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1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

1.1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΡΟΙ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 

ΕΑΥΤΟΥ 

 Αναγνώριση 
της 
πολυπλοκότητ
ας του 
ανθρώπου ως 
μια βαθιά 
πολιτιστική 
οντότητα. 

Κεφάλαιο 1 

Κοινωνικοποίηση 

και πολιτιστική 

ταυτότητα 

 Η κατανόηση του 
ανθρώπου ως 
προϊόν και 
παραγωγό 
πολιτισμού 

 Η αναγνώριση της 
σημασίας της 
πολιτιστικής 
ταυτότητας και της 
κοινωνικοποίησης 
στη ζωή μας 

 

Τι σημαίνει 

πολιτισμός;  

 Να μάθουμε τους 
ορισμούς του 
πολιτισμού και του 
πολιτιστικού 
προτύπου 

3 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

(150’) 
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Πως αναπτύσσουμε 

τους εαυτούς μας ως 

κοινωνικοπολιτιστικές 

οντότητες; 

 Χαρακτηρισμός της 
σημασίας των 
διαδικασιών 
κοινωνικοποίησης 

 Διαχωρισμός της 
πρωτογενούς 
κοινωνικοποίησης από 
τη δευτερογενή 
κοινωνικοποίηση 

 Να αναφερθούν οι 
συνέπειες της 
κοινωνικής στέρησης 
κατά την ανάπτυξη 

Κεφάλαιο 2 

Διαπολιτισμικότητα 

 Ο ορισμός των 
πολιτιστικών 
επιρροών και ο 
διαχωρισμός τους 
από διαφορετικές 
μορφές επιρροών 

 Η περιγραφή και η 
αναγνώριση της 
σημασίας του 
διαπολιτισμικού 
διαλόγου 

Τι είναι οι 
πολιτιστικές επιρροές 
και πως γίνεται η 
επεξεργασία τους; 

 Ο ορισμός των 
πολιτιστικών 
επιρροών και ο 
διαχωρισμός τους από 
διαφορετικές μορφές 
επιρροών 

4 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

(200’) 

Γιατί είναι σημαντικός 
ο διαπολιτισμικός 
διάλογος; 

 Η περιγραφή και η 
αναγνώριση της 
σημασίας του 
διαπολιτισμικού 
διαλόγου 

Τι μας κάνει 
ξεχωριστούς; 

 Η αναγνώριση της 
ποικιλομορφίας ως ένα 
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 βασικό χαρακτηριστικό 
του ανθρώπινου 
είδους   

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ II  
ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΙ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΟΥ ΜΕ 

ΑΛΛΟΥΣ 

 Κατανόηση των 
δυναμικών και 
των 
διαδικασιών 
στις σχέσεις 
που 
χαρακτηρίζουν 
τον άνθρωπο. 

Κεφάλαιο 1  

Interpersonal and 

group relations 

 Η αναγνώριση  της 
σημασίας των 
πρώιμων σχέσεων 
στην οργάνωση 
του ατόμου 

 Η κατανόηση των 
βασικών 
διαδικασιών της 
κοινωνικής 
νόησης  

Ποιος είναι ο ρόλος 
των πρώιμων 
σχέσεων στην 
ανάπτυξη του 
ανθρώπου;  

 Η αναγνώριση  της 
σημασίας των 
πρώιμων σχέσεων 
στην οργάνωση του 
ατόμου  

 Η περιγραφή των 
βασικών 
χαρακτηριστικών των 
διαπροσωπικών 
σχέσεων  

 

4 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

(200’) 

Πως 
αντιλαμβανόμαστε 
τους άλλους  και πως 
τοποθετούμε τον 
εαυτό μας σε ένα 
κοινωνικά περίπλοκο 
κόσμο; 

 Ο εντοπισμός των 
βασικών διαδικασιών 
της κοινωνικής 
νόησης: εντύπωση και 
στάσεις 

Κεφάλαιο 2 

Κοινωνική επιρροή 

 Η αναγνώριση του 
ότι ο τρόπος με τον 
οποίο 
αντιλαμβανόμαστε 
την κοινωνική 
πραγματικότητα 
και καταστάσεις 
αλλά και τη 
συμπεριφορά μας 
σε κοινωνικά 
πλαίσια, 
επηρεάζεται από 
άλλους 

Πώς συσχετιζόμαστε 
και επηρεάζουμε τους 
άλλους; 

 Ο χαρακτηρισμός των 
φαινομένων της 
κανονικοποίησης, της 
συμμόρφωσης και της 
υπακοής 

3 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

(150’) 

Κεφάλαιο 3 

Η διαδικασία 

σχηματισμού 

σχέσεων του ‘εμείς’ 

και οι ‘άλλοι’ 

 Η κατανόηση του 
τρόπου 
λειτουργίας των 
στερεοτύπων, των 
προκαταλήψεων 

Ποιες διαδικασίες 
συντελούνται όταν 
χωρίζουμε τον κόσμο 
σε «εμείς» και 
«αυτοί»/«οι άλλοι»; 

 Η κατανόηση για το τι 
είναι τα στερεότυπα 
και οι προκαταλήψεις 
και τι ρόλο παίζουν 
στις διακρίσεις 

4 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

(200’) 



  

 
3 

και των 
διακρίσεων 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ III 
ΕΝΑΣ 

ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΟΣ 

ΚΟΣΜΟΣ 

 Κατανόηση 
του κόσμου 
που ζούμε ως 
ποικιλόμορφο, 
ενωμένο με 
κοινές αρχές, 
κανόνες και 
ανησυχίες. 

Κεφάλαιο 1  
Ανθρώπινα 

Δικαιώματα και 

Θεμελιώδεις Αξίες 

 Να 
χαρακτηριστούν τα 
ανθρώπινα 
δικαιώματα και οι 
θεμελιώδεις αξίες 
και να κατανοηθεί 
η σημασία της 
προστασίας, της 
σεβασμού και της 
προαγωγής τους 

Τι είναι τα  
ανθρώπινα 
δικαιώματα; 

 Η αναγνώριση της 
αξίας που έχουν τα 
ανθρώπινα 
δικαιώματα και οι 
θεμελιώδεις αξίες 

3 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

(150’) 

Κεφάλαιο 2 
Ζώντας σε ένα 

παγκοσμιοποιημένο 

κόσμο 

 Η κατανόηση των 
επιπτώσεων του 
να ζούμε σε ένα 
παγκοσμιοποιημέν
ο και 
αλληλεξαρτώμενο 
κόσμο 

Τι σημαίνει να ζεις σε 
έναν 
παγκοσμιοποιημένο 
κόσμο; 

 ο χαρακτηρισμός των 
διαδικασιών της 
παγκοσμιοποίησης και 
της αλληλεξάρτησης 

4 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

(200’) 

Πώς μπορούμε να 
συμβάλουμε σε έναν 
δικαιότερο κόσμο; 

 Η κατανόηση της  
σημασίας της 
συμμετοχής των 
πολιτών 

TOTAL 25 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
(1250’) 
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1.2 ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα I – Κατασκευή του εαυτού  1 μάθημα, ~50 λεπτά 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Παρουσίαση της Θεματικής Ενότητας Ι  

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Αναγνώριση της πολυπλοκότητας του ανθρώπου ως μια βαθιά πολιτιστική οντότητα. 

 Να κατανοήσουμε τον εαυτό μας ως δυναμική κατασκευή που προκύπτει από τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιολογικών και κοινωνικοπολιτιστικών παραγόντων 

 Να αναγνωριστεί η ποικιλομορφία της ανθρωπότητας και η σημασία των διαδικασιών 
πολιτιστικής επιρροής που βασίζονται σε έναν ανοιχτό και διαπολιτισμικό διάλογο 

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 1-2)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Εννοιολογικός Χάρτης #1  

- Φύλλο αξιολόγησης #1  

- Δυναμική εκκίνησης #1  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Παρουσιάστε τη Θεματική Ενότητα Ι και 

καθοδηγήστε τη συζήτηση γύρω από τη 

σύνθετη διαδικασία στην οποία 

κατασκευάζεται ο εαυτός μας, τονίζοντας τη 

σημασία των σχέσεων μεταξύ φύσης και 

ανατροφής 

 Χρησιμοποιήστε τον εννοιολογικό χάρτη #1 

για να εισαγάγετε τα θέματα της 

κοινωνικοποίησης, της πολιτιστικής 

ταυτότητας και της διαπολιτισμικότητας και 

για να τονίσετε την αλληλεξάρτηση μεταξύ 

αυτών των διαδικασιών 

 Ζητήστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν 

το φύλλο αξιολόγησης #1, για να 

αξιολογήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα 

θέματα 

 Κάντε τη δυναμική εκκίνηση #1 για να 

ενθαρρύνετε τη συζήτηση σχετικά με τις 

έννοιες και τις σχέσεις μεταξύ τους 

https://lab-social.eu/
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1.2.2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα I – Κατασκευή του εαυτού 

Κεφάλαιο 1 – Κοινωνικοποίηση και 

πολιτιστική ταυτότητα  

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Παρουσίαση του Κεφαλαίου 1   

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Αντίληψη του ανθρώπου ως προϊόν και παραγωγό του πολιτισμού 

 Αναγνώριση της σημασίας της πολιτιστικής ταυτότητας και της κοινωνικοποίησης στη ζωή 

μας 

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 5-6)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Πόροι πολυμέσων #1  

- Εμπνευστική ιστορία #1 

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Χρησιμοποιήστε και εξερευνήστε τον πόρο 
πολυμέσων # 1 (παρουσίαση PowerPoint) 

 Παρουσιάστε το Κεφάλαιο 1 και το ταξίδι της 
μάθησης γύρω από τις βασικές ερωτήσεις, 
τους συγκεκριμένους στόχους και τις λέξεις-
κλειδιά 

 Ζητήστε από τους μαθητές να διαβάσουν την 
εμπνευστική ιστορία #1 

 Κάντε συζήτηση γύρω από τη ερώτηση 
προβληματισμού χρησιμοποιώντας την 
εμπνευστική ιστορία και την παρούσα 
κατάσταση για να ενθαρρύνετε την 
ανταλλαγή απόψεων και την  κριτική 
ανάλυση σχετικά με τα θέματα του 
Κεφαλαίου 1 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.3 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα I – Κατασκευή του εαυτού 

Κεφάλαιο 1 – Κοινωνικοποίηση και πολιτιστική 

ταυτότητα  

Τι σημαίνει «πολιτισμός»; 

Πώς αναπτύσσουμε τους εαυτούς μας ως 

κοινωνικοπολιτιστικές οντότητες; 

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Εξερεύνηση των βασικών ερωτημάτων του 

Κεφαλαίου 1 

 πολιτισμός 

 πολιτιστικό πρότυπο  

 εξατομίκευση 

 κοινωνικοποίηση 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Να μάθουμε τους ορισμούς του πολιτισμού και του πολιτιστικού προτύπου  

 Χαρακτηρισμός της σημασίας των διαδικασιών κοινωνικοποίησης 
• Διαχωρισμός της πρωτογενούς κοινωνικοποίησης από τη δευτερογενή κοινωνικοποίηση 

 Να αναφερθούν οι συνέπειες της κοινωνικής στέρησης κατά την ανάπτυξη 

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 7-10)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Πόροι πολυμέσων #1  

- Δραστηριότητα #1 ή #2  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Χρησιμοποιήστε και εξερευνήστε τον πόρο 
πολυμέσων #1 (παρουσίαση PowerPoint) 

 Εξερευνήστε τις έννοιες του πολιτισμού και 
του πολιτιστικού προτύπου καθώς και τις 
διαδικασίες κοινωνικοποίησης και 
εξατομίκευσης, διευκρινίζοντας τη διαφορά 
ανάμεσα στην πρωτογενή και τη δευτερογενή 
κοινωνικοποίηση και τονίζοντας τη σημασία 
των παραγόντων της κοινωνικοποίησης και 
των επιπτώσεων της κοινωνικής στέρησης 
(χρησιμοποιώντας παραδείγματα άγριων 
παιδιών ως παραδείγματα των σοβαρών 
επιπτώσεων της απομόνωσης στην ανάπτυξη 
των παιδιών) 

 Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν τη 

δραστηριότητα #1 ή #2 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.4 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα I – Κατασκευή του εαυτού 

Κεφάλαιο 1 – Κοινωνικοποίηση και πολιτιστική 

ταυτότητα  

Κεφάλαιο 2 – Διαπολιτισμικότητα  

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ολοκλήρωση Κεφαλαίου 1 

Παρουσίαση Κεφαλαίου 2 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Να αναγνωρίσουμε τον άνθρωπο ως προϊόν και παραγωγό πολιτισμού 

 Να αναγνωρίσουμε τη σημασία της πολιτιστικής ταυτότητας και της κοινωνικοποίησης στη 
ζωή μας 

