4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Το Άτοµο και η ∆ιεθνής Κοινότητα
Η θεµατικ χωρζεται σε δο εντητες, οι οποες παρατθενται στη
συνχεια:
Εντητα α : ∆ιεθνες Οργανισµο και Οργανσεις
Κεφλαιο 1: Παγκ!σµια Προβλ µατα
Κεφλαιο 2: Ο ρ!λος των ∆ιεθν&ν Οργανισµ&ν
Εντητα β : Τα ανθρπινα δικαιµατα
Κεφλαιο 1ο: Η Οικουµενικ ∆ιακ ρυξη των ∆ικαιωµτων του
Ανθρ&που
Κεφλαιο 2ο: Τα ∆ικαι&µατα του Παιδιο+
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Κεφάλαιο 1ο: Παγκόσµια Προβλήµατα
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµνου κεφαλαου χει στ!χο να καταστ σει τους µαθητς ικανο+ς:
 Να γνωρσουν τα παγκ!σµια προβλ µατα, ως ζητ µατα που αφορο+ν !λους τους ανθρ&πους µλη της Παγκσµιας Κοιντητας.
 Να ευαισθητοποιηθο+ν πνω στα παγκσµια προβλ"µατα και να προβληµατιστο+ν για
τις αιτες, τις συνπειες και τους τρ!πους αντιµετ&πισ ς τους.
 Να συνειδητοποι σουν !τι µσα απ! τη δρση των πολιτν του κ!σµου και την ευαισθητοποησ τους µπορε να βελτιωθε η κατσταση.
 Να αναπτ+ξουν ακ!µα περισσ!τερο τις διαθεµατικς ννοιες τοµο – σνολο και αλληλεπδραση.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με το διλογο των ηρων και τις φωτογραφες στο βιβλο του µαθητ" δνεται το ερθισµα για να
συζητ σουµε µε τους µαθητς για τα παγκσµια προβλ"µατα και να οδηγηθο+µε µαζ τους στη
διαπστωση !τι αυτ εναι προβλ µατα που αφορο+ν λους τους ανθρπους. Επσης µπορο+µε
να αναζητ σουµε τις αιτες αυτ&ν των ζητηµτων και να προβληµατιστο+µε πνω στο ρλο που
χει διαδραµατσει η ανθρ&πινη δραστηρι!τητα στη δηµιουργα και τη δι!γκωσ τους.
Τα σηµαντικ!τερα παγκσµια προβλ"µατα εναι:

• Η φτώχεια
Πολλο νθρωποι στον πλαν τη ζουν κτω απ! το ριο της φτχειας. Αυτ! σηµανει !τι οι νθρωποι αυτο στερο+νται αγαθ απαρατητα για τη ζω τους. Σε πολλς χ&ρες του κ!σµου η ανεργα, η υποαπασχληση αλλ και η εργασα µε πολ χαµηλ" αµοιβ", !πως και η λλειψη παιδεας
χουν φρει πολλο+ς πολτες σε αυτ ν την κατσταση. Ορισµνοι αναγκζονται να µεταναστε+σουν σε λλες χ&ρες για να αναζητ σουν καλ+τερη τ+χη κι τσι γνονται οικονοµικο µετανστες.

• Οι πρόσφυγες – Τα παιδιά πρόσφυγες
Κατ τη διρκεια της δεκαετας του '90 νοπλες συρρξεις και κτακτες καταστσεις χτ+πησαν εκατοντδες χιλιδες παιδι, τα οποα εκτοπστηκαν γιναν πρ!σφυγες. Στη δεκαετα που
µεσολβησε απ! την υιοθτηση της Σ+µβασης για τα ∆ικαι&µατα του Παιδιο+, το 1989, πνω απ!
2.000.000 παιδι σκοτ&θηκαν και πνω απ! 6.000.000 παιδι τραυµατστηκαν µειναν ανπηρα
σε νοπλες συγκρο+σεις, 12.000.000 παιδι µειναν στεγα, τουλχιστον 1.000.000 µειναν ορφαν
αποχωρσθηκαν τους δικο+ς τους και 10.000.000 παιδι απκτησαν ψυχολογικ τρα+µατα. Σ+µφωνα µε τη UNICEF, το 50% των 57,4 εκατοµµυρων εκτοπισµνων ατ!µων λ!γω εν!πλων συρρξεων σε !λο τον κ!σµο, εναι παιδι.
Τα παιδι-πρ!σφυγες καταβλλουν βαρ+τατο τµηµα, υποσιτζονται, µαστζονται απ! ασθνειες, δεν εµβολιζονται και δεν πνε σχολεο. Και µ!νο η περιαγωγ τους σε κατσταση προσφυγις προκαλε ανεπο+λωτες βλβες στον παιδικ! ψυχισµ!. Το ενδιαφρον για τα παιδι αποτελε
λλωστε και µσο αντιµετ&πισης της βας. Οι π!λεµοι δεν πρ!κειται να σταµατ σουν αλλ η
UNICEF σε συνεργασα µε λλους διεθνες οργανισµο+ς - !πως η &πατη Αρµοστεα των Ηνωµ)νων Εθνν για τους Πρσφυγες, η ∆ιεθν"ς Επιτροπ" του Ερυθρο Σταυρο – προσπαθο+ν να
µετρισουν τις συνπειες των πολµων στα γυναικ!παιδα.

