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Με τη συνεργασία:





Εν συντομία …

Η δραστηριότητα περιλάμβανε:

▪ διδασκαλία και επεξεργασία κειμένων του σχολικού βιβλίου 

της Νεοελληνικής Γλώσσας και στις τρεις τάξεις του σχολείου 

σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα

▪ συζήτηση και ερμηνεία των άρθρων σε ομάδες

▪ εικονογράφησή τους

▪ παρουσίαση των άρθρων και των μαθητικών ζωγραφικών 

έργων στη γιορτή της 17ης Νοέμβρη 



▪ η συμπλήρωση 30 ετών από την υπογραφή της Σύμβασης

των Δικαιωμάτων του Παιδιού, στις 20 Νοεμβρίου 2019, και

▪ η ανάγκη να γνωρίσουν οι μαθητές των τριών τάξεων του

Γυμνασίου τα άρθρα της Σύμβασης και όσα αφορούν τα

δικαιώματά τους, δεδομένου ότι πρόκειται για μαθητές

τέκνα προσφύγων και μεταναστών που δε γνωρίζουν την

ισχύουσα νομοθεσία

▪ η συμμετοχή τους στη γιορτή της 17ης Νοέμβρη με τρόπο

που να αγγίζει και να αφορά και τα ίδια τα παιδιά

Η αφορμή…



▪ Να γνωρίσουν οι μαθητές τα δικαιώματά τους, καθώς, μάλιστα,

πολλοί από αυτούς ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τα

δικαιώματα πολλών εξ’ αυτών έχουν ήδη παραβιαστεί.

▪ Να συζητηθούν για πρώτη φορά θέματα όπως η ανάγκη, η αξία και η

σπουδαιότητα της υπογραφής μιας τέτοιας διεθνούς σύμβασης

καθώς και το πνεύμα που τη διέπει.

▪ Να ασκηθούν στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και στην

εργασία σε ομάδες, όπου οι ρόλοι μοιράστηκαν από τους ίδιους, με

βάση τις ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητές τους.

▪ Να παρουσιαστούν τα άρθρα και τα έργα που δημιούργησαν οι

ομάδες στη σχολική γιορτή για την Επέτειο της Εξέγερσης του

Πολυτεχνείου.



➢Θεωρία της παιδαγωγικής του γραμματισμού:

▪ σύνδεση της μάθησης με την κοινωνία -> οι μαθητές να γίνουν

αυτόνομοι και κριτικοί πολίτες

▪ διδασκαλία αντικειμένων με νόημα για τους μαθητές και ως

αφορμή για κριτική σκέψη

▪ ενεργή συμμετοχή στη μάθηση

=> πιο αποτελεσματική μάθηση στη Γλώσσα, τις δεξιότητες,

την Πολιτειότητα



• Συνεργατική μάθηση -> εκπαιδευτικός και μαθητές ως

ενεργοί συμμέτοχοι στη μαθησιακή διαδικασία -> η γνώση

προκύπτει από τον ενεργό διάλογο και μέσα από μια

διαδραστική διαδικασία

• Μέθοδος CLIL (Content and Language Integrated Learning):

Ταυτόχρονη διδασκαλία Γλώσσας και ενός άλλου Γνωστικού

Αντικειμένου.



Γενικοί στόχοι

Μέσω μίας ολιστικής - διαθεματικής προσέγγισης στη

διδασκαλία,

• να ενθαρρυνθούν οι μαθητές σε ενεργή συμμετοχή

• να εμπλακούν σε μία δημιουργική διαδικασία μάθησης

χρησιμοποιώντας τόσο τη γλώσσα όσο και τις εμπειρίες τους

στην πολιτειότητα, κάνοντας συσχετίσεις, υποθέσεις και

θέτοντας ερωτήματα για να δημιουργήσουν νόημα

• να ανταλλάξουν απόψεις από τις διαφορετικές κουλτούρες

τους και να επανακαθορίσουν παγιωμένες απόψεις

• να μάθουν τα δικαιώματά τους



▪ Διδασκαλία όρων απαραίτητων για την κοινωνική τους ζωή

και τη μαθητική τους πορεία που σχετίζονται με τα

δικαιώματά τους

▪ Μέσα από τις δραστηριότητες να έρθουν σε επαφή και να

καλλιεργήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες:

i. της Ακρόασης-κατανόησης προφορικού λόγου

ii. της Ανάγνωσης-κατανόησης γραπτού λόγου

iii. της Παραγωγής προφορικού λόγου

iv. της Παραγωγής γραπτού λόγου

v. της Εκμάθησης γλωσσικών δομών

▪ Επιμέρους στόχοι για το μάθημα της Γλώσσας:



Ταυτότητα και πορεία της δραστηριότητας:

• 3 Τάξεις του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου

• Χρόνος: 2 εβδομάδες – περίπου 6 διδακτικά δίωρα

• 1η φάση: Προηγήθηκε η διδασκαλία και η επεξεργασία των

κειμένων του σχολικού βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας

και στις τρεις τάξεις του σχολείου και συγκεκριμένα

• στη Γ’ Τάξη μέρους 3ης Ενότητας: Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε

όλοι διαφορετικοί και 6ης Ενότητας: Ενεργοί Πολίτες για την

υπεράσπιση οικουμενικών αξιών,



Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ Τάξης, 

6η Ενότητα: Ενεργοί Πολίτες για την  

υπεράσπιση οικουμενικών αξιών



Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ 

Τάξης - 3η Ενότητα: Είμαστε 

όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι 

διαφορετικοί

και 6η Ενότητα: Ενεργοί 

Πολίτες για την υπεράσπιση 

οικουμενικών αξιών



Στη Β΄ Τάξη από τη Νεοελληνική Γλώσσα Β’ Τάξης από την 4η Ενότητα: Το 

σχολείο στο χρόνο



Στην Α΄ Τάξη από 

τη Νεοελληνική 

Γλώσσα Α’ Τάξης, 

2η Ενότητα: 

Επικοινωνία στο 

Σχολείο



2η φάση: 

▪ Δόθηκαν στους μαθητές άρθρα της 

Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

σε απλή γλώσσα από το Εκπαιδευτικό 

υλικό του Συμβουλίου της Ευρώπης 

▪ ζητήθηκε να εργαστούν σε ομάδες, να 

επιλέξουν εξ αυτών όσα τους 

ενδιαφέρουν περισσότερο και να τα 

παρουσιάσουν στην ολομέλεια.

3η φάση:

▪ ανέλαβε κάποιος ή κάποιοι από την 

κάθε ομάδα να τα εικονογραφήσουν. 



Τα παιδιά επέλεξαν να εικονογραφήσουν

κάποια από τα άρθρα που αφορούσαν

δικαιώματα για καταστάσεις

που τους ήταν περισσότερο οικείες.





4η φάση:

• Τα έργα των μαθητών και οι παρουσιάσεις των άρθρων της

Σύμβασης έγιναν στη σχολική γιορτή για την Επέτειο της

Εξέγερσης του Πολυτεχνείου του 1973, την Παρασκευή, στις

15-11-2019 και αποτέλεσαν το τρίτο μέρος της γιορτής κατά το

οποίο έγινε η σύνδεση των γεγονότων του 1973 με το σήμερα.



• Με αφετηρία το αίτημα των νέων τότε για «Ψωμί, Παιδεία και

Ελευθερία», παρουσιάστηκαν τα εικονογραφημένα άρθρα από

τους ίδιους τους μαθητές-δημιουργούς τους ως κατακτήσεις

πανανθρώπινες, που αποτελούν πλέον κατοχυρωμένο δικαίωμα

για όλα τα παιδιά του κόσμου, όποια κι αν είναι η πατρίδα του

και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται.





Σύνοψη των αποτελεσμάτων - αποτίμηση της δραστηριότητας:

• Πλεονεκτήματα σε επίπεδο γνωστικό ως προς την εκμάθηση 

της γλώσσας

❑Ανάπτυξη γνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω της

ολιστικής προσέγγισης στη διδασκαλία -> Εστιάζοντας σε γλώσσα και

περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα λειτουργικά τα

Ελληνικά

❑Εμπέδωση της γλώσσας με τρόπο ανεπαίσθητο μέσα από την εργασία

στις ομάδες όπου κατάφεραν να κατανοήσουν και να αναπαραστήσουν

έννοιες -> η απεικόνιση των άρθρων της Σύμβασης και οι ρόλοι που

ανέλαβαν στις ομάδες τους, λειτούργησαν ενισχυτικά στην

εκμάθηση της γλώσσας -> μπόρεσαν να «απελευθερωθούν», να

μοιραστούν απόψεις, εμπειρίες, να εκφραστούν με όποιο μέσο ένιωθαν

πιο «ικανοί» και να εμπλουτίσουν το λόγο τους, ενώ ταυτόχρονα μέσα

από τη διάδραση «έκαναν ένα βήμα» προς την κοινωνικοποίηση.



• Πλεονεκτήματα σε επίπεδο κοινωνικοποίησης

❑Αύξηση αυτοεκτίμησης -> στο πλαίσιο της κοινότητας μάθησης και

μέσα από την ομαδική εργασία, έχοντας κοινό στόχο και

συμφωνημένους ρόλους αναπτύχθηκε αίσθημα κοινής ευθύνης,

αλληλοϋποστήριξης και καλλιεργήθηκε ένα φιλικό κλίμα που

ενθάρρυνε τόσο τη μάθηση, όσο και την κοινωνικοποίησή τους.

Ιδιαίτερα ευεργετικές επιδράσεις είχε σε παιδιά που για διάφορους

λόγους (δυσκολία στη χρήση της Ελληνικής – νεοαφιχθέντες

μαθητές, μειωμένη αυτοεκτίμηση, δυσκολία στη σύναψη σχέσεων με

τους συμμαθητές τους) ήταν διστακτικά στο να εκφράσουν τις

απόψεις τους ή ακόμα και επέλεγαν την απομόνωση.

❑ Διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στο σχολείο για τους μαθητές

της Α’ Γυμνασίου και διευκόλυνση ταχύτερης ένταξης στην ομάδα-

τάξη, δίνοντάς τους και επιπλέον κίνητρα μάθησης.



❑ Προώθηση των διαπολιτισμικών σχέσεων και της επαφής με

διαφορετικές κουλτούρες, ιδεολογίες, κ.λπ.

❑ Δεδομένης και της φύσης του σχολείου, με μαθητές απ’ όλες τις

ηπείρους και με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό περιβάλλον,

η Σύμβαση έγινε πηγή προβληματισμού και για τις επόμενες μέρες

σε θέματα όπως η καθολική ισχύ και τήρησή της, η ανάγκη γνώσης

των άρθρων της, καθώς και προβλήματα σχετικά που

αντιμετωπίζουν.



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ 