 Να περιγράψουμε την πολιτιστική επιρροή ως βασική διαδικασία σε έναν κόσμο 
εμπλουτισμένο από την ποικιλομορφία 

 Να αναγνωριστεί η σημασία της εγκαθίδρυσης και διατήρησης του διαπολιτισμικού 

διαλόγου 

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 11, 13-14)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Πόρος πολυμέσων #1 and #2  

- Εμπνευστική ιστορία #2  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Χρησιμοποιήστε και εξερευνήστε τον Πόρο 
Πολυμέσων #1 (παρουσίαση PowerPoint) 

 Ολοκληρώστε το Κεφάλαιο 1, συνοψίζοντας 
τα βασικά 

 Χρησιμοποιήστε και εξερευνήστε τον Πόρο 
Πολυμέσων #2 (παρουσίαση PowerPoint) 

 Παρουσιάστε το Κεφάλαιο 2 και το ταξίδι 
μάθησης γύρω από τις βασικές ερωτήσεις, 
τους συγκεκριμένους στόχους και τις λέξεις-
κλειδιά 

 Ζητήστε από τους μαθητές να διαβάσουν την 
εμπνευστική ιστορία #2 

 Κάντε συζήτηση γύρω από την ερώτηση 

προβληματισμού, χρησιμοποιώντας την 

εμπνευστική ιστορία και την παρούσα 

κατάσταση για να ενθαρρύνετε την ανταλλαγή 

απόψεων και κριτική ανάλυση σχετικά με τα 

θέματα του Κεφαλαίου 2  

https://lab-social.eu/
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1.2.5 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα I – Κατασκευή του εαυτού 

Κεφάλαιο 2 – Διαπολιτισμικότητα  

Τι είναι οι πολιτιστικές επιρροές και πώς 
γίνεται η επεξεργασία τους; 

Γιατί είναι σημαντικός ο διαπολιτισμικός 

διάλογος; 

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Εξερεύνηση των βασικών ερωτημάτων του 

Κεφαλαίου 2 

 Πολιτιστική επιρροή 

 Διαπολιτισμικός διάλογος  
• Διαπολιτισμικές δεξιότητες 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Ο ορισμός των πολιτιστικών επιρροών και ο διαχωρισμός τους από διαφορετικές μορφές 

επιρροών  

• Η περιγραφή και η αναγνώριση της σημασίας του διαπολιτισμικού διαλόγου 

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 15-19)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Πόρος πολυμέσων #2  

- Δραστηριότητα #3 ή #4  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Χρησιμοποιήστε και εξερευνήστε τον πόρο 
πολυμέσων #2 (παρουσίαση PowerPoint) 

 Παρουσιάστε την κοινωνική πραγματικότητα 
ως πολύπλοκη και ποικιλόμορφη, που 
χαρακτηρίζεται από διαπροσωπικές επαφές 
μεταξύ ατόμων από διαφορετικούς 
πολιτισμούς και διαδικασίες πολιτιστικής 
επιρροής (που μπορεί να πάρει διάφορες 
μορφές, συμπεριλαμβανομένης της 
ενσωμάτωσης, της αφομοίωσης, του 
διαχωρισμού / διαχωρισμού και της 
περιθωριοποίησης) 

 Καθορίστε και συζητήστε τη σημασία της 
ενίσχυσης των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων 
και τη δημιουργία και διατήρηση 
διαπολιτισμικού διαλόγου για την προώθηση 
της ισότητας, της ανεκτικότητας και της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας 

 Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν τη 

δραστηριότητα #3 ή #4 

https://lab-social.eu/
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1.2.6 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα I – Κατασκευή του εαυτού 

Κεφάλαιο 2 – Διαπολιτισμικότητα  

Τι μας κάνει ξεχωριστούς; 

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Εξερεύνηση των βασικών ερωτημάτων του 
Κεφαλαίου 2 

Ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 2 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Να αναγνωρίσουν τη διαφορετικότητα ως σημαντικό χαρακτηριστικό της ανθρωπότητας 

 Περιγραφή της πολιτιστικής επιρροής ως βασική διαδικασία σε έναν κόσμο εμπλουτισμένο 
από την ποικιλομορφία 

 Να αναγνωριστεί η σημασία της εγκαθίδρυσης και διατήρησης του διαπολιτισμικού 

διαλόγου 

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 19-21, 12, 22)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

Πόρος πολυμέσων #2  
- Δραστηριότητα #5  

- Χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη #1 και #2  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Χρησιμοποιήστε και εξερευνήστε τον πόρο 
πολυμέσων #2 (παρουσίαση PowerPoint) 

 Χαρακτηρίστε τους ανθρώπους ως 
διαφορετικούς, εμπλουτισμένους με τις 
ατομικές διαφορές που προκύπτουν από το 
μοναδικό σταυροδρόμι της βιολογίας, του 
κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος και 
των αφηγήσεων κάθε ατόμου  

 Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν τη 
δραστηριότητα #5 

 Ολοκληρώστε το Κεφάλαιο 2, συνοψίζοντας 
τα βασικά περιεχόμενα 

 Χωρίστε την τάξη σε ομάδες και μοιράστε το 

Χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη #1 και #2.  

Ζητήστε από τους μαθητές να ολοκληρώσουν 

τις δραστηριότητες (εργασία στο σπίτι) 

 

 

https://lab-social.eu/
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1.2.7 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα I – Κατασκευή του εαυτού 

Κεφάλαιο 1 – Κοινωνικοποίηση και 
πολιτιστική ταυτότητα  

Κεφάλαιο 2 – Διαπολιτισμικότητα 

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ομαδική δραστηριότητα (παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της δραστηριότητας 

‘Χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη (έγινε ως 

άσκηση στο σπίτι) 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Αναγνώριση της πολυπλοκότητας του ανθρώπου ως μια βαθιά πολιτιστική οντότητα  

 Να κατανοήσουμε τον εαυτό μας ως δυναμική κατασκευή που προκύπτει από τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιολογικών και κοινωνικοπολιτιστικών παραγόντων 

Να αναγνωριστεί η ποικιλομορφία της ανθρωπότητας και η σημασία των διαδικασιών 

πολιτιστικής επιρροής που βασίζονται σε έναν ανοιχτό και διαπολιτισμικό διάλογο  

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 12, 22-24)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη #1 και #2 

(σελίδες xx) 

- Φύλλο αξιολόγησης #2  

- Επιπρόσθετα υλικά #3  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Ζητήστε από τους μαθητές να παρουσιάσουν 
τα αποτελέσματα της ομαδικής 
δραστηριότητας που έκαναν ως άσκηση στο 
σπίτι και ενθαρρύνετε τη συζήτηση μεταξύ 
μαθητών από διαφορετικές ομάδες 

 Ολοκληρώστε τη Θεματική Ενότητα Ι, 
συνοψίζοντας τα βασικά και τις σχέσεις 
μεταξύ εννοιών / διαδικασιών 

 Ζητήστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν 
το φύλλο αξιολόγησης #2 (διαμορφωτική 
αξιολόγηση) 

 Χρησιμοποιήστε, εάν το επιτρέπει ο χρόνος, 

δραστηριότητες από (Επιπρόσθετα Υλικά #3) 

για να ολοκληρώσετε τη Θεματική Ενότητα Ι 

 

https://lab-social.eu/
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1.2.8 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα II – Εγώ και οι σχέσεις μου 

με άλλους 

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Παρουσίαση της Θεματικής Ενότητας ΙΙ  

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Να κατανοήσουμε τη δυναμική και τις σχεσιακές διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τον 
άνθρωπο 

 Να χαρακτηριστούν οι βασικές διαδικασίες της κοινωνικής επιρροής 

 Να διακρίνουμε τις διαδικασίες που προκύπτουν από την αντίληψη της κοινωνικής 

πραγματικότητας μέσω του "εμείς" και του "αυτοί" 

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 25-26)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Εννοιολογικός χάρτης #2  

- Φύλλο αξιολόγησης #3  

- Δυναμική εκκίνησης #2  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Παρουσιάστε τη Θεματική Ενότητα ΙΙ και 
οδηγήστε τη συζήτηση γύρω από τις διάφορες 
διαδικασίες που συμβαίνουν όταν ο εαυτός 
μας μπαίνει σε κοινωνικά πλαίσια: τον τρόπο 
που σκέφτεται, αισθάνεται και οι πράξεις που 
επηρεάζονται από προηγούμενες σκέψεις και 
την κοινωνική επιρροή, αλλά και τον τρόπο με 
τον οποίο αντιλαμβάνεται τους άλλους βάσει 
αυτών των διαδικασιών 

 Χρησιμοποιήστε τον Εννοιολογικό χάρτη #2 
για να εισαγάγετε τα θέματα των πρώιμων και 
διαπροσωπικών σχέσεων και των διαδικασιών 
κοινωνικής νόησης που αποτελούν τη βάση 
της κοινωνικής επιρροής και των βασικών 
φαινομένων όπως τα στερεότυπα, οι 
προκαταλήψεις και οι διακρίσεις 

 Ζητήστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν 
το φύλλο αξιολόγησης #3, για να 
αξιολογήσουν τις τρέχουσες γνώσεις τους 
σχετικά με τα θέματα 

 Κάντε τη δραστηριότητα Δυναμική εκκίνησης 

#2 για να ενθαρρύνετε τη συζήτηση σχετικά 

με τις έννοιες και τις σχέσεις μεταξύ τους 

https://lab-social.eu/
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1.2.9 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα II – Εγώ και οι σχέσεις μου 

με άλλους  

Κεφάλαιο 1 – Διαπροσωπικές και ομαδικές 

σχέσεις 

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Παρουσίαση του Κεφαλαίου 1   

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Να αναγνωρίσουμε τη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων στη ζωή μας 

 Να κατανοήσουμε τις βασικές διαδικασίες της κοινωνικής νόησης  

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 29-30)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

Πόρος πολυμέσων #3  
Εμπνευστική ιστορία #3  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Χρησιμοποιήστε και εξερευνήστε τον πόρο 
πολυμέσων # 3 (παρουσίαση PowerPoint) 

 Παρουσιάστε το Κεφάλαιο 1 και το ταξίδι 
μάθησης γύρω από τις βασικές ερωτήσεις, 
τους συγκεκριμένους στόχους και τις λέξεις-
κλειδιά 

 Ζητήστε από τους μαθητές να διαβάσουν την 
εμπνευστική  ιστορία # 3 

 Οργανώστε συζήτηση γύρω από την ερώτηση 

προβληματισμού χρησιμοποιώντας την 

εμπνευστική ιστορία και την παρούσα 

κατάσταση για να ενθαρρύνετε την ανταλλαγή 

απόψεων και την  κριτική ανάλυση σχετικά με 

τα θέματα του Κεφαλαίου 1  

 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.10 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 10 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα II – Εγώ και οι σχέσεις μου 

με άλλους  

Κεφάλαιο 1 – Διαπροσωπικές και ομαδικές 

σχέσεις  

Ποιος είναι ο ρόλος των πρώιμων σχέσεων 

στην ανάπτυξη του ανθρώπου; 

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Εξερεύνηση των βασικών ερωτημάτων του 

Κεφαλαίου 1 

 Πρώιμες σχέσεις 

 Προσκόλληση 

 Διαπροσωπική σχέση  

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Η αναγνώριση  της σημασίας των πρώιμων σχέσεων στην οργάνωση του ατόμου 

 Η περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των διαπροσωπικών σχέσεων  

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 31-33)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Πόρος πολυμέσων #3  

- Δραστηριότητα #6  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Χρησιμοποιήστε και εξερευνήστε τον πόρο 
πολυμέσων #3 (παρουσίαση PowerPoint) 

 Εξερευνήστε τις έννοιες πρώιμες σχέσεις, 
προσκόλληση (διαδικασία, σχήμα και 
συμπεριφορά) και διαπροσωπικές σχέσεις, 
μιλώντας για τη σημασία τους στη ζωή μας ως 
κοινωνικά όντα που είμαστε 

 Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν τη 

δραστηριότητα # 6 

  

https://lab-social.eu/


 
 

 14 

1.2.11 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 11 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα II – Εγώ και οι σχέσεις μου 

με άλλους  

Κεφάλαιο 1 – Διαπροσωπικές και ομαδικές 

σχέσεις  

Πως αντιλαμβανόμαστε τους άλλους  και πως 

τοποθετούμε τον εαυτό μας σε ένα κοινωνικά 

περίπλοκο κόσμο; 

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Εξερεύνηση των βασικών ερωτημάτων του 
Κεφαλαίου 1 

Ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 1 

 