• Οι πόλεµοι και οι συγκρούσεις
Παρ τον περιορισµ! των εν!πλων συγκρο+σεων παραµνει το πρ!βληµα της επλυσης των
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διαφορ&ν µεταξ+ κρατ&ν αλλ και λλων οµδων ανθρ&πων µε τη βα. Οι βαιες αυτς συγκρο+σεις µπορε να οφελονται σε διαφορς οικονοµικς, θρησκευτικς και λλες. Οι συνπειες των συγκρο+σεων εναι πολ+ σηµαντικς αφο+ χνονται ανθρ&πινες ζως και προκαλο+νται πολλς υλικς ζηµις. Σε πολλς περιπτ&σεις νθρωποι αναγκζονται να εγκαταλεψουν τα σπτια τους και
να καταφ+γουν ως πρ!σφυγες σε ξνες χ&ρες.
Την δια στιγµ , υπρχει εκτεταµνη βα τ!σο στο βιοµηχανικ!, !σο και στον αναπτυσσ!µενο
κ!σµο.

• Η ρύπανση του περιβάλλοντος
Η επιστ µη και η τεχνολογα τα τελευταα χρ!νια χουν κνει λµατα. Το γεγον!ς αυτ! χει
ββαια θετικς συνπειες, καθ&ς διευκολ+νει τη ζω του ανθρ&που, !µως χει δηµιουργ σει και
σηµαντικ προβλ µατα στον διο τον πλαν τη µας. Η ατµσφαιρα ρυπανεται απ καυσα)ρια, τα
νερ απ τα διαφρων ειδν λµατα, εν& πολλ εδη ζ&ων κινδυνε+ουν να εξαφανιστο+ν εξαιτας των δραστηριοτ των του ανθρ&που. Επιβλλεται να βρεθο+ν λ+σεις για το πρ!βληµα µε τις
προσπθειες και των κρατ&ν αλλ και των ευαισθητοποιηµνων πολιτ&ν σε !λον τον κ!σµο γιατ
η ρπανση του περιβλλοντος εναι να πρ!βληµα επιβωσης για το ανθρ&πινο εδος.

∆ραστηριότητα
Η δραστηρι!τητα που ολοκληρ&νει το κεφλαιο χει στ!χο µσα απ! να παιχνδι ρλων να βοηθ σει τους µαθητς να γνωρσουν βιωµατικ τα παγκ!σµια προβλ µατα και να αναζητ σουν λ+σεις γι’ αυτ. >τσι θα οδηγηθο+ν στον προβληµατισµ! για τα ζητ µατα παγκ!σµιου ενδιαφροντος (φτ&χεια, π!λεµοι, ασθνειες, µ!λυνση περιβλλοντος) και την ευαισθητοποησ τους πνω
σε αυτ. Στη δραστηρι!τητα αυτ υπρχει σνδεση µε το µθηµα της Γεωγραφας.

Αξιολόγηση
Με διερευνητικς ερωτ σεις, συµµετοχικς και βιωµατικς δραστηρι!τητες, καθ&ς και µε τα παραδεγµατα και τις εικ!νες που θα επεξεργαστο+ν οι µαθητς διαπιστ&νει ο εκπαιδευτικ!ς το
βαθµ! ευαισθητοποησης των µαθητ&ν στα προβλ µατα που απασχολο+ν τον πλαν τη. Η ευαισθητοποηση των µικρ&ν µαθητ&ν σε θ)µατα περιβλλοντος αλλ και σε προβλ"µατα που αντιµετωπζουν νθρωποι του πλαν"τη (φτ&χεια, π!λεµοι κ.) θα εναι η ελπδα για τη µελλοντικ
εξλειψ τους.

Κεφάλαιο 2ο: Ο ρόλος των ∆ιεθνών Οργανισµών
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµνου κεφαλαου χει στ!χο να καταστ σει τους µαθητς ικανο+ς:
 Να γνωρσουν τους κυρι!τερους διεθνες οργανισµος και οργανσεις.
 Να κατανο σουν τη λειτουργα των διεθν&ν οργανισµ&ν και οργαν&σεων.
 Να συνειδητοποι σουν τη σηµασα που χει η αλληλοκατανηση και η συνεργασα των
λα&ν για την ειρηνικ" συνπαρξ" τους.
 Να κατανο σουν τον ρλο, τον σκοπ και τη χρησιµτητα αυτ&ν των οργανισµ&ν.
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∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
(Η συγκεκριµ νη διδακτικ εντητα θα ολοκληρωθε σε δο διδακτικ ς ρες).
Με αφορµ το διλογο µεταξ+ των ηρ&ων, το κεµενο και τις εικ!νες σχετικ µε τις ∆ιεθνες
Οργανσεις αρχζει η συζ τηση για το θµα της εν!τητας. Γνεται κατανοητ! !τι οι νθρωποι
χουν ανγκη προστασας και ασφλειας και γι’ αυτ! το λ!γο κθε κρτος φροντζει να συνπτει
συµφωνες µε λλα κρτη για τη σ+σταση των ∆ιεθνν Οργανισµν.
Στη συνχεια χρειζεται να γνει ο διαχωρισµ!ς µεταξ+ ∆ιεθν&ν Οργανισµ&ν, στους οποους
συµµετχουν οι κυβερν"σεις, !πως ο Ο.Η.Ε. και των µη κυβερνητικν οργανσεων, !πως η
Action aid, οι Γιατρο Χωρς Σ+νορα κτλ. Τονζεται ιδιατερα ο ρ!λος και η σηµασα της συµβολ ς
!λων µας στις δραστηρι!τητες των οργανισµ&ν και στην επτευξη των στ!χων τους. Για διευκ!λυνση του εκπαιδευτικο+, παρατθενται πληροφορες για τους σηµαντικ!τερους διεθνες οργανισµο+ς και τις οργαν&σεις:

UNESCO
Η αποστολ της UNESCO εναι:
 Να ενθαρρ+νει τα διφορα κρτη να υπογρψουν τη Συνθ κη του 1972 και να εξασφαλσουν την προστασα της φυσικ ς και πολιτιστικ ς κληρονοµις τους.
 Να ενθαρρ+νει τα κρτη-µλη της Συνθ κης να προτενουν περιοχς µσα στην επικρτει
τους για να συµπεριληφθο+ν στον κατλογο της Παγκ!σµιας Κληρονοµις.
 Να ενθαρρ+νει τα κρτη-µλη της Συνθ κης να δηµιουργ σουν συστ µατα ελγχου, που
θα αναφρουν σε τακτικ βση την κατσταση στην οποα βρσκεται η προστασα των χωρ&ν της Παγκ!σµιας Κληρονοµις της επικρτεις τους.
 Να βοηθ σει τα κρτη-µλη να προστατε+σουν τις χ&ρες της Παγκ!σµιας Κληρονοµις,
παρχοντας τεχνικ βο θεια και επαγγελµατικ εκπαδευση.
 Να προωθ σει την παρουσα της Πολιτιστικ ς και Φυσικ ς Κληρονοµις.
 Να ενθαρρ+νει τη διεθν συνεργασα για τη διαφ+λαξη της Πολιτιστικ ς και Φυσικ ς
Κληρονοµις.
(Πηγ: www.unesco.gr)

