνπιηνχξα, ζξεζθεία θαη 

γιψζζα. 

Άξζξν 31 

 

Διεχζεξνο ρξφλνο, μεθνχξαζε θαη ςπραγσγία  

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα ζηελ αλάπαπζε θαη ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν, ζηνλ νπνίν κπνξεί λα παίμεη θαη λα 

ζπκκεηέρεη ειεχζεξα ζηελ πνιηηηζηηθή θαη θαιιηηερληθή 

δσή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 32 

 

Παηδηθή εξγαζία  

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεχεηαη απφ θάζε 

κνξθή εθκεηάιιεπζεο θαη εξγαζίαο, πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα βιάςνπλ ηελ εθπαίδεπζε ή ηελ αλάπηπμή ηνπ. Τν 

θξάηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαζνξηζκνχ ελφο ειάρηζηνπ 

νξίνπ ειηθίαο γηα ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, ην πνζφ ησλ 

σξψλ αλά εκέξα θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 



Δπίζεκα θείκελα θαη δηδαθηηθό πιηθό 

 

 

Άξζξν 33 

 

Πξνζηαζία απφ λαξθσηηθέο νπζίεο  

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ 

παξαγσγή θαη ην εκπφξην παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 34 

 

Πξνζηαζία απφ ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε  

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηε 

ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε, ηελ θαθνπνίεζε θαη απφ ηελ 

πνξλεία θαη ηελ πνξλνγξαθία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 35 

 

Πξνζηαζία απφ πψιεζε θαη εκπνξία  

 

Τν θξάηνο πξέπεη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα 

γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ηα παηδηά θαη νη λένη δελ έρνπλ 

απαρζεί ή δελ δηαθηλνχληαη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 36 

 

Πξνζηαζία απφ φιεο ηηο άιιεο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο  

 

Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεχεηαη απφ φιεο 

ηηο άιιεο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο (π.ρ. επαηηεία). 



Δπίζεκα θείκελα θαη δηδαθηηθό πιηθό 
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Άξζξν 37 

 

Βαζαληζηήξηα θαη θπιάθηζε  

 

Κάζε παηδί έρεη δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία απφ ηα βαζαλη-

ζηήξηα, ηελ απάλζξσπε κεηαρείξηζε ή ηηκσξία, ηελ παξά-

λνκε ζχιιεςε ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή βιάβεο ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ ειεπζεξίαο. Τν θξάηνο έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα απαγνξεχεη ηε ζαλαηηθή πνηλή θαη ηελ 

ηζφβηα θάζεηξμε γηα ηνπο λένπο. Αλ έλα παηδί έρεη 

θπιαθηζηεί, έρεη ην δηθαίσκα αλζξψπηλεο θαη κε ζεβαζκφ 

κεηαρείξηζεο. Δάλ έλα παηδί ή έλα λεαξφ άηνκν 

ζπιιακβάλεηαη, δελ πξέπεη λα ηίζεηαη ππφ πεξηνξηζκφ κε 

ελήιηθεο, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θξαηήζεη επαθή κε 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη λα έρεη ην δηθαίσκα ζε λνκηθή 

βνήζεηα. 

Άξζξν 38 

 

Πφιεκνο θαη έλνπιεο ζπξξάμεηο  

 

Τα παηδηά θαη νη λένη θάησ ησλ 15 εηψλ έρνπλ ην δηθαίσκα 

λα κελ ιακβάλνπλ κέξνο ζε πφιεκν θαη έλνπιεο 

ζπξξάμεηο. Τν θξάηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ρνξεγεί 

εηδηθή πξνζηαζία γηα ηα παηδηά πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηνλ 

πφιεκν. 