Exploration of the core questions of the 

Chapter 1 

Conclusion of the Chapter 1 

 Κοινωνική νόηση 

 Εντύπωση 

 Στάση 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Να προσδιοριστούν οι κύριες διαδικασίες της κοινωνικής νόησης: εντυπώσεις και στάσεις 

 Να αναγνωρίσουμε τη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων στη ζωή μας 

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 33, 36)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Πόρος πολυμέσων #3  

- Δραστηριότητα #7  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Χρησιμοποιήστε και εξερευνήστε τον πόρο 
πολυμέσων #3 (παρουσίαση PowerPoint) 

 Καθορίστε την κοινωνική νόηση και 
παρουσιάστε τις βασικές διεργασίες της, 
συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού την 
έννοια της αυτοεκπληρούμενης προφητείας) 

 Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν τη 
δραστηριότητα #7 

 Ολοκληρώστε το Κεφάλαιο 1, συνοψίζοντας 

τα κύρια περιεχόμενα 

 

https://lab-social.eu/
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1.2.12 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 12 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα II – Εγώ και οι σχέσεις μου 

με άλλους  

Κεφάλαιο 2 – Κοινωνική επιρροή 

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Παρουσίαση του Κεφαλαίου 2  

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Να αναγνωρίσουμε ότι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την κοινωνική πραγματικότητα 

και τις καταστάσεις καθώς και τη συμπεριφορά μας στα κοινωνικά πλαίσια επηρεάζεται 

από άλλους  

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 38-39)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Πόρος πολυμέσων #4  

- Εμπνευστική ιστορία #4  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Χρησιμοποιήστε και εξερευνήστε τον πόρο 
πολυμέσων #4 (παρουσίαση PowerPoint) 

 Παρουσιάστε το Κεφάλαιο 2 και το ταξίδι 
μάθησης γύρω από τις βασικές ερωτήσεις, 
τους συγκεκριμένους στόχους και τις λέξεις-
κλειδιά 

 Ζητήστε από τους μαθητές να διαβάσουν την 
εμπνευστική ιστορία #4 

 Κάντε συζήτηση γύρω από τη ερώτηση 

προβληματισμού χρησιμοποιώντας την 

εμπνευστική ιστορία και την παρούσα 

κατάσταση για να ενθαρρύνετε την ανταλλαγή 

απόψεων και την  κριτική ανάλυση σχετικά με 

τα θέματα του Κεφαλαίου 2 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.13 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 13 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα II – Εγώ και οι σχέσεις μου 

με άλλους  

Κεφάλαιο 2 – Κοινωνική επιρροή  

Πώς συσχετιζόμαστε και επηρεάζουμε τους 

άλλους; 

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Εξερεύνηση των βασικών ερωτημάτων του 

Κεφαλαίου 2 

 Κοινωνική επιρροή 

 νόρμα 

 κανονικοποίηση 

 Συμμόρφωση 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Χαρακτηρισμός των φαινομένων της κανονικοποίησης, της συμμόρφωσης και της υπακοής 

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 40-42)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Πόρος πολυμέσων #4  

- Δραστηριότητα #8 and #9  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Χρησιμοποιήστε και εξερευνήστε τον πόρο 
πολυμέσων #4 (παρουσίαση PowerPoint) 

 Εξερευνήστε τις διαδικασίες κανονικοποίησης, 
συμμόρφωσης και υπακοής ως παραδείγματα 
της επιρροής της κοινωνικής επιρροής στην 
ανθρώπινη συμπεριφορά 

 Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν τις 

δραστηριότητες #8 και #9 

 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.14 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 14 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα II – Εγώ και οι σχέσεις μου 

με άλλους  

Κεφάλαιο 2 – Κοινωνική επιρροή  

Πώς συσχετιζόμαστε και επηρεάζουμε τους 

άλλους; 

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Εξερεύνηση των βασικών ερωτημάτων του 
Κεφαλαίου 2 

Κλείσιμο του Κεφαλαίου 2 

 Υπακοή  

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Χαρακτηρισμός των φαινομένων της κανονικοποίησης, της συμμόρφωσης και της υπακοής 

 Να αναγνωρίσουμε ότι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την κοινωνική πραγματικότητα 

και τις καταστάσεις καθώς και τη συμπεριφορά μας στα κοινωνικά πλαίσια επηρεάζεται 

από άλλους 

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 43-44)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Πόρος πολυμέσων #4  

- Δραστηριότητα #10  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Χρησιμοποιήστε και εξερευνήστε τον πόρο 
πολυμέσων #4 (παρουσίαση PowerPoint) 

 Αναλύστε τον αντίκτυπο της κοινωνικής 
επιρροής στην υπακοή σε μια μορφή εξουσίας 

 Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν τη 
δραστηριότητα # 10 

 Ολοκληρώστε το Κεφάλαιο 2, συνοψίζοντας 

τα βασικά περιεχόμενα 

 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.15 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 15 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα II – Εγώ και οι σχέσεις μου 

με άλλους  

Κεφάλαιο 3 – Η διαδικασία σχηματισμού 

σχέσεων του ‘εμείς’ και οι ‘άλλοι’ 

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Παρουσίαση του Κεφαλαίου 3  

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις 

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 46-47)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Πόρος πολυμέσων #5  

- Εμπνευστική ιστορία #5  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Χρησιμοποιήστε και εξερευνήστε τον πόρο 
πολυμέσων #5 (παρουσίαση PowerPoint) 

 Παρουσιάστε το Κεφάλαιο 3 και το ταξίδι 
μάθησης γύρω από τις βασικές ερωτήσεις, 
τους συγκεκριμένους στόχους και τις λέξεις-
κλειδιά 

 Ζητήστε από τους μαθητές να διαβάσουν την 
εμπνευσμένη ιστορία #5 

 Κάντε συζήτηση γύρω από τη ερώτηση 
προβληματισμού χρησιμοποιώντας την 
εμπνευστική ιστορία και την παρούσα 
κατάσταση για να ενθαρρύνετε την ανταλλαγή 
απόψεων και την  κριτική ανάλυση σχετικά με 
τα θέματα του Κεφαλαίου 2 

 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.16 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 16 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα II – Εγώ και οι σχέσεις μου 

με άλλους  

Κεφάλαιο 3 – Η διαδικασία σχηματισμού 

σχέσεων του ‘εμείς’ και οι ‘άλλοι’ 

Ποιες διαδικασίες συντελούνται όταν 

χωρίζουμε τον κόσμο σε «εμείς» και 

«αυτοί»/«οι άλλοι»; 

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Εξερεύνηση των βασικών ερωτημάτων του 

Κεφαλαίου 3 

 Στερεότυπα 

 Προκατάληψη 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Να καταλάβουμε τι είναι τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις και πώς συμβάλλουν στις 

διακρίσεις 

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 48-50)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Πόρος πολυμέσων #5  

- Δραστηριότητα #11 και #12  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Χρησιμοποιήστε και εξερευνήστε τον πόρο 
πολυμέσων #5 (παρουσίαση PowerPoint) 

 Εξερευνήστε τις έννοιες του στερεότυπου και 
της προκατάληψης και διασαφηνίστε τις 
διαφορές και τις σχέσεις τους 

 Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν τις 

δραστηριότητες #11 και #12 

  

  

https://lab-social.eu/
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1.2.17 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 17 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα II – Εγώ και οι σχέσεις μου 

με άλλους  

Κεφάλαιο 3 – Η διαδικασία σχηματισμού 

σχέσεων του ‘εμείς’ και οι ‘άλλοι’ 

Ποιες διαδικασίες συντελούνται όταν 

χωρίζουμε τον κόσμο σε «εμείς» και 

«αυτοί»/«οι άλλοι»; 

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Εξερεύνηση των βασικών ερωτημάτων του 
Κεφαλαίου 3 

Κλείσιμο του Κεφαλαίου 3 

 Υπακοή  

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Να καταλάβουμε τι είναι τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις και πώς συμβάλλουν στις 

διακρίσεις 

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 50-53, 37, 45, 54)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Πόρος πολυμέσων #5  

- Δραστηριότητα #13  

- Χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη #3, #4 

and #5  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Χρησιμοποιήστε και εξερευνήστε τον πόρο 
πολυμέσων #5 (παρουσίαση PowerPoint) 

 Συνδέστε μεταξύ τους τα στερεότυπα, τις 
προκαταλήψεις και τις διακρίσεις 

 Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν τη 
δραστηριότητα #13 

 Ολοκληρώστε το Κεφάλαιο 3, συνοψίζοντας 
τα βασικά περιεχόμενα 

 Οργανώστε την τάξη σε ομάδες και μοιράστε 
το Χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη # 3, #4 και 
#5 και ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν 
τις δραστηριότητες (εργασία στο σπίτι) 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.18 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 18 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα II – Εγώ και οι σχέσεις μου 

με άλλους  

Κεφάλαιο 1 – Διαπροσωπικές και ομαδικές 

σχέσεις  

Κεφάλαιο 2 – Κοινωνική επιρροή  

Κεφάλαιο 3 – Η διαδικασία σχηματισμού 

σχέσεων του ‘εμείς’ και οι ‘άλλοι’ 

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ομαδική δραστηριότητα (παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της δραστηριότητας 

Χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη που έγινε ως 

άσκηση στο σπίτι) 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Να κατανοήσουμε τις δυναμικές και τις σχεσιακές διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τον 
άνθρωπο 

 Να χαρακτηρίσει βασικές διαδικασίες κοινωνικής επιρροής 

 Να διακρίνουμε τις διαδικασίες που προκύπτουν από την αντίληψη της κοινωνικής 

πραγματικότητας μέσω του "εμείς" και του "αυτοί" 

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 37, 45, 54, 55-56)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη #3, #4 και 

#5  

- Φύλλο αξιολόγησης #4  

- Επιπρόσθετα υλικά #4 

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Ζητήστε από τους μαθητές να παρουσιάσουν 
τα αποτελέσματα της ομαδικής 
δραστηριότητας που έκαναν ως άσκηση στο 
σπίτι και ενθαρρύνετε τη συζήτηση μεταξύ 
μαθητών από διαφορετικές ομάδες 

 Ολοκληρώστε τη Θεματική Ενότητα ΙΙ, 
συνοψίζοντας τα βασικά θέματα και τις 
σχέσεις μεταξύ εννοιών / διαδικασιών 

 Ζητήστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν 
το φύλλο αξιολόγησης # 4 (διαμορφωτική 
αξιολόγηση) 

 Χρησιμοποιήστε, εάν το επιτρέπει ο χρόνος, 

δραστηριότητες από τα Επιπρόσθετα υλικά # 

4 για να ολοκληρωθεί η Θεματική Ενότητα ΙΙ 

https://lab-social.eu/
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1.2.19 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 19 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα III – Ένας ποικιλόμορφος 

κόσμος 

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Παρουσίαση της Θεματικής Ενότητας ΙΙΙ  

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Να κατανοήσουμε τον κόσμο που ζούμε ως διαφορετικό και ποικιλόμορφο, ενωμένο με 
κοινές αρχές, κανόνες και ανησυχίες 

 Να αναγνωριστεί η σημασία της ενθάρρυνσης μιας παγκόσμιας πολιτότητας ως βασικού 

εργαλείου για την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων   

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 57-58)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Εννοιολογικός χάρτης #3  

- Φύλλο αξιολόγησης #5  

- Δυναμική εκκίνησης #2  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Παρουσιάστε τη Θεματική Ενότητα ΙΙΙ και 
οδηγήστε τη συζήτηση γύρω από τα 
ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα και τη 
συνάφεια της ανάληψης μιας παγκόσμιας και 
ενεργού συμμετοχής του πολίτη στον 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο στον οποίο ζούμε 

 Χρησιμοποιήστε τον εννοιολογικό χάρτη # 3 
για να παρουσιάσετε τα θέματα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
παγκοσμιοποίησης, της αλληλεξάρτησης και 
της παγκόσμιας πολιτότητας 

 Ζητήστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν 
το φύλλο αξιολόγησης # 5, για να 
αξιολογήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα 
θέματα 

 Κάντε τη Δυναμική εκκίνησης #3 για να 

ενθαρρύνετε τη συζήτηση σχετικά με τις 

έννοιες και τους δεσμούς μεταξύ τους 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.20 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 20 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα III – Ένας ποικιλόμορφος 

κόσμος 

Κεφάλαιο 1 – Ανθρώπινα Δικαιώματα και 

θεμελιώδεις αξίες 

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Παρουσίαση του Κεφαλαίου 1  

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Να χαρακτηριστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις αξίες και να κατανοηθεί 

η σημασία της προστασίας, της σεβασμού και της προώθησης τους 

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 61-62)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Πόρος πολυμέσων #6  

- Εμπνευστική ιστορία #6  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Χρησιμοποιήστε και εξερευνήστε τον πόρο 
πολυμέσων #6 (παρουσίαση PowerPoint) 

 Παρουσιάστε το Κεφάλαιο 1 και το ταξίδι 
μάθησης γύρω από τις βασικές ερωτήσεις, 
τους συγκεκριμένους στόχους και τις λέξεις-
κλειδιά 

 Ζητήστε από τους μαθητές να διαβάσουν την 
εμπνευστική ιστορία # 6 

 Κάντε συζήτηση γύρω από τη ερώτηση 

προβληματισμού χρησιμοποιώντας την 

εμπνευστική ιστορία και την παρούσα 

κατάσταση για να ενθαρρύνετε την ανταλλαγή 

απόψεων και την  κριτική ανάλυση σχετικά με 

τα θέματα του Κεφαλαίου 1 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.21 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 21 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα III – Ένας ποικιλόμορφος 

κόσμος 

Κεφάλαιο 1 – Ανθρώπινα Δικαιώματα και 

θεμελιώδεις αξίες  

Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα; 

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Εξερεύνηση των βασικών ερωτημάτων του 
Κεφαλαίου 1 

Ολοκλήρωση του κεφαλαίου 1 

 Ανθρώπινα Δικαιώματα   

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Να αναγνωριστεί η σημασία που έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις αξίες 

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 63-65)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Πόρος πολυμέσων #6  

- Δραστηριότητα #14  

- Επιπρόσθετα υλικά #1  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Χρησιμοποιήστε και εξερευνήστε τον πόρο 
πολυμέσων #6 (παρουσίαση PowerPoint) 

 Να διευκρινιστεί ο ορισμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας την 
οικουμενικότητα, το ότι δεν μπορούν να 
αφαιρεθούν, το αδιαίρετο, την 
αλληλεξάρτηση και την αλληλοσυσχέτιση 
καθώς και τη σημασία τους για την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, την ισότητα και τη μη διάκριση. 