UNICEF
H UNICEF, η οργνωση των Ηνωµνων Εθν&ν για τα Παιδι, ιδρ+θηκε στις 11 ∆εκεµβρου
1946 για να βοηθ σει τα παιδι της Ευρ&πης, της Μσης Ανατολ ς και της Κνας µετ το τλος
του ΒF Παγκοσµου Πολµου.
Στη δεκαετα του ’50, η UNICEF συµµετεχε στις διεθνες εκστρατεες εξλειψης των επιδηµικ&ν ασθενει&ν, το ’60 ταν η δεκαετα της ανπτυξης, το ’70 η εποχ των εναλλακτικ&ν λ+σεων,
το ’80 η εκστρατεα για την επιβωση των παιδι&ν, το ’90 η δεκαετα των δικαιωµτων του παιδιο+
εν& ο 21ος αι&νας θα αν κει στα παιδι χρη στους υποστηρικτς της UNICEF.
Το τος 1977 ιδρ+θηκε η Ελληνικ Επιτροπ της UNICEF, µε σκοπ! την πληροφ!ρηση των
Ελλ νων για την κατσταση των παιδι&ν και των µητρων τους σε κθε γωνι του πλαν τη, την
εκπαδευση για την ανπτυξη, την π&ληση προϊ!ντων (κρτες, τετρδια, παιχνδια, εδη γραφεου
κ..) και τη συλλογ π!ρων µσω δωρε&ν για τη χρηµατοδ!τηση προγραµµτων ανπτυξης επεγουσας ανγκης σε σχεδ!ν 160 χ&ρες του αναπτυσσ!µενου κ!σµου και της Ανατολικ ς Ευρ&πης.
11 ∆εκεµβρου - Ηµ)ρα του Παιδιο: Στην Ελλδα, η γενθλια ηµρα της UNICEF γιορτζεται ως Ηµρα του Παιδιο+.
Στην Ελλδα, πρ&τος πρεσβευτ ς καλ ς θλησης υπ ρξε ο Αντ&νης Σαµαρκης. Ο Αντ&νης
Σαµαρκης γενν θηκε στην Αθ να το 1919. Σπο+δασε νοµικ στο Πανεπιστ µιο Αθην&ν. Με µε-
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γλη κοινωνικ δρση υπ ρξε απ! τους δηµοφιλστερους >λληνες τ!σο ως συγγραφας !σο και
ως ενεργ!ς πολτης.
>χει υποστηρξει !λες τις ενηµερωτικς και ανθρωπιστικς εκστρατεες της Ελληνικ ς Επιτροπ ς της UNICEF και χει δ&σει εκατοντδες συνεντε+ξεις στα ΜΜΕ για τη UNICEF και την προσφορ της προς τα παιδι που χουν ανγκη. Τα πρωτ!τυπα σ+ντοµα διηγ µατ του κ!σµησαν
και εξακολουθο+ν να κοσµο+ν τα εξ&φυλλα των τετραδων της UNICEF που πωλο+νται στην
Ελλδα. Για 20 χρ!νια προσφερε ανεκτµητη βο θεια στην UNICEF. Το 1984 ως επικεφαλ ς της
ελληνικ ς εκστρατεας ενντια στο λιµ! στην Αιθιοπα γραψε τα κεµενα της ταινας του Παντελ Βο+λγαρη "Αιθιοπα: Οδοιπορικ! Θαντου και Οδοιπορικ! Ζω ς". Με την ακο+ραστη προσφορ του βο θησε να αναγνωρισθε η UNICEF στη συνεδηση του κ!σµου ως νας αποτελεσµατικ!ς και αξι!πιστος οργανισµ!ς που αγωνζεται σκληρ για τα παιδι. Τα βιβλα του µεταφρστηκαν σε περισσ!τερες απ! 30 γλ&σσες. «Το Λθος», «Ζητεται Ελπς», «Σ µα Κινδ+νου»,
«Αρνο+µαι», «Το ∆ιαβατ ριο», «Η Κ!ντρα», «Αυτοβιογραφα 1919- », «Εν Ον!µατι», εναι µερικ
απ! τα πολυδιαβασµνα ργα του. ∆ιαπραγµατε+ονται θµατα, !πως η ειρ νη, η ελευθερα, η κοινωνικ δικαιοσ+νη, η δηµοκρατα και τα ανθρ&πινα δικαι&µατα. Oλο του το ργο εναι εµπνευσµνο απ! την αγπη του για τα παιδι. ∆ιηγ µατ του χουν συµπεριληφθε σε ελληνικ και ξνα σχολικ και πανεπιστηµιακ βιβλα. Κποια χουν µεταφερθε στον κινηµατογρφο και την
τηλε!ραση. Εργσθηκε ως εµπειρογν&µων της ∆ιεθνο+ς Οργνωσης Εργασας των Ηνωµνων
Εθν&ν σε πολλς χ&ρες για κοινωνικ θµατα. Το 1989 ανακηρ+χθηκε απ! τη UNICEF πρ&τος
>λληνας Πρεσβευτ ς Καλ ς Θλησης για τα παιδι του κ!σµου, ττλο που τµησε επξια µχρι το
τλος της ζω ς του µε την αφοσωση και ανιδιοτελ προσφορ του.
>χει βραβευθε απ! πολλο+ς φορες, κυβερνητικο+ς και µη, τ!σο για το συγγραφικ! ργο του
!σο και για την κοινωνικ του δρση. Πθανε τον Α+γουστο του 2003 σε ηλικα 84 ετ&ν.
Πρ)σβειρα καλ"ς θ)λησης της UNICEF στην Ελλδα εναι επσης η ακαδηµαϊκ!ς Ελ)νη Γλκατζη-Αρβελ)ρ.
(Πηγ: www.unicef.gr )
Στο βιβλο του µαθητ παρατθεται η ιστορα της µε τρ!πο ε+χρηστο και ευχριστο για τα παιδι.