Άξζξν 39 

 

Απνθαηάζηαζε θαη έληαμε 

 

Κάζε παηδί πνπ είλαη ζχκα έλνπιεο ζχγθξνπζεο,  βαζαλη-

ζηεξίσλ, παξακέιεζεο ή εθκεηάιιεπζεο έρεη ην δηθαίσκα 

ζε θαηάιιειε θξνληίδα γηα λα κπνξέζεη λα 

απνθαηαζηαζεί, ςπρηθά θαη ζσκαηηθά, θαη λα εληαρζεί ζε 

κηα θνηλφηεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 40 

 

Γηθαηνζχλε αλειίθσλ  

 

Κάζε παηδί πνπ θαηεγνξείηαη γηα ηε δηάπξαμε ελφο εγθιή-

καηνο έρεη ην δηθαίσκα λα αληηκεησπίδεηαη κε αμηνπξέπεηα 

ζην δηθαζηήξην. Δίλαη αζψν κέρξη απνδείμεσο ηνπ 

ελαληίνπ. Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα ζε κηα δίθαηε δίθε, 

ζε δηεξκελέα (αλ ρξεηάδεηαη), ζηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθήο ηνπ δσήο θαη ζε επαλεμέηαζε κηαο δηθαζηηθήο 

απφθαζεο. Τν θξάηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζέζεη έλα 

ειάρηζην φξην ειηθίαο θάησ απφ ην νπνίν ηα παηδηά δελ 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πνηληθψο ππεχζπλα. Τν θξάηνο 

έρεη, επίζεο, ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο αληί θπιάθηζεο ζε παηδηά θαη λένπο πνπ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί. 



 

 

 

 

 



 

 

 

"Δμεξεπλνχκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ". Τα παηδηά ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνηα είλαη ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο, αιιά ζα πξέπεη επίζεο λα κάζνπλ πψο λα ηα εθηηκνχλ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Γηα λα επηηεπρζεί 

απηφ, ηα ζρνιεία ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ έλα επξχ θάζκα καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε γηα 

ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Τα παηδηά θαηαλννχλ θαη εθηηκνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο φηαλ ηα ρξεζηκνπνηνχλ, 

ηφζν ζην ζρνιείν, φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Γηα λα ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα ην θάλνπλ απηφ, ε 

πξφθιεζε γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ πνπ δηέπεηαη απφ ην πλεχκα ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. 

Τν παξφλ εγρεηξίδην έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλαδεηνχλ εξγαιεία γηα λα δηδάμνπλ ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζηνπο καζεηέο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Τν εγρεηξίδην αθνινπζεί έλα 

ζπεηξνεηδέο αλαιπηηθφ πξφγξακκα πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα εμεξεπλήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ρξφλν κε 

ηνλ ρξφλν. 

Τα  ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ πεξηιακβάλνπλ:  

– Μηα ζχληνκε εηζαγσγή κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη ηε κάζεζε κέζσ 

παξαδεηγκάησλ. 

– Δλλέα κηθξά project απφ ηέζζεξα καζήκαηα ην θαζέλα γηα ηνπο καζεηέο ζηα πξψηα ηνπο ελλέα ρξφληα 

ζην ζρνιείν.  

– Λεπηνκεξείο πεξηγξαθέο θαη ζρέδηα καζεκάησλ.   

– Δξγαζηνθεληξηθή πξνζέγγηζε.  

– Παξάξηεκα κε πνηθίιν πιηθφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Σχκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, θαη 

κηαο εηθνλνγξαθεκέλεο έθδνζεο ηεο Σχκβαζεο), θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ. 

 

 

Απηφ είλαη ην Βηβιίν V απφ ηα έμη (6) Βηβιία ηεο ζεηξάο. Τα ππφινηπα είλαη ηα εμήο: 

EDC/HRE Βηβιίν I:   Εθπαηδεπόκαζηε θαη Εθπαηδεύνπκε γηα ηε δεκνθξαηία – Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη 

πιηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

EDC/HRE Βηβιίν II:  Μεγαιώλνπκε δεκνθξαηηθά - Σρέδηα καζήκαηνο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γηα ην δεκνηηθφ 

EDC/HRE Βηβιίν III:  Ζνύκε δεκνθξαηηθά – Σρέδηα καζήκαηνο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γηα ην γπκλάζην 

EDC/HRE Βηβιίν IV:  Σπκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία – Σρέδηα καζήκαηνο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γηα ην ιχθεην 

EDC/HRE Βηβιίν V:  Εμεξεπλνύκε ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ – Δλλέα κηθξά project γηα ην δεκνηηθφ 

EDC/HRE Βηβιίν VI:  Δηδάζθνπκε ηε δεκνθξαηία – Μηα ζπιινγή απφ κνληέια ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε 
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