 Χρησιμοποιήστε τα Επιπρόσθετα υλικά # 1 για 
να υποστηρίξετε τη συζήτηση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 

 Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν τη 
δραστηριότητα # 14 

 Ολοκληρώστε το Κεφάλαιο 1, συνοψίζοντας 

τα βασικά περιεχόμενα 

 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.22 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 22 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα III – Ένας ποικιλόμορφος 

κόσμος 

Κεφάλαιο 2 – Ζώντας σε ένα 

παγκοσμιοποιημένο κόσμο  

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Παρουσίαση του Κεφαλαίου 2  

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Να κατανοήσουμε τις συνέπειες του να ζούμε σε έναν παγκοσμιοποιημένο και 

αλληλεξαρτώμενο κόσμο 

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 67-68)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Πόρος πολυμέσων #7  

- Εμπνευστική ιστορία #7  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Χρησιμοποιήστε και εξερευνήστε τον πόρο 
πολυμέσων # 7 (παρουσίαση PowerPoint) 

 Παρουσιάστε το Κεφάλαιο 1 και το ταξίδι 
μάθησης γύρω από τις βασικές ερωτήσεις, 
τους συγκεκριμένους στόχους και τις λέξεις-
κλειδιά 

 Ζητήστε από τους μαθητές να διαβάσουν την 
εμπνευστική ιστορία # 7 

 Κάντε συζήτηση γύρω από τη ερώτηση 
προβληματισμού χρησιμοποιώντας την 
εμπνευστική ιστορία και την παρούσα 
κατάσταση για να ενθαρρύνετε την ανταλλαγή 
απόψεων και την  κριτική ανάλυση σχετικά με 
τα θέματα του Κεφαλαίου 2 

  

https://lab-social.eu/


 
 

 26 

1.2.23 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 23 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα III – Ένας ποικιλόμορφος 
κόσμος 

Κεφάλαιο 2 – Ζώντας σε ένα 

παγκοσμιοποιημένο κόσμο  

Τι σημαίνει να ζεις σε έναν 

παγκοσμιοποιημένο κόσμο; 

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Εξερεύνηση των βασικών ερωτημάτων του 

Κεφαλαίου 2 

 Παγκοσμιοποίηση 

 Αλληλεξάρτηση   

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Χαρακτηρισμός των διαδικασιών της παγκοσμιοποίησης και της αλληλεξάρτησης 

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 69-70)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Πόρος πολυμέσων #6  

- Δραστηριότητα #15  

- Επιπρόσθετα υλικά #2  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Χρησιμοποιήστε και εξερευνήστε τον πόρο 
πολυμέσων #7 (παρουσίαση PowerPoint) 

 Διευκρινίστε τον ορισμό της 
παγκοσμιοποίησης και της αλληλεξάρτησης, 
τονίζοντας τον αντίκτυπο των δράσεών μας 
στους άλλους και στον κόσμο (του σήμερα και 
του αύριο) καθώς και τη σημασία της 
συνεργασίας για κοινά προβλήματα και 
κοινούς στόχους 

 Χρησιμοποιήστε τα πρόσθετα υλικά # 2 για να 
υποστηρίξετε τη συζήτηση σχετικά με τους 
στόχους της αειφόρου ανάπτυξης 

 Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν τη 

δραστηριότητα # 15 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.24 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 24 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα III – Ένας ποικιλόμορφος 
κόσμος 

Κεφάλαιο 2 – Ζώντας σε ένα 

παγκοσμιοποιημένο κόσμο  

Πώς μπορούμε να συμβάλουμε σε έναν 

δικαιότερο κόσμο; 

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Εξερεύνηση των βασικών ερωτημάτων του 
Κεφαλαίου 2 

Ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 2 

 Παγκόσμια Πολιτότητα   

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Κατανόηση της σημασίας της συμμετοχής των πολιτών 

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 71-73, 66, 74)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Πόρος πολυμέσων #7  

- Δραστηριότητα #16  

- Χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη #6 και #7 

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Χρησιμοποιήστε και εξερευνήστε τον πόρο 
πολυμέσων # 7 (παρουσίαση PowerPoint) 

 Περιγράψτε την έννοια της παγκόσμιας 
πολιτότητας και αποσαφηνίστε το πώς το να 
είναι κανείς ενεργός πολίτης συμβάλλει στη 
μετατροπή του κόσμου σε ένα καλύτερο 
μέρος για όλους 

 Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν τη 
δραστηριότητα # 16 

 Ολοκληρώστε το Κεφάλαιο 2, συνοψίζοντας 
τα βασικά περιεχόμενα 

 Χωρίστε την τάξη σε ομάδες και δώστε το 

Χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη # 6 και # 7. 

Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν τις 

δραστηριότητες (εργασία στο σπίτι) 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.25 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 25 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Θεματική Ενότητα III – Ένας ποικιλόμορφος 

κόσμος 

Κεφάλαιο 1 – Ανθρώπινα Δικαιώματα και 

θεμελιώδεις αξίες  

Κεφάλαιο 2 – Ζώντας σε ένα 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο   

1 μάθημα, ~50 λεπτά 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ομαδική δραστηριότητα (παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του Χρησιμοποιώντας κριτική 

σκέψη που έγιναν ως άσκηση στο σπίτι) 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Να κατανοήσουμε τον κόσμο που ζούμε ως διαφορετικό και ποικιλόμορφο, ενωμένο με 
κοινές αρχές, κανόνες και ανησυχίες 

 Να αναγνωριστεί η σημασία της ενθάρρυνσης μιας παγκόσμιας πολιτότητας ως βασικού 
εργαλείου για την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων   

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εγχειρίδιο SOCI@LL (σελ 66, 74)  

SOCI@LL Ντοσιέ Δασκάλου: 

- Χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη #3, #4 και 

#5  

- Φύλλο αξιολόγησης #6  

- Επιπρόσθετα υλικά #5  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

 Ζητήστε από τους μαθητές να παρουσιάσουν 
τα αποτελέσματα της ομαδικής 
δραστηριότητας που έκαναν ως άσκηση στο 
σπίτι και κάντε συζήτηση μεταξύ μαθητών 
από διαφορετικές ομάδες 

 Ολοκληρώστε τη Θεματική Ενότητα ΙΙΙ, 
συνοψίζοντας τα κύρια περιεχόμενα και τις 
σχέσεις μεταξύ εννοιών / διαδικασιών 

 Χρησιμοποιήστε, εάν το επιτρέπει ο χρόνος, 
δραστηριότητες από πρόσθετο υλικό # 5 για 
να ολοκληρώσετε τη Θεματική Ενότητα ΙΙΙ 

 Κάντε περίληψη των τριών θεμάτων που 
εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

 Ζητήστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν 

το φύλλο αξιολόγησης # 6 (διαμορφωτική 

αξιολόγηση) 

 

  

https://lab-social.eu/
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2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 

2.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ #1 (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ I) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ

Κοινωνικο-
ποίηση και 
πολιτισμική 
ταυτότητα

Πολιτισμός 
και 

πολιτιστικό 
πρότυπο

Κοινωνικοποίηση 
και εξατομίκευση

Πρωτογενής και 
δευτερογενής 

κοινωνικοποίηση

Διαπολιτισμικότητα
πολιτισμικές 

επιρροές

Διαπολιτισμικός διάλογος

Διαπολιτισμικές 
ικανότητες
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2.3 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ #2 (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ II) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

Διαπροσωπικές και 
ομαδικές σχέσεις

Πρώιμες 
σχέσεις και 

προσκόλληση

Διαπροσωπικές 
σχέσεις

Βασικές 
διαδικασίες 
κοινωνικής 

νόησης

Κοινωνική 
επιρροή

Κανονικοποίηση

Συμμόρφωση

Υπακοή

Οι διαδικασίες 
σχέσεων που 

προκύπτουν από 
το "εμείς και 

αυτοί"

Στερεότυπο

Προκατάληψ
η

Διακρίσεις
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2.4 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ #3 (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ III) 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΑΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ

Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και 

Θεμελιώδεις Αξίες
Αξιοπρέπεια

Ισότητα

Μη-Διάκριση

Παγκοσμιοποίηση 
και Αλληλοεξάρτηση

Παγκόσμια 
Πολιτότητα

Πολιτική 
συμμετοχή
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3 ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

3.1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ #1 (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ I) 
 

Προσαρμοσμένο από το: Council of Europe (2017). Compass: Manual for Human Rights Education with 

Young People – “Who Are I?” (Διαθέσιμο στο https://www.coe.int/en/web/compass/list-of-activities) 

Τίτλος Όλοι διαφορετικοί αλλά όλοι ίσοι 

Ηλικία 13/ 15 χρονών 

Χρόνος 20 λεπτά (περίπου) 

Υλικά Το σχέδιο με το αστέρι (παράρτημα), χρωματιστά μολύβια ή στυλό 

Χαρακτηριστικά χώρου Ένα δωμάτιο με χώρο, με ένα μεγάλο κενό τοίχο για να τοποθετήσετε τις ζωγραφιές 

Στόχοι 
 ενίσχυση της κατανόησης της έννοιας της ταυτότητας 

 προώθηση του σεβασμού της διαφορετικότητας 

 ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας  

Λέξεις κλειδιά  πολιτιστική ταυτότητα, ανθρώπινη ποικιλομορφία 

Περιγραφή 

1. Ζητήστε από τους μαθητές να σκεφτούν τι είναι ενδιαφέρον ή σημαντικό να γνωρίζουμε για κάποιον όταν τον 
συναντάμε για πρώτη φορά και να κάνουν ιδεοθύελλα με γενικές κατηγορίες πληροφοριών. Για παράδειγμα, το 
όνομα, η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα, η εργασία / σπουδή, μουσικά ενδιαφέροντα, τα χόμπι, ο αθλητισμός, οι 
γενικές συμπάθειες και αντιπαθείς κ.α. (5 λεπτά) 

2. Τώρα εξηγήστε ότι οι  μαθητές θα μάθουν πόσα κοινά έχει ο καθένας  στην ομάδα μαζί τους. Εκτυπώστε το 
σχέδιο  με το αστέρι και δώστε το μαζί με τα στυλό και εξηγήστε ότι το πρώτο βήμα είναι ο καθένας να 
σχεδιάσει μια αναπαράσταση της ταυτότητάς του. Πρέπει να σκεφτούν τον εαυτό τους σαν αστέρια. Ζητήστε 
τους να σκεφτούν τις πέντε πιο σημαντικές πτυχές της ταυτότητάς τους και να τις γράψουν σε κάθε ακτίνα του 
αστεριού. (5 λεπτά) 

3. Όταν τελειώσουν όλοι, πείτε τους να κολλήσουν τα αστέρια στον τοίχο το ένα δίπλα στο άλλο. Όταν βρουν 
κάποιον με τον οποίο έχουν κοινή ακτίνα, πρέπει να γράψουν το όνομα αυτού του ατόμου κοντά στη δική τους 
ακτίνα. (Για παράδειγμα, η Μαρία και ο Ιωάννης έχουν μια ακτίνα που γράφει "πίτσα". Πρέπει να γράψουν 
στην συγκεκριμένη ακτίνα του αστεριού τους το όνομα του άλλου). 