Action Aid
H ActionAid Ελλς, µλος της διεθνο+ς οργνωσης ActionAid International, δραστηριοποιεται στην Ελλδα απ! το 1998 µε στ!χο την ευαισθητοποηση του κοινο+ στο παγκσµιο πρβληµα της φτχειας, τη δηµιουργα δεσµ&ν αλληλεγγ+ης µεταξ+ των Ελλ νων πολιτ&ν και των κατοκων των αναπτυσσ!µενων χωρ&ν, εν& παρλληλα συµµετχει ενεργ στις εκστρατεες της διεθνο+ς οργνωσης για την καταπολµηση της φτ&χειας στον πλαν τη.
H ActionAid International ιδρ+θηκε τον Ιανουριο του 2004 !ταν τα τοπικ γραφεα της οργνωσης στη Μεγλη Βρετανα, την Ελλδα, την Ιταλα, την Ιρλανδα, τις ΗΠΑ και τη Βραζιλα
εν&θηκαν σχηµατζοντας τη διεθν ActionAid µε δρα το Γιοχνεσµπουργκ στη Ν!τια Αφρικ . H
ActionAid International διοικεται απ! ∆ιεθνς ∆ιοικητικ! Συµβο+λιο, εργζεται µεθοδικ, µε
αποτελεσµατικ!τητα και διαφνεια και υπηρετε τις θεµελι&δεις αρχς της ισ!τητας, του σεβασµο+ και της αλληλεγγ+ης µεταξ+ των ανθρ&πων.
H ActionAid International αριθµε σ µερα περισσ!τερους απ! 500.000 ευαισθητοποιηµνους
πολτες σε !λον τον κ!σµο που υποστηρζουν την τοπικ , εθνικ και παγκ!σµια δρση της οργνωσης µε σκοπ! την καταπολµηση της φτ&χειας σε !λα τα εππεδα: τοπικ, στις κοιν!τητες !που
ζουν οι φτωχ!τεροι των φτωχ&ν, εθνικ, στις χ&ρες που ορζουν την εθνικ στρατηγικ , αλλ και
παγκ!σµια, στη διεθν κοιν!τητα !που λαµβνονται οι αποφσεις που ορζουν το µλλον !λων
των χωρ&ν του κ!σµου.
(Πηγ: www.actionaid.gr)
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WWF (World Wide Fund for Nature)
Η περιβαλλοντικ οργνωση WWF ∂ÏÏ¿˜ αποτελε κοµµτι της διεθνο+ς οικογνειας του
WWF (World Wide Fund for Nature), η οποα απαρτζεται απ! 50 εθνικς οργαν&σεις και αγωνζεται για την προστασα του περιβλλοντος σε περισσ!τερες απ! 100 χ&ρες.
Ιδρ+θηκε το 1990 απ τον Λουκ Χφµαν µε την υποστ"ριξη του ;λληνα αρχιτ)κτονα Θµιου Παπαγιννη, ως αυτ!νοµη εθνικ οργνωση µε δικ! της διοικητικ! συµβο+λιο. >χει τη νοµικ
µορφ Κοινωφελο+ς Ιδρ+µατος µε δρα την Αθ να.
Αποστολ του WWF Ελλς εναι να διατηρ σει την πλοσια βιοποικιλτητα της Ελλδας ως
αναπσπαστο στοιχεο της Μεσογεου και να εµποδσει – και µακροπρ!θεσµα να αντιστρψει –
την υποβθµιση του περιβλλοντος, στοχε+οντας στην αρµονικ συν+παρξη ανθρ&που και φ+σης.
Η δρση του WWF στην Ελλδα ξεκνησε το 1969, πριν απ! τη σ+σταση της εθνικ ς οργνωσης, µε πρ&το σταθµ! τη συµβολ στην αποκατσταση του δσους της Καισαριαν ς στον Υµηττ!.
Στη συνχεια, στ ριξε το πρ!γραµµα προστασας Πρεσπ&ν και βο θησε στην πραγµατοποηση
συνεδρου για τους ελληνικο+ς υγρ!τοπους.
Απ! την δρυσ του το 1990, το WWF Ελλς )χει υλοποι"σει περισστερα απ 70 προγρµµατα δρσης. Αυτ αφορο+ν τους τοµες της ενεργο+ς προστασας και διαχερισης του φυσικο+
περιβλλοντος (προγρµµατα ‘πεδου’), τη διοργνωση εκστρατει&ν ενηµρωσης και ευαισθητοποησης των πολιτ&ν, την τεκµηρωση παρεµβσεων σε θµατα περιβαλλοντικ ς πολιτικ ς της
χ&ρας, αλλ και την υλοποηση προγραµµτων περιβαλλοντικ ς εκπαδευσης και κατρτισης.
WWF Ελλ!ς
Φιλελλνων 26, 10558 Αθνα
Τηλ. 210-3314893, Fax: 210-3247578
e-mail: support@wwf.gr

Greenpeace
Η Greenpeace εναι σως η δυναµικ!τερη διεθν"ς περιβαλλοντικ" οργνωση στον πλαν τη
και ιδρ+θηκε το 1971 !ταν τρεις Καναδο, οι Jim Bohlen, Irvin Stowe Î·È Paul Cote, επιχερησαν
να σταµατ σουν τις προγραµµατισµνες πυρηνικς δοκιµς των Η.Π.Α. στην περιοχ Αµτσκα της
Αλσκα.
Οι ακτιβιστς δεν κατφεραν να σταµατ σουν τις δοκιµς και συνελ φθησαν, αλλ το τολµηρ! εγχερηµ τους γινε γνωστ! σε ολ!κληρο τον πλαν τη, αναγκζοντας τις αµερικανικς αρχς
να τους απελευθερ&σουν και να µη χρησιµοποι σουν ποτ ξαν την περιοχ σαν πεδο πυρηνικ&ν δοκιµ&ν.
Σ µερα, η Greenpeace χει παρουσα σε σαρντα δ+ο χ&ρες και πνω απ! τρα εκατοµµ+ρια
υποστηρικτς. >χοντας ως αρχς τη µη-βα, την µεση δρση και την ανεξαρτησα απ! κ!µµατα,
κυβερν σεις και οικονοµικ συµφροντα, αγωνιζ!µαστε για νερ! και τροφ χωρς τοξικς ουσες
και µεταλλαγµνα, για κλµα που ευνοε την ανπτυξη ζω ς αντ να την καταστρφει, για θλασσες και δση πλο+σια σε ζω . Αγωνιζ!µαστε για ναν ειρηνικ! κ!σµο, !που ο πυρηνικ!ς εφιλτης
θα αν κει οριστικ στο παρελθ!ν.
(Πηγ: www.greenpeace.org/greece)

∆ραστηριότητα
Στο πρτο µ)ρος της δραστηρι!τητας το αντικεµεν! µας εναι η Greenpeace και η σηµασα της
συµµετοχ"ς κθε ν)ου ανθρπου σε δραστηριτητες που µπορον να βελτισουν το εππεδο της
ζω"ς των ανθρπων του πλαν"τη, ετε µε πιο ορθολογικ χρ ση των πλουτοπαραγωγικ&ν πηγ&ν, ετε µε µεση δρση για την προστασα του περιβλλοντος, ετε µε συµβολ στην ενηµρωση
του κ!σµου για τα θµατα αυτ.
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Σε αυτ θα πρπει να προστεθε η σηµασα της συνεργασας µε λλους ανθρ&πους µε κοιν!
στ!χο, ενδιαφρον και αγ&να για να καλ+τερο µλλον για !λους.
Στο δετερο µ)ρος οι µαθητς µπορο+ν να συζητ σουν ελε+θερα σε ποια οργνωση θα θελαν
να γνουν µλη, ανλογα µε τα ενδιαφροντ τους. Στ!χος µας εδ& εναι να ευαισθητοποιηθο+ν
τα παιδι ως προς τα παγκ!σµια προβλ µατα και να συνειδητοποι σουν !τι µσα απ τη συλλογικ" δρση πολλ απ! αυτ τα προβλ µατα µπορο+ν να αντιµετωπισθο+ν σε ικανοποιητικ! βαθµ!, απαλ+νοντας τσι τον π!νο πολλ&ν συνανθρ&πων µας.

Αξιολόγηση
Με διερευνητικς ερωτ σεις, µε διλογο και µε τη βο θεια των εικ!νων ο εκπαιδευτικ!ς, θα εκτιµ σει αν οι µαθητς π ραν πληροφορες για τους ∆ιεθνες Οργανισµο+ς και Οργαν&σεις, αν συνειδητοποησαν το σκοπ! τους, την προσφορ και τη χρησιµ!τητ τους στην προστασα και την
ασφλεια των λαν.
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Κεφάλαιο 1ο: Η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων
του Ανθρώπου
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµνου κεφαλαου χει στ!χο να καταστ σει τους µαθητς ικανο+ς:
 Να συνειδητοποι σουν τα κοιν δικαιµατα !λων των ανθρ&πων.
 Να κατανο σουν !τι τα δικαι&µατα αυτ πρπει να γνονται σεβαστ ανεξρτητα απ!
ηλικα, φ+λο, φυλ , θρ σκευµα οποιαδ ποτε λλη διαφορ.
 Να προβληµατιστο+ν σε σχση µε το σεβασµ των στοιχειωδν δικαιωµτων τους.
 Να γνωρσουν τις δρσεις και τις οργαν&σεις που ασχολο+νται µε τα ανθρ&πινα δικαι&µατα.
 Να ευαισθητοποιηθο+ν στο θµα των ανθρωπνων δικαιωµτων και να αναπτ+ξουν το
σεβασµ! των δικαιωµτων του λλου ως κοσµοθεωρα και τρ!πο ζω ς.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με αφορµ το δηµοσευµα, ο δσκαλος κεντρζει το ενδιαφρον των µαθητ&ν για συζ τηση σχετικ µε τα βασικ ανθρπινα δικαιµατα. Εκτ!ς απ! το δικαωµα στη ζω", µπορε να αναφερθε στο δικαωµα της αξιοπρ)πειας του ανθρπου, στο δικαωµα της ιδιοκτησας κ..
Η συζ τηση συνεχζεται µε την επισ µανση !τι αυτ τα δικαι&µατα πρπει να προστατε+ονται και να γνονται σεβαστ απ! !λα τα κρτη και για !λους τους ανθρ&πους. Αυτ! συµφων θηκε στη Γενικ Συνλευση των Ηνωµνων Εθν&ν το ∆εκ)µβριο του 1948, !ταν υπογρφτηκε η Οικουµενικ" ∆ιακ"ρυξη των ∆ικαιωµτων του Ανθρπου.
Παραθτουµε βασικς πληροφορες:

Οικουµενική διακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
Η Οικουµενικ" ∆ιακ"ρυξη των ∆ικαιωµτων του Ανθρπου συντχθηκε το 1948 µε σκοπ! τη
διαφλαξη των βασικν ανθρωπνων δικαιωµτων σε ναν κ!σµο που µετ το ΒF Παγκ!σµιο
Π!λεµο εχε αρχσει να συνειδητοποιε την ανγκη της ειρηνικ ς συµβωσης των λα&ν, αλλ και
τη σηµασα του σεβασµο+ του κθε ατ!µου ως ξεχωριστ ς οντ!τητας. Με αυτ! επιχειρ θηκε η
αποφυγ πρξεων βαρβαρ!τητας που προσβλλουν την ανθρ&πινη αξιοπρπεια και την αξα της
ανθρ&πινης προσωπικ!τητας. Μερικ απ! τα βασικ ρθρα της ∆ιακ"ρυξης εναι:

Άρθρο 1
Oλοι οι νθρωποι γεννιο+νται ελε+θεροι και σοι στην αξιοπρπεια και τα δικαι&µατα. Εναι
προικισµνοι µε λογικ και συνεδηση και οφελουν να συµπεριφρονται µεταξ+ τους µε πνε+µα
αδελφοσ+νης.