4. Τώρα επιστρέψτε στην ολομέλεια της τάξης και ζητήστε από τους μαθητές να μιλήσουν για το πόσο ξεχωριστό 
ήταν κάθε ένα από αυτά. Θα μπορούσατε να ρωτήσετε: 

o Ποιες πτυχές της ταυτότητας σας έχετε κοινές και ποιες είναι μοναδικές; 
o Πόσο όμοια και πόσο διαφορετικά είναι τα άτομα της ομάδας; Έχετε περισσότερα κοινά μεταξύ σας 

παρά διαφορές; 

Συζήτηση 

Τώρα προχωρήστε για να συζητήσετε τι έχουν ανακαλύψει οι άνθρωποι για τον εαυτό τους και για τους άλλους. 

 Τι μάθατε για τον εαυτό σας; Ήταν δύσκολο να αποφασίσετε ποιες ήταν οι πέντε πιο σημαντικές πτυχές της 
ταυτότητάς σας; 

 Σας εξέπληξαν τα αποτελέσματα της σύγκρισης των αστεριών; Είχατε περισσότερα ή λιγότερα κοινά από όσα 
περιμένατε; 

 Πώς αισθανθήκατε για την ποικιλομορφία στην ομάδα; 

 Υπήρχαν οποιεσδήποτε πτυχές της ταυτότητας συμμαθητών σας που σας έκαναν να αισθανθείτε έντονα να 
θέλετε να αντιδράτε και να πείτε "δεν είμαι"; 

https://www.coe.int/en/web/compass/list-of-activities
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3.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ #2 (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ II) 

Τίτλος Σπάστε τον κύκλο! 

Ηλικία 13/ 15 χρονών 

Χρόνος 20 λεπτά (περίπου) 

Υλικά Χαρτί και στυλό 

Χαρακτηριστικά χώρου Ένας μεγάλος κενός χώρος για να σχηματίσετε έναν κύκλο 

Στόχοι 

 να βιώσετε πως είναι να είστε μέλος μιας ομάδας πλειοψηφίας αλλά και πως 
είναι να είστε στη μειονότητα. 

 να αναλυθούν στρατηγικές που χρησιμοποιούμε για να γίνουμε αποδεκτοί 
στην κοινωνία. 

Λέξεις κλειδιά 
 συμπερίληψη, διακρίσεις. μειονότητες και πλειοψηφίες, κοινωνική επιρροή, 

διαπροσωπικές σχέσεις.  

Περιγραφή 

1. Ενώστε όλη την ομάδα. 
2. Ζητήστε από την ομάδα να επιλέξει ένα άτομο για να είναι ο "παρατηρητής" και ένα δεύτερο άτομο για να είναι 

ο "εξωτερικός" 
3. Ενημερώστε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να στέκονται ώμο με ώμο για να σχηματίσουν όσο το δυνατόν πιο 

στρογγυλό κύκλο, ώστε να μην αφήσουν κανένα κενό μεταξύ τους. 
4. Εξηγήστε ότι ο «εξωτερικός» πρέπει να προσπαθήσει να μπει στον κύκλο, ενώ όσοι σχηματίζουν τον κύκλο 

πρέπει να προσπαθήσουν να τον κρατήσουν έξω. 

5. Πείτε στον παρατηρητή να κάνει σημειώσεις σχετικά με τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται τόσο από τον 
"εξωτερικό" όσο και από τα άτομα του κύκλου, και επίσης να κρατά χρόνο. Μετά από δύο ή τρία λεπτά και 
ανεξάρτητα από το αν κατάφερε να μπει στον κύκλο, ο "εξωτερικός" γίνεται ένα με τον κύκλο.   

Περιγραφή 

Φέρτε τους όλους μαζί για να συζητήσετε τι συνέβη και πώς αισθάνθηκαν. 
Ξεκινήστε ρωτώντας τους παίκτες: 

 Πώς αισθανθήκατε όταν ήσασταν μέρος του κύκλου; | Πώς αισθανθήκατε όταν ήσασταν ο «εξωτερικός»; | 
Μήπως αυτοί που κατάφεραν να «σπάσουν τον κύκλο» αισθάνονται διαφορετικά από αυτούς που δεν τα 
κατάφεραν;  

Και τους παρατηρητές:  

 Ποιες στρατηγικές χρησιμοποίησε ο "εξωτερικός"; | Ποιες στρατηγικές χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι στον 
κύκλο για να εμποδίσουν τους άλλους να μπουν μέσα; | Τι ρόλο έπαιξε η επιθετικότητα κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού;  

Έπειτα, ρωτήστε όλους: 

 Σε μια κατάσταση σύγκρουσης, ποια ομάδα γίνεται αντιληπτή ως η ισχυρότερη; Ποια θεωρείται ως η πιο 
αδύναμη; | Στην κοινωνία, ο κύκλος μπορεί να αντιπροσωπεύει προνόμια, χρήματα, δύναμη, εργασία ή 
στέγαση. Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούν οι εξωτερικοί για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτούς τους 
πόρους; | Πως διατηρούν το καθεστώς τους; 

Εισηγήσεις 

Είναι χρήσιμο να δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες στους παρατηρητές, όπως για παράδειγμα να σημειώσουν: 

 Τι λένε μεταξύ τους οι άνθρωποι στον κύκλο ή στον εξωτερικό; 

 Τι κάνουν τα μέλη του κύκλου για να μην αφήσουν τον εξωτερικό να μπει; 

 Τί λέει ο εξωτερικός; 

 Τι κάνει ο εξωτερικό; 
Προσαρμόστηκε από: Council of Europe (2012). TKIT 12 – Youth transforming conflict, 187-189 (Διαθέσιμο στο https://pjp-

eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-12-youth-transforming-conflict) 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-12-youth-transforming-conflict
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-12-youth-transforming-conflict
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3.3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ #3 (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ III) 
Τίτλος Ένα βημα μπροστά στα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Ηλικία 13/ 15 χρονών 

Χρόνος 20 λεπτά (περίπου) 

Υλικά Κάρτες με ρόλους; ένα καπέλο ή κάτι για να βάλετε μέσα τις κάρτες 

Χαρακτηριστικά χώρου Ένας μεγάλος χώρος (τάξη ή έξω) 

Στόχοι 
 να αναπτύξουν φαντασία και κριτική σκέψη 

 ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανισότητα ευκαιριών 

 ενθάρρυνση ενσυναίσθησης για άλλους που είναι λιγότερο τυχεροί  

Λέξεις κλειδιά  Ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα, ευκαιρίες, στερεότυπα. 

Περιγραφή 

1. Πείτε στους μαθητές να πάρουν μια κάρτα ρόλων από το καπέλο και να κρατήσουν μυστικό το ρόλο. 
2. Ζητήστε τους μαθητές να καθίσουν στο πάτωμα και να διαβάσουν προσεκτικά τι γράφει στην κάρτα τους. 
3. Τώρα ζητήστε τους να αρχίσουν να μπαίνουν στο ρόλο. Για να βοηθήσετε, διαβάστε μερικές από τις παρακάτω 

ερωτήσεις για να προβληματιστούν: 

 Πως ήταν η παιδική σας ηλικία; 

 Τι είδους παιχνίδια παίζατε; 

 Τι είδους δουλειά έκαναν οι γονείς σας; 

 Πως είναι η καθημερινή σας ζωή τώρα; 

 Πού συχνάζετε; 

 Τι κάνετε το πρωί, το απόγευμα, το βράδυ; 

 Τι τρόπο ζωής έχετε; 

 Που μένετε; 

 Τι κάνετε στον ελεύθερο σας χρόνο; 

 Τι σας ενθουσιάζει και τι φοβάστε;   

4. Τώρα ζητήστε από τους μαθητές να παραμείνουν απόλυτα σιωπηλοί, καθώς στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλο 
(όπως σε μια γραμμή εκκίνησης) 

5. Πείτε στους μαθητές ότι θα διαβάσετε μια λίστα δηλώσεων (καταστάσεις, συμβάντα). Κάθε φορά που 
απαντούν με "ναι" στη δήλωση, θα πρέπει να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Διαφορετικά, πρέπει να παραμείνουν 
εκεί που βρίσκονται και να μην κινούνται. 

6. Διαβάστε τις δηλώσεις μία προς μια. 
7. Στο τέλος, ζητήστε από όλους να παρατηρήσουν τις τελικές τους θέσεις. 

Συζήτηση 

Ξεκινήστε ρωτώντας τους μαθητές για το τι συνέβη και πώς αισθάνονται για τη δραστηριότητα και στη συνέχεια 
συνεχίστε να μιλάτε για τα ζητήματα που αναφέρθηκαν και για το τι έμαθαν. 
 
Πώς αισθανθήκατε όταν προχωρούσατε ή όταν μένατε στάσιμοι; | Αισθάνθηκε κάποιος ότι υπήρχαν στιγμές που 

αγνοούνταν τα βασικά σας ανθρώπινα δικαιώματα; | Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να παίξετε τους ρόλους; | Πώς 

φανταστήκατε το πρόσωπο που παίζατε; | Καθρεφτίζει την κοινωνία με κάποιο τρόπο η άσκηση; Πως; | Ποια 

ανθρώπινα δικαιώματα διακυβεύονται για κάθε έναν από τους ρόλους; Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι τα 

ανθρώπινα δικαιώματά του δεν γίνονται σεβαστά ή ότι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά; 

Εισηγήσεις 

 Προσαρμόστε ή συντομεύστε τη λίστα καταστάσεων ή συμβάντων για να μειώσετε το χρόνο που θα θέλετε. 

Προσαρμόστηκε από: Council of Europe (2017). Compass: Manual for Human Rights Education with Young People – 

“Take a Step Forward” (Διαθέσιμο στο https://www.coe.int/en/web/compass/list-of-activities) 

https://www.coe.int/en/web/compass/list-of-activities
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4 ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

4.1 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ #1 (ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ I) 

Εντοπίστε την απάντηση που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε δήλωση: 

 
 

1. Συμφωνείτε με αυτές τις δηλώσεις; Απαντήστε σε κλίμακα 1-5 (1= διαφωνώ έντονα, 5= συμφωνώ 

απόλυτα) 

Α. Πιστεύω ότι οι διαφορετικοί πολιτισμοί είναι ξεχωριστοί και διαφορετικοί μεταξύ τους. 

Β. Νομίζω ότι γενικά, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολιτισμών είναι κάτι το θετικό.  

Γ. Όταν συναντιούνται άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς, πιστεύω ότι η μειοψηφία πρέπει πάντα να 

προσαρμόζεται στην πλειοψηφία 

Δ. Όταν συναντιούνται άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς, φέρει και η πλειοψηφία την ευθύνη για να 

διασφαλίσει ότι η αλληλεπίδραση είναι θετική. 

Ε. Νομίζω ότι η ποικιλομορφία είναι περισσότερο πρόκληση παρά ευκαιρία για την κοινωνία. 

Ζ. Οι άνθρωποι που ζουν σε μια χώρα αντιπροσωπεύουν την ίδια κουλτούρα. 
 