Άρθρο 2
Κθε νθρωπος δικαιο+ται να επικαλεστε !λα τα δικαι&µατα και !λες τις ελευθερες που προκηρ+σσει η παρο+σα ∆ιακ ρυξη, χωρς καµι απολ+τως δικριση, ειδικ!τερα ως προς το φ+λο, τη
γλ&σσα, τις θρησκεες οποιεσδ ποτε λλες πεποιθ σεις, την εθνικ
κοινωνικ καταγωγ , την
περιουσα, τη γννηση οποιαδ ποτε λλη κατσταση. Επσης δεν εναι επιτρεπτ! να γνεται καµα δικριση εξαιτας του πολιτικο+, νοµικο+ διεθνο+ς καθεστ&τος της χ&ρας απ! την οποα
προρχεται κανες, ετε πρ!κειται για χ&ρα εδαφικ περιοχ ανεξρτητη, υπ! κηδεµονα υπ!
εξουσα που βρσκεται υπ! οποιονδ ποτε λλο περιορισµ! κυριαρχας.
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Άρθρο 3
Κθε τοµο χει δικαωµα στη ζω , την ελευθερα και την προσωπικ του ασφλεια.
Ολ!κληρη η ∆ιακ ρυξη υπρχει στο λογισµικ του µαθ"µατος, αλλ και στην ιστοσελδα του ελληνικο+ τµ µατος της ∆ιεθνο+ς Αµνηστας, στη διε+θυνση:
(www.amnesty.org.gr; www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_gen/1_dikaiomata_antropou.htm
Στη συνχεια συζητµε για το )ργο της ∆ιεθνος Αµνηστας στον τοµα των ανθρωπνων δικαιωµτων. Η συζ τηση αυτ ξεκιν µε αφορµ το διλογο µεταξ+ των ηρ&ων, το κεµενο και τις εικ!νες.

∆ιεθνής Αµνηστία
Η ∆ιεθν ς Αµνηστα εναι να παγκ!σµιο κνηµα ανθρ&πων που αγωνζονται για το σεβασµ! των
ανθρωπνων δικαιωµτων σε !λον τον πλαν τη.
Τα µλη και οι υποστηρικτς της ∆ιεθνο+ς Αµνηστας απευθ+νουν κκληση να σταµατ σουν οι
παραβισεις των ανθρωπνων δικαιωµτων. Κινητοποιο+ν την κοιν γν&µη για να ασκ σει πεση,
&στε να προληφθο+ν οι παραβισεις των ανθρωπνων δικαιωµτων. Στηρζουν τη δρση της οργνωσης µσω των οικονοµικ&ν συνεισφορ&ν των µελ&ν.
Τα µλη της ∆ιεθνο+ς Αµνηστας προρχονται απ! πολλο+ς διαφορετικο+ς πολιτισµο+ς και
χουν διαφορετικς πολιτικς και θρησκευτικς πεποιθ σεις. Τους εν&νει η αφοσωσ τους να εργαστο+ν για ναν κ!σµο, !που !λοι οι νθρωποι θα ζουν µε αξιοπρπεια, ελε+θεροι και πραγµατικ ασφαλες.
(Πηγ : www.amnesty.org.gr)
Με αφορµ τις εικ!νες και τις πληροφορες για τη συµµετοχ και την υποστ ριξη σε δρσεις
της ∆ιεθνο+ς Αµνηστας, συζητµε µε τα παιδι και γρφουµε κρτες για να δηλ&σουµε και τη δικ µας υποστ ριξη στο ργο της ∆ιεθνο+ς Αµνηστας.
Οι µαθητς σε συνεργασα µε τον εκπαιδευτικ! µπορο+ν να αναζητ σουν επιπλον υλικ! στο
διαδκτυο, στις ιστοσελδες που αναφρονται στο βιβλο του µαθητ και στο λογισµικ που συνοδε+ει το βιβλο.

∆ραστηριότητα
Με τη δραστηρι!τητα που ολοκληρ&νει την εν!τητα οι µαθητς καλο+νται να προβληµατιστο+ν
ως προς το θµα των ανθρωπνων δικαιωµτων που παραβιζονται, !ταν προκ+πτουν µαζικ)ς
καταστροφ)ς, !πως αυτ του Τσερνοµπλ. Συζητο+ν ελε+θερα και αναζητο+ν σως τρ!πους ανακο+φισης της συγκεκριµνης περιοχ ς απ! τα προβλ µατα που ακ!µα αντιµετωπζει.

Αξιολόγηση
Η αξιολ!γηση στη συγκεκριµνη εν!τητα θα πραγµατοποιηθε µε τη διεξαγωγ του διαλ!γου που
προκαλε η δραστηρι!τητα στο βιβλο του µαθητ . Ο εκπαιδευτικ!ς µπορε να παρατηρ σει και
το βαθµ! κατκτησης της ννοιας των ανθρωπνων δικαιωµτων αλλ και το βαθµ! ευαισθητοποησης των µαθητ&ν του πνω σε αυτ. Σηµαντικ! εναι επσης να κατανο σουν οι µαθητς τη
σηµασα της +παρξης της ∆ιεθνο+ς Αµνηστας και να συνειδητοποι σουν τη σπουδαι!τητα των
δρσε&ν της.
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Κεφάλαιο 2ο: Τα δικαιώµατα του παιδιού
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµνου κεφαλαου χει στ!χο να καταστ σει τους µαθητς ικανο+ς:
 Να συνειδητοποι σουν !τι τα παιδι ως ευασθητη κοινωνικ" οµδα χουν ανγκη απ!
ειδικ προστασα και µριµνα τ!σο πριν !σο και µετ τη γννησ τους.
 Να γνωρσουν !τι τα δικαι&µατα του παιδιο+ προστατε+ονται σ µερα απ! τη Σµβαση
για τα ∆ικαιµατα του Παιδιο, η οποα χει επικυρωθε απ! τα περισσ!τερα κρτη
στον κ!σµο.
 Να γνωρσουν τα βασικ δικαιµατα που χουν ως παιδι και να ευαισθητοποιηθο+ν
απναντι σε κθε περπτωση παραβασ"ς τους.
 Να αναπτ+ξουν ακ!µα περισσ!τερο τις διαθεµατικς ννοιες τοµο – σνολο και αλληλεπδραση.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με αφορµ το διλογο µεταξ+ των ηρ&ων, τις εικ!νες και το κεµενο που ακολουθε, ξεκιν η συζ τηση για τα δικαι&µατα του παιδιο+. Κρνεται σκ!πιµο να γνει εκτεν ς αναφορ στη Σµβαση
για τα ∆ικαιµατα του Παιδιο, που υπρχει στο λογισµικ του µαθ"µατος και στην ιστοσελδα
της Unicef (www.unicef.gr ).
Η Σµβαση για τα ∆ικαιµατα του Παιδιο υιοθετ"θηκε οµφωνα απ τη Γενικ" Συν)λευση των Ηνωµ)νων Εθνν στις 20 Νοεµβρου του 1989. >ως σ µερα )χει επικυρωθε απ 191 χρες, εν& δεν την χουν επικυρ&σει δ+ο. Η Ελλδα την επικρωσε στις 2 ∆εκεµβρου του 1992. Περιλαµβνει τσσερις βασικς κατηγορες δικαιωµτων, !πως υποδεικν+ονται στο βιβλο του µαθητ . Οι κατηγορες αυτς εναι:
Α. ∆ικαιµατα επιβωσης
Β. ∆ικαιµατα ανπτυξης - εξ)λιξης
Γ. ∆ικαιµατα προστασας
∆. ∆ικαιµατα συµµετοχ"ς
Η παρατ ρηση των εικ!νων και η συµπλ ρωση των βασικ&ν δικαιωµτων που εικονζονται,
θα εναι η αφορµ να προβληµατιστο+ν οι µαθητς σχετικ µε τα δικαιµατα των παιδιν που
παραβιζονται και για τους τρ!πους αντιµετ&πισης ττοιων καταστσεων.
Συνεχζοντας, αναφερ!µαστε στους φορες εκενους που µπορο+ν να υπερασπιστο+ν τα
δικαι&µατα των παιδι&ν, !πως ο Κκλος ∆ικαιωµτων του Παιδιο απ! το Συν"γορο του Πολτη. Μπορο+µε να βρο+µε µαζ µε τους µαθητς περισσ!τερα στοιχεα στην ιστοσελδα που παρατθεται στο βιβλο του µαθητ .

∆ραστηριότητες
1. Η δραστηρι!τητα ευαισθητοποιε τους µαθητς σε θµατα παραβασης των δικαιωµτων
του παιδιο+ ειδικ σε περι!δους πολµου. Το σηµεωµα του Α. Σαµαρκη λειτουργε ως
ερθισµα για να ξεκιν σει η συζ τηση και να καταγρψουν τα παιδι τα δικαι&µατα που
παραβιζονται σε περιπτ&σεις πολεµικ&ν συγκρο+σεων, !πως το δικαωµα στη ζω", στο
παιχνδι, στην ασφλεια, στην προστασα της ιδιωτικ"ς ζω"ς, στην ελευθερα της )κφρασης, στην εκπαδευση κ..
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2. Η δραστηρι!τητα αυτ χει στ!χο να προβληµατσει τα παιδι πνω στο θ)µα της παραβασης των δικαιωµτων του παιδιο και των δρσεων που µπορο+ν να συµβλουν στη
βελτωση της κατστασης.

Αξιολόγηση
Με τη συζ τηση που θα γνει µε αφορµ τις δραστηρι!τητες στο βιβλο του µαθητ , ο εκπαιδευτικ!ς µπορε να εκτιµ σει το βαθµ! επιτυχας των στ!χων της διδασκαλας. Με διερευνητικς ερωτ σεις και συµµετοχικς δραστηρι!τητες ο εκπαιδευτικ!ς ελγχει κατ π!σο οι µαθητς συνειδητοποησαν !τι !λα τα παιδι χουν ανγκη προστασας και ασφλειας και !τι τα δικαι&µατ τους
διασφαλζονται απ! !λα σχεδ!ν τα κρτη
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