2. Η γλώσσα μας, αυτά που τρώμε, ο τρόπος που ντυνόμαστε, οι ιστορίες, οι τέχνες και οι χειροτεχνίες 

των κοινοτήτων μας, τα έθιμα και οι πεποιθήσεις τους είναι μερικά παραδείγματα ποιας έννοιας από 

τις παρακάτω; 

Α. θρησκεία 

Β. προσωπικότητα 

Γ. πολιτισμός 

Δ. φυλή 
 

3. Στην πραγματικότητα είμαστε : 

Α. Προϊόντα φυτείας  

Β. Καλλιεργητές 

Γ. Διάχυτές καλλιέργειας 

Δ. Προϊόντα και παραγωγοί 
 

4. Ο άνθρωπος αποτελείται και χαρακτηρίζεται από παράγοντες … 

Α. βιολογικούς 

Β. γενετικούς 

Γ. κοινωνικοπολιτιστικούς 

Δ. όλες οι παραπάνω επιλογές 
 

5. Μέσα σε κάθε πολιτισμό ο μοναδικός τρόπος σκέψης, αίσθησης και δράσης που μοιράζονται τα μέλη 

αυτού του πολιτισμού ονομάζεται 

Α. παράδοση 

Β. πολιτιστικό πρότυπο 

Γ.  νόρμα 

Δ. Έθιμο 
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6.  Πολιτιστική ποικιλομορφία… 

Α. χαρακτηρίζεται από ίσα πολιτιστικά πρότυπα 

Β. χαρακτηρίζεται από την απουσία πολιτιστικών προτύπων 

Γ. χαρακτηρίζεται από την ποικιλία των πολιτιστικών προτύπων 

Δ. μπορεί να είναι συνώνυμο της κοινωνικοποίησης 

 

7. Η κοινωνικοποίηση είναι:  

Α. η βιολογική διαδικασία μέσω της οποίας γινόμαστε μοναδικοί άνθρωποι 

Β. μια αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων, κατά την οποία αποκτούν και μεταδίδουν μεταξύ τους πολιτιστικές και 

κοινωνικές πληροφορίες 

Γ. μια συζήτηση μεταξύ δύο φίλων για οποιοδήποτε θέμα 

Δ. ένας κοινωνικός τρόπος ζωής 

 

8. Ο  Ταρζάν απεικονίζει την περίπτωση ενός παιδιού που στερείται την κοινωνική επαφή. Τα παιδιά 

σε παρόμοιες πραγματικές καταστάσεις είναι γνωστά ως  

Α. εγκαταλελειμμένα παιδιά 

Β. επαναστατικά παιδιά 

Γ. ζωώδη παιδιά 

Δ. Μη ανθρώπινα παιδιά 

 

9. Η συμπερίληψη συμβαίνει όταν έρχονται σε επαφή δύο διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες και  

Α. η ομάδα της πλειοψηφίας αποδέχεται τη μειονοτική ομάδα, αλλά δεν την σέβεται και δεν αποδέχεται την 

κουλτούρα της 

Β. η μειοψηφική ομάδα αποκλείεται από την ομάδα της πλειοψηφίας 

Γ. η μειονοτική ομάδα ενσωματώνει ορισμένα μέλη της ομάδας της πλειοψηφίας και χάνει την αρχική της 

κουλτούρα  

Δ. η μειονοτική ομάδα και ο πολιτισμός της γίνονται δεκτοί και σεβαστοί από την ομάδα της πλειοψηφίας 

 

10. Πως ονομάζεται ο διάλογος μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών πολιτιστικών ομάδων, όπου υπάρχει 

ανοικτό πνεύμα, σεβασμός και κατανόηση για την οπτική των διαφόρων μερών, ακόμη και αν είναι 

διαφέρουν μεταξύ τους 

Α. διαπολιτισμικός διάλογος 

Β. διάλογος κοινωνικοποίησης 

Γ. εξατομίκευση 

Δ. πολιτιστική επιρροή 

 

  



 
 

 37 

4.2 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ #2 (ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ I) 

 

Εντοπίστε την απάντηση που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε δήλωση: 

1. Συμφωνείτε με αυτές τις δηλώσεις: σε κλίμακα 1-5; (1= διαφωνώ έντονα, 5= συμφωνώ απόλυτα) 

Α. Πιστεύω ότι οι διάφοροι πολιτισμοί είναι διαφοροποιημένοι και ξεχωριστοί ο ένας από τον άλλον. 

Β. Νομίζω ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολιτισμών γενικά είναι κάτι θετικό. 

Γ. Όταν συναντιούνται άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς, πιστεύω ότι η μειοψηφία πρέπει πάντα 
να προσαρμόζεται στην πλειοψηφία 

Δ. Όταν συναντιούνται άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς, είναι και η πλειοψηφία κάπως υπεύθυνη 
για να διασφαλίσει ότι η αλληλεπίδραση είναι θετική. 

Ε. Νομίζω ότι η ποικιλομορφία είναι περισσότερο μια πρόκληση παρά μια ευκαιρία για την κοινωνία. 

Ζ. Οι άνθρωποι που ζουν σε μια χώρα αντιπροσωπεύουν την ίδια κουλτούρα. 
 

2. Όταν μιλάμε για το σύνολο των στάσεων, αξιών, κανόνων, πεποιθήσεων, γνώσεων, συνηθειών και 

αντικειμένων που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά, σε ποια από τις ακόλουθες έννοιες 

αναφερόμαστε; 

Α. πολιτιστικό πρότυπο 

Β. πολιτιστική επιρροή 

Γ. πολιτισμός 

Δ. κοινωνικοποίηση 
 

3. Τα πολιτιστικά πρότυπα είναι: 

Α. Το σύνολο προτύπων που υπάρχουν σε μια κουλτούρα που είναι καθολικά 

Β. Το σύνολο των μοντέλων σκέψης, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών που χαρακτηρίζουν μια 
συγκεκριμένη κουλτούρα 

Γ. Το σύνολο των μορφών σκέψης, συναισθημάτων και συμπεριφορών που ενώνουν διαφορετικούς 
πολιτισμούς μεταξύ τους 

Δ. Το σύνολο των πολιτικών και οικονομικών κανόνων μιας κοινότητας 
 

4. Οι διαδικασίες εξατομίκευσης και κοινωνικοποίησης ... 

Α. διαδραματίζουν ρόλο διαφοροποίησης και ολοκλήρωσης αντίστοιχα 

Β. δείχνουν ότι είμαστε προϊόντα καλλιέργειας και παραγωγοί 

Γ. αναπτύσσονται μόνο κατά την ενηλικίωση 

Δ. διαδραματίζουν έναν ρόλο ολοκλήρωσης και διαφοροποίησης, αντίστοιχα 
 

5. Η διαδικασία που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και επιτρέπει στον άνθρωπο να 

αποκτήσει βασικές δεξιότητες κοινωνικοποίησης αποκαλείται  

Α. πρωτογενής κοινωνικοποίηση 

Β. δευτερογενής κοινωνικοποίηση 

Γ. εξατομίκευση 

Δ. πολιτιστική επιρροή 
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6. Έρευνες για τα εγκαταλελειμμένα παιδιά… 

Α. μιλούν για περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων παιδιών, απομονωμένων από την κοινωνία, που 
αναπτύσσονται κανονικά και μπορούν να επανενταχθούν χωρίς δυσκολία 

Β. αναφέρουν καταστάσεις παιδιών που, παρά το γεγονός ότι ζουν στην κοινωνία και δεν στερούνται ποτέ 
κοινωνικής επαφής, συμπεριφέρονται σαν να ήταν "ζώα" 

Γ. αναφέρονται σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν περιοριστεί ή τους αρνείτο η κοινωνικοποίηση και 
αντικατοπτρίζουν τις επιπτώσεις που έχει η σοβαρή κοινωνική στέρηση στην ανθρώπινη ανάπτυξη. 

Δ. αναφέρονται σε σπάνιες καταστάσεις παιδιών που μετά την εγκατάλειψή τους βρέθηκαν και 
ανατράφηκαν από φυλές άλλων πολιτισμών 

 

7. Υπάρχουν ουσιαστικά τέσσερις διαδικασίες πολιτιστικής επιρροής. Αυτές είναι: 

Α. ενσωμάτωση; αφομοίωση; αποκλεισμός; αποδοχή 

Β. ενσωμάτωση; αφομοίωση; περιθωριοποίηση; αποκλεισμός 

Γ. ενσωμάτωση; individuation, κοινωνικοποίηση; διαφοροποίηση 

Δ. ενσωμάτωση; αφομοίωση; διαχωρισμός; περιθωριοποίηση 

 

8. Μιλάμε για περιθωριοποίηση όταν στη διαδικασία πολιτιστικής επιρροής...  

Α. η μειονοτική ομάδα εγκαταλείπει ή χάνει την αρχική πολιτιστική της ταυτότητα, αλλά διαχωρίζεται από 
την ομάδα πλειοψηφίας 

Β. η ομάδα της πλειοψηφίας εγκαταλείπει ή χάνει την αρχική πολιτιστική της ταυτότητα αλλά παραμένει 
διαχωρισμένη από τη μειονοτική ομάδα 

Γ. η μειονοτική ομάδα διατηρεί την αρχική της πολιτιστική ταυτότητα, αλλά διαχωρίζεται από την 
πλειοψηφική ομάδα 

Δ. η μειονοτική ομάδα εγκαταλείπει ή χάνει την αρχική πολιτιστική της ταυτότητα αλλά γίνεται αποδεκτή 
από την ομάδα πλειοψηφίας 

 

9. Μιλάμε για αφομοίωση όταν στη διαδικασία πολιτιστικής επιρροής… 

Α. η μειονοτική ομάδα διατηρεί την ταυτότητά της επιδιώκοντας να προσαρμοστεί στα πολιτιστικά 
πρότυπα της ομάδας της πλειοψηφίας 

Β. η πλειοψηφική ομάδα διατηρεί την ταυτότητά της επιδιώκοντας να προσαρμοστεί στα πολιτιστικά 
πρότυπα της μειονοτικής ομάδας 

Γ. η μειονοτική ομάδα παραιτείται από την αρχική της πολιτισμική ταυτότητα για να προσαρμοστεί στην 
ομάδα της πλειοψηφίας σε μια μονόδρομη διαδικασία 

Δ. η πλειοψηφική ομάδα και η μειονοτική ομάδα αφομοιώνουν τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά η μια της 
άλλης σε μια αμφίδρομη διαδικασία 

 

10.   Ο διαπολιτισμικός διάλογος προωθεί: 

Α. ισότητα 

Β. αξιοπρέπεια 

Γ. ανοχή 

Δ. όλα τα παραπάνω 
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4.3 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ #3 (ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ II) 

 

Εντοπίστε την απάντηση που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε δήλωση: 

 

1. Πόσο συμφωνείτε με αυτές τις δηλώσεις; Σε μια κλίμακα 1-5? 

Α. Οι σχέσεις που κάνουμε όταν είμαστε νεαροί είναι κρίσιμες στη ζωή μας. 

Β. Τα στερεότυπα είναι πάντα επιβλαβή. 

Γ. Νομίζω ότι μπορούμε να αποφύγουμε τα δημιουργούμε στερεότυπα για άλλους. 

Δ. Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες μπορούν να είναι καλοί φροντιστές. 

Ε. Νομίζω ότι η ρητορική μίσους είναι μια μορφή διακρίσεων (άνιση μεταχείριση) 

Ζ. Πιστεύω ότι η ρητορική μίσους οδηγεί σε περισσότερες διακρίσεις. 

Η. Η αντίδραση στην απόφαση της ομάδας είναι μια μορφή προδοσίας. 

Θ. Η αντίδραση στην απόφαση της ομάδας είναι μια πράξη θάρρους και ηρωισμού. 

Ι. Αισθάνομαι δυσφορία όταν δεν συμφωνώ με άλλους ανθρώπους της ομάδας μου. 

Κ. Πρέπει πάντα να σεβόμαστε την εξουσία. 

Λ. Εάν κάποιος που έχει εξουσία απαιτεί να κάνουμε κάτι που δεν είναι σωστό, είναι εντάξει να αρνηθούμε 

 

2. Ένα μωρό επιδιώκει να οικοδομήσει και να διατηρήσει μια στενή και στοργική σχέση με τους 

φροντιστές του. Το κλάμα, τα χαμόγελα και οι φωνές είναι παραδείγματα συμπεριφορών: 

Α. Προσκόλλησης 

Β. Κοινωνικοποίησης 

Γ. Διαφοροποίησης 

Δ. Απαιτήσεων 

 

3. Οι σχέσεις προσκόλλησης… 

Α. δημιουργούνται μόνο σε ρομαντικές σχέσεις 

Β. υπάρχουν μόνο μεταξύ μωρών και μητέρων 

Γ. είναι καθοριστικές για μελλοντικές σχέσεις 

Δ. κανένα από τα παραπάνω 

4. Τη σχέση που δημιουργείται μεταξύ ενός ατόμου και εκείνων που τον περιβάλλουν, που 

περιλαμβάνουν επικοινωνία, συναισθηματικούς και συμπεριφορικούς δεσμούς και ανταλλαγές, την 

αποκαλούμε: 

Α. σχέση κοινωνικοποίησης 

Β. σχέση προσκόλλησης 

Γ. διαπροσωπική σχέση 

Δ. κοινωνική σχέση 

 

 

 

 



 
 

 40 

5. Η διαδικασία δημιουργίας μιας εικόνας για ένα άτομο με βάση τα στοιχεία που κατηγοριοποιούμε 

στα υπάρχοντα διανοητικά μας σχήματα αποκαλούμε: 

Α. εντύπωση 

Β. κατηγορία 

Γ. υπόθεση 

Δ. στάση 

 

6. Η στάση είναι... 

Α. σχετικά σταθερή, ευνοϊκή ή δυσμενής συμπεριφορά 

Β. μια μη παρατηρήσιμη αξιολόγηση, αλλά που μπορούμε να αντιληφθούμε μέσω των συμπεριφορών 

Γ. συνώνυμο για την εκτύπωση 

Δ. συνώνυμο της προσδοκίας 

 

7. Η κοινωνική επιρροή… 

Α. αφορά τις επιδράσεις των καταστάσεων στη συμπεριφορά μας 

Β. αφορά τις επιδράσεις των αλληλεπιδράσεων με άλλους στη συμπεριφορά μας 

Γ. είναι μια διαδικασία που συμβαίνει χωρίς να την συνειδητοποιήσουμε 

Δ. όλα τα παραπάνω 

 

8. Στο πλαίσιο της κοινωνικής επιρροής, η υπακοή είναι μια διαδικασία στην οποία … 

Α. υπακούμε στις αρχές μας και όχι στις εντολές ενός επίσημου 

Β. αλλάζουμε τη συμπεριφορά μας για να απαντήσουμε, μέσω της υποταγής, σε μια εντολή από μια εξουσία 

Γ. διεξάγεται μια διαπραγμάτευση μεταξύ των μερών για να υπάρξει συμμόρφωση με έναν υφιστάμενο 
κανόνα 

Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 

9. Οι προκαταλήψεις…. 

Α. είναι αρνητικές συμπεριφορές που οδηγούν ένα άτομο να δράσει δυσμενώς έναντι ενός ατόμου, λόγω 
των χαρακτηριστικών του ή της ομάδας του. 

Β. είναι επιθετικές συμπεριφορές 

Γ. είναι θετικές στάσεις που επιτρέπουν την ανάπτυξη του θέματος 

Δ. είναι συνώνυμα των στερεοτύπων. 

 

10. Τους διαφορετικούς τρόπους συμπεριφοράς προς ένα άτομο ή μια ομάδα, που μεταφράζεται σε 
αρνητικές, εχθρικές και προσβλητικές συμπεριφορές και συχνά δημιουργεί ένα αίσθημα αποκλεισμού 
και αδυναμίας, ορίζουμε ως   
          Α. προκατάληψη 

Β. στερεότυπα 
Γ. διάκριση 
Δ. περιθωριοποίηση  
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4.4 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ #4 (ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ II) 

 

Εντοπίστε την απάντηση που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε δήλωση: 

 

1. Πόσο συμφωνείτε με αυτές τις δηλώσεις; Σε μια κλίμακα 1-5? 

Α. Οι σχέσεις που κάνουμε όταν είμαστε νεαροί είναι κρίσιμες στη ζωή μας. 

Β. Τα στερεότυπα είναι πάντα επιβλαβή. 

Γ. Νομίζω ότι μπορούμε να αποφύγουμε τα δημιουργούμε στερεότυπα για άλλους. 

Δ. Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες μπορούν να είναι καλοί φροντιστές. 

Ε. Νομίζω ότι η ρητορική μίσους είναι μια μορφή διακρίσεων (άνιση μεταχείριση) 

Ζ. Πιστεύω ότι η ρητορική μίσους οδηγεί σε περισσότερες διακρίσεις. 

Η. Η αντίδραση στην απόφαση της ομάδας είναι μια μορφή προδοσίας. 

Θ. Η αντίδραση στην απόφαση της ομάδας είναι μια πράξη θάρρους και ηρωισμού. 

Ι. Αισθάνομαι δυσφορία όταν δεν συμφωνώ με άλλους ανθρώπους της ομάδας μου. 

Κ. Πρέπει πάντα να σεβόμαστε την εξουσία. 

Λ. Εάν κάποιος που έχει εξουσία απαιτεί να κάνουμε κάτι που δεν είναι σωστό, είναι εντάξει να αρνηθούμε 

 

2. Οι πρώιμες σχέσεις… 

Α. είναι σχέσεις που χαρακτηρίζονται από κοινωνική στέρηση 

Β. εμφανίζονται και αναπτύσσονται στην ενηλικίωση 

Γ. επηρεάζουν την ανάπτυξη των παιδιών και την οικοδόμηση της αίσθησης τους για τον εαυτό τους  

Δ. αλληλεπιδρούν αρνητικά με τη σχέση μεταξύ του παιδιού και των φροντιστών τους 

 

3. Η προσκόλληση… 

Α. είναι μια διαδικασία που συμβαίνει μεταξύ της σύνδεσης ατόμων 

Β. είναι μια βασική ανάγκη να συνδεθεί το μωρό με τον φροντιστή του 

Γ. είναι μια διαδικασία που συμβαίνει μεταξύ δύο ξεχωριστών κοινωνικών ομάδων 

Δ. δεν συμπεριλαμβάνει συμπεριφορές προσκόλλησης του μωρού 

 

 

4. Οι διαπροσωπικές σχέσεις… 

Α. εκδηλώνονται μέσω των δεσμών μεταξύ του ατόμου και των γύρω του 

Β. περιλαμβάνουν τις έννοιες που αποδίδονται σε καταστάσεις, ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο 

εμφανίζονται 

Γ. καθοδηγούνται από κοινωνικούς κανόνες και επηρεάζονται από αυτό που θεωρείται επιθυμητό 

Δ. όλα τα παραπάνω 
 

5. Η ψυχική κατασκευή που δημιουργείται για ένα αντικείμενο, πρόσωπο ή κατάσταση, σε ένα 

διαπροσωπικό πλαίσιο και από κάποιες ενδείξεις, ονομάζεται: 

Α. εντύπωση 

Β. νόρμα 

Γ. στερεότυπο 

Δ. νόηση 
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6. Η κοινωνική επιρροή ορίζεται ως: 

Α. η ψυχική διαδικασία που επιτρέπει την κατανόηση και την κατασκευή εννοιών για τους άλλους και τον 
κοινωνικό κόσμο. 

Β. μια σχετικά σταθερή εκτίμηση της πραγματικότητας που μας προδιαθέτει να ανταποκριθούμε ευνοϊκά ή 
δυσμενώς σε ένα αντικείμενο, πρόσωπο ή γεγονός 

Γ. οι επιδράσεις των παραγόντων/καταστάσεων και η αλληλεπίδραση με άλλους στη συμπεριφορά του 
ατόμου 

Δ. κανόνας ή προσδοκία για τη σωστή συμπεριφορά σε μια δεδομένη κατάσταση ή την κοινωνική 
αλληλεπίδραση 
 

7. Ποια είναι τα κύρια φαινόμενα την κοινωνικής επιρροής; 

Α. συμμόρφωση, κανονικοποίηση και υπακοή 
Β. κανονικοποίηση, εξατομίκευση και συμμόρφωση 
Γ. συμμόρφωση, κοινωνικοποίηση και υπακοή 
Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 

8. Η διαδικασία κατά την οποία προσαρμόζουμε τις πεποιθήσεις ή τις ενέργειές μας στις ενέργειες μιας 

ομάδας ως απάντηση στην πίεση της ομάδας, είναι γνωστή ως: 

Α. συμμόρφωση 
Β. κοινωνική νόηση 
Γ. στάσεις 
Δ. αυτοεκπληρούμενη προφητεία 

 

9. Το στερεότυπο… 

Α. είναι μια αρνητική στάση που μας προδιαθέτει να δράσουμε δυσμενώς έναντι ενός ατόμου ή μιας ομάδας 
που βασίζεται στο ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία 

Β. βασίζεται σε γνωστικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές συνιστώσες 

Γ. Είναι κανόνας ή προσδοκία για το ποια είναι η σωστή συμπεριφορά σε μια δεδομένη κατάσταση ή για 
κοινωνική αλληλεπίδραση 

Δ. αναφέρεται σε πεποιθήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τα γνωρίσματα και τις συμπεριφορές των 
στοιχείων μιας συγκεκριμένης ομάδας 

 

10. Η διαδικασία της διάκρισης: 

Α. επιτρέπει την αποδοχή και την συμπερίληψη μειονοτικών ομάδων 

Β. έχει θετική επίδραση στην καθημερινή ζωή του ατόμου ή της ομάδας που την βιώνει 

Γ. συμπεριλαμβάνει αρνητική και προσβλητική συμπεριφοράς και αποκλεισμό 

Δ. συμβάλλει στην ισότητα μιας και διαφοροποιεί τις ιδιότητες κάθε ατόμου 
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4.5 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ #5 (ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ III) 

 

Εντοπίστε την απάντηση που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε δήλωση: 

 

11.Συμφωνείτε με αυτές τις δηλώσεις; Απαντήστε σε κλίμακα 1-5 (1= διαφωνώ έντονα, 5= συμφωνώ 

απόλυτα) 

Α. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δικαιώματα όλων - ανεξάρτητα από το φύλο, τη θρησκεία, τη χώρα 
καταγωγής, την ηλικία κ.λπ. 

Β. Ορισμένα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πιο σημαντικά από άλλα. 

Γ. Νομίζω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν επιπτώσεις στην καθημερινότητα μου. 

Δ. Στη χώρα μου τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά. 

Ε. Ως ανθρωπότητα έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σεβαστά και 
σε άλλες χώρες. 

Ζ. Η οικονομική ανάπτυξη είναι λιγότερο σημαντική από τη διατήρηση του κλίματος. 

Η. Ως άτομο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα ουσιαστικό για τα παγκόσμια ζητήματα. 

Θ. Η παγκοσμιοποίηση είναι γενικά μια θετική διαδικασία. 

Ι. Σε έναν κόσμο όπου η μετανάστευση είναι συχνή και συνεχής, η ιθαγένεια είναι μια ξεπερασμένη ιδέα. 

Κ. Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως "πολίτη του κόσμου" / "παγκόσμιο πολίτη". 

 

2. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι…. 

Α. για όλους τους ανθρώπους, με ισότητα, καθολικά και για πάντα 

Β. διαφορετικά ανάλογα με τη χώρα ή το έθνος 

Γ. διαφορετικά ανάλογα με την ηλικία 

Δ. διαφορετικά ανάλογα με τη θρησκεία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό 

 

3. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων... 

Α. εγκρίθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. παρέχει ένα κατάλογο βασικών δικαιωμάτων για όλους ανά τον κόσμο, ανεξάρτητα από τα 
χαρακτηριστικά τους 

Γ. παρέχει μια σειρά σεναρίων που διευκρινίζουν τους συγκεκριμένους ανθρώπους για τους οποίους 
ισχύουν τα δικαιώματα και οι ευθύνες και τις καταστάσεις στις οποίες ισχύουν 

Δ. υιοθετήθηκε τον 21ο αιώνα 

 

4. Η έννοια που περιγράφει την αυξανόμενη σύνδεση και αλληλεξάρτηση των παγκόσμιων πολιτισμών 

και οικονομιών είναι .... 

Α. κοινωνικοποίηση 
Β. διαχωρισμός 
Γ. παγκοσμιοποίηση 
Δ. καθολικότητα 

5. Όταν αναφερόμαστε στους κινδύνους της αλλαγής του κλίματος, μιλάμε για περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της 

Α. επιτήδευσης 
Β. αλληλεξάρτησης 
Γ. πολιτιστικής επιρροής 
Δ. παγκοσμιοποίησης 

 

6. Η έννοια της αλληλεξάρτησης .... 
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Α. υποδηλώνει ότι είμαστε εξαρτημένοι από τους άλλους για την ανταλλαγή και την κατανομή των 
παγκόσμιων αγαθών, πολιτισμών και οικονομιών 
Β. δεν σχετίζεται με την παγκοσμιοποίηση ή τον γεωγραφικό χώρο, καθώς εμφανίζεται στην εικονική 
πραγματικότητα 
Γ. ορίζει τις ανάγκες μερικών πιο απομονωμένων και πρωτόγονων πληθυσμών που δεν έχουν πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο 
Δ. δείχνει ότι εξαρτόμαστε μόνο από τον εαυτό μας στο να μοιραστούμε τον παγκόσμιο πολιτισμό, τα 
αγαθά και τις οικονομίες 

 

7. Οι στόχοι για αειφόρο ανάπτυξη που ορίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη μέχρι το 2030 αποτελούν: 

Α. ένα παράδειγμα του πόσο σημαντικό είναι να αγκαλιάζουμε κοινούς σκοπούς καθώς ζούμε σε έναν 
παγκοσμιοποιημένο και αλληλεξαρτώμενο κόσμο 
Β. ένα παράδειγμα κοινής προσπάθειας και εργασίας μεταξύ κυβερνήσεων και πολιτών ανά τον κόσμο 
Γ. ένα όραμα για να δώσουμε μαζί τέλος στη φτώχεια, να προωθήσουμε την ευημερία και την καλοζωία, να 
προστατεύσουμε το περιβάλλον 
Δ. όλα τα παραπάνω 

 

8. Η εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας είναι παραδείγματα στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Άλλοι 

στόχοι περιλαμβάνουν: 

Α. αύξηση της κατανάλωσης για την τόνωση των οικονομιών 
Β. ενίσχυση του τουρισμού με την προώθηση της κατασκευής κατοικιών σε προστατευόμενες περιοχές, οι 
οποίες είναι ακριβότερες και δημιουργούν περισσότερα κέρδη 
Γ. τόνωση της απασχόλησης, ακόμη και αν είναι επισφαλής, για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες 
βρίσκονται στην αγορά εργασίας 
Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 

9. Η ιθαγένεια χωρίς σύνορα, που χαρακτηρίζεται από μια αίσθηση ότι ανήκουμε σε έναν κοινό κόσμο 

και από σεβασμό στην ποικιλομορφία και τον πλουραλισμό, μπορεί να οριστεί ως .... 

Α. παγκόσμια πολιτότητα 
Β. διεθνής πολιτότητα 
Γ. εθνική πολιτότητα 
Δ. κοινωνική πολιτότητα 

 

 

 

 

10. Η αναγνώριση του ότι οι ενέργειες και οι συμπεριφορές μας επηρεάζουν άλλους σε τοπικό και 

παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί μέρος της έννοιας:  

Α. κοινωνική πολιτότητα 

Β. εθνική πολιτότητα 

Γ. διεθνής πολιτότητα 

Δ. παγκόσμια πολιτότητα 
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4.6 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ #6 (ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ III) 

 

 

Εντοπίστε την απάντηση που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε δήλωση: 
 

1. Συμφωνείτε με αυτές τις δηλώσεις; Απαντήστε σε κλίμακα 1-5 (1= διαφωνώ έντονα, 5= συμφωνώ 

απόλυτα) 

Α. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δικαιώματα όλων - ανεξάρτητα από το φύλο, τη θρησκεία, τη χώρα 
καταγωγής, την ηλικία κ.λπ. 

Β. Ορισμένα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πιο σημαντικά από άλλα. 

Γ. Νομίζω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν επιπτώσεις στην καθημερινότητα μου. 

Δ. Στη χώρα μου τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά. 

Ε. Ως ανθρωπότητα έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σεβαστά και 
σε άλλες χώρες. 

Ζ. Η οικονομική ανάπτυξη είναι λιγότερο σημαντική από τη διατήρηση του κλίματος. 

Η. Ως άτομο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα ουσιαστικό για τα παγκόσμια ζητήματα. 

Θ. Η παγκοσμιοποίηση είναι γενικά μια θετική διαδικασία. 

Ι. Σε έναν κόσμο όπου η μετανάστευση είναι συχνή και συνεχής, η ιθαγένεια είναι μια ξεπερασμένη ιδέα. 

Κ. Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως "πολίτη του κόσμου" / "παγκόσμιο πολίτη". 
 

2. Ποια δικαιώματα θεωρούνται εγγενή για τον άνθρωπο και την αξιοπρέπεια, διασφαλίζοντας τον 

σεβασμό της ισότητας και της ελευθερίας; 

Α. Νομικά δικαιώματα 

Β. Πολιτικά δικαιώματα 

Γ. Ανθρώπινα δικαιώματα 

Δ. Πολιτιστικά δικαιώματα 
 

3. Τα προαναφερθέντα δικαιώματα βασίζονται σε θεμελιώδεις πυλώνες. Αυτοί είναι: 

Α. Πανανθρώπινα και αναφαίρετα 

Β. αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα 

Γ. αδιαίρετα 

Δ. όλα τα παραπάνω 
 

4. Τα δικαιώματα που πρέπει να προστατεύονται για κάθε άνθρωπο από τη γέννησή του: 

Α. ισχύουν σε μερικούς ανθρώπους και σε ορισμένα μέρη 

Β. είναι διαφορετικά, μερικά είναι πιο σημαντικά από άλλα 

Γ. θα μπορούσαν να αφαιρεθούν από οποιονδήποτε εάν δικαιολογείται 

Δ. συνδέονται με ευθύνες 

 

5. Η παγκοσμιοποίηση… 

Α. είναι μια έννοια που περιγράφει την αυξανόμενη σύνδεση των παγκόσμιων πολιτισμών και οικονομιών 

Β. διαφέρει από την έννοια της παγκοσμιοποίησης του γεωγραφικού χώρου 

Γ. μειώνει την επαφή και τη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων 

Δ. ενισχύει την ανεξαρτησία των εθνών όσον αφορά την ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών και ιδεών 
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6. Η παγκοσμιοποίηση εκφράζεται: 

Α. στην πολιτική και την οικονομία 

Β. στον πολιτισμό 

Γ. στο περιβάλλον 

Δ. σε όλα τα παραπάνω 

 

7. Η εξάρτηση των ανθρώπων από τους άλλους για την ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών και ιδεών 

μπορεί να οριστεί ως .... 

Α. παγκοσμιοποίηση 

Β. αλληλεξάρτηση 

Γ. κοινωνική εξάρτηση 

Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 

8. Οι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 περιλαμβάνουν: 

Α. παγκοσμιοποίηση 

Β. αλληλεξάρτηση 

Γ. κοινωνική εξάρτηση 

Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 

9. Από τα παρακάτω, τι δεν αποτελεί στόχο του 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη: 

Α. μείωση των ανισοτήτων 

Β. εξάλειψη της φτώχειας 

Γ. προστασία της εξωγήινης ζωής 

Δ. βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση 

 

10. Η παγκόσμια πολιτότητα: 

Α. στοχεύει στην προώθηση κοινών λύσεων σε παγκόσμιες προκλήσεις 

Β. αναγνωρίζει ότι οι ενέργειες και οι συμπεριφορές μας έχουν επιπτώσεις στον κόσμο 

Γ. βασίζεται στη σκέψη, αίσθημα και δράση χωρίς σύνορα, που υποστηρίζεται από την αίσθηση ότι 
ανήκουμε σε μια παγκόσμια κοινότητα 

Δ. όλα τα παραπάνω 
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5 ΕΜΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

5.1 KALENYA NTAIYA (#1)  
 

«Όπως και για πολλά κορίτσια της φυλής Μασσάι, το μέλλον της Ntaiya καθορίστηκε από την πολιτιστική 

παράδοση: η συζυγική δέσμευση στην ηλικία των πέντε ετών, ακολουθούμενη από την κλειτοριδεκτομή όταν 

ήταν έφηβη, μια οδυνηρή ιεροτελεστία που θα σήμαινε το τέλος της επίσημης εκπαίδευσης της και θα οδηγούσε 

στο γάμο και στη μητρότητα. Αρνούμενη να δεχθεί τη μοίρα της, είπε στον πατέρα της ότι θα συμφωνούσε να 

κάνει κλειτοριδεκτομή, αλλά μόνο αν μπορούσε να τελειώσει το γυμνάσιο και να συνεχίσει την εκπαίδευσή  της, 

απειλώντας να το σκάσει και να ντροπιάσει την οικογένειά της. Αφού συμφώνησε με την επίπονη τελετή, 

κατάφερε να ξεφύγει από τον αναγκαστικό γάμο και στη συνέχεια να διαπραγματευτεί με τους ηλικιωμένους του 

χωριού, οι οποίοι επέτρεψαν στη Ntaiya να φύγει με την προϋπόθεση να επιστρέψει και να χρησιμοποιήσει την 

εκπαίδευσή της προς όφελος της κοινότητας. 

Η Kakenya Ntaiya συνέχισε τις σπουδές της και ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στην Εκπαίδευση, 

επιστρέφοντας στην κοινότητα της για να εκπληρώσει την υπόσχεσή της. Από τότε που άνοιξε τη σχολή Kakenya 

Center of Excellence στο Enoosaen το 2009, σχεδόν 280 φτωχά κορίτσια έχουν έρθει για να αποκτήσουν 

πρωτοβάθμια εκπαίδευσης ενώ παράλληλα αποκτούν τη δύναμη να σπάσουν τον ανησυχητικό κύκλο 

μακρόχρονων πολιτιστικών πρακτικών όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και ο 

αναγκαστικός γάμος. "Οι γονείς πλέον βλέπουν ότι τα κορίτσια τους έχουν ένα άλλο μέλλον - να έχουν 

διαφορετικές ζωές από αυτούς, να έχουν καλές θέσεις εργασίας και να βγουν από τη φτώχεια", λέει η Ntaiya.» 

Πηγή: Gary Strauss (2016). Explorer Moments, National Geographic. Διαθέσιμο στο: 

https://www.nationalgeographic.com/news/2016/09/kakenya-ntaiya-explorer-moments/ 

 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σύμφωνα με την UNICEF: 

• περισσότερες από 200 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια παγκοσμίως ζουν με τις συνέπειες της 

επικίνδυνης πρακτικής του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (γνωστή και ως γυναικεία 

περιτομή). 

• περισσότερα από 30 εκατομμύρια γυναίκες διατρέχουν τον κίνδυνο να ακρωτηριαστούν την επόμενη 

δεκαετία, μεταξύ της γέννησης και της ηλικίας των 15 ετών. 

• Στις περισσότερες χώρες όπου εφαρμόζεται, υπάρχει νομοθεσία κατά της διαδικασίας, αλλά δεν αρκεί. 

• Οι θρησκευτικές και πολιτιστικές πεποιθήσεις δημιουργούν ισχυρή κοινωνική πίεση για να συνεχίσουν 

αυτή την πρακτική στα κρυφά. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Μήπως οι πεποιθήσεις, οι τελετουργίες και οι παραδόσεις με τις οποίες μεγαλώνουμε καθορίζουν το ποιοι 

είμαστε; 

Σας έχει τύχει ποτέ να αισθανθείτε ότι σας αναγκάζουν να κάνετε κάτι που δεν θέλετε ή με το οποίο δεν 

συμφωνείτε, αλλά σας είπαν ότι έπρεπε να το κάνετε επειδή είναι μέρος του πολιτισμού ή της παράδοσής σας; 

Ξέρετε κάποιον που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση; Πώς έχετε αντιδράσει εσείς ή τα άτομα που γνωρίζετε;   
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5.2 ANTÓNIO GUTERRES (#2) 
 

« Ο António Guterres, ο ένατος Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ανέλαβε καθήκοντα τον 

Ιανουάριο του 2017. Αφού είδε τα βάσανα των πιο ευάλωτων ανθρώπων στη γη, σε καταυλισμούς 

προσφύγων και σε ζώνες πολέμου, θέτει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στον πυρήνα του έργου του και δρα 

ως μεσάζων ειρήνης, κτίζοντας γέφυρες και υποστηρίζοντας τη μεταρρύθμιση και την καινοτομία. 

 

Πριν από το διορισμό του ως Γενικού Γραμματέα, ο κ. Guterres κατείχε διάφορες θέσεις που αφορούσαν 

ανθρωπιστικά θέματα, πρόσφυγες, μετανάστες και κοινωνική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπηρέτησε 

ως Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες από τον Ιούνιο του 2005 έως τον 

Δεκέμβριο του 2015, κατά τη διάρκεια μερικών από τις πιο σοβαρές κρίσεις μετακίνησης που συνέβησαν 

τις τελευταίες δεκαετίες με τις συγκρούσεις στη Συρία και το Ιράκ και τις κρίσεις στο Νότιο Σουδάν, την 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και την Υεμένη. Όταν ο κ. Guterres υπηρέτησε ως πρωθυπουργός της 

Πορτογαλίας (από το 1995 έως το 2002), συμμετείχε ενεργά στη διεθνή προσπάθεια επίλυσης της κρίσης 

στο Ανατολικό Τιμόρ. Από το 1981 έως το 1983 ο κ. Guterres ήταν μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου προήδρευσε στην Επιτροπή Δημογραφίας, Μετανάστευσης και 

Προσφύγων. 

 

Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο κ. Guterres ήταν πάντα ενεργός στον τομέα της αλληλεγγύης, έχοντας 

ιδρύσει το Πορτογαλικό Συμβούλιο Προσφύγων και την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών (DECO) και 

προήδρευσε στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Κοινωνικής Δράσης, το οποίο είναι υπεύθυνο για διάφορα έργα 

κοινωνικής ανάπτυξης στη Λισαβόνα. Σήμερα, ως Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, είναι εκπρόσωπος των 

συμφερόντων και των αναγκών όλων, ιδιαίτερα των αδύναμων και ευάλωτων.» 

Προσαρμόστηκε από το: United Nations (Available in https://www.un.org/sg/en/content/sg/biography and 

https://www.unric.org/pt/informacao-sobre-a-onu/secretario-geral/32349-biografia-de-antonio-guterres) 

 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Τα στοιχεία του UNHCR δείχνουν ότι περισσότεροι από 70 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάζονται να 

μετακινούνται. Από αυτά τα άτομα, σχεδόν 26 εκατομμύρια είναι πρόσφυγες. Περισσότερο από το 80% 

μετακινείται σε γειτονικές χώρες. Το 57% των προσφύγων του UNHCR προέρχεται από τη Συρία, το 

Αφγανιστάν και το Νότιο Σουδάν. Η Τουρκία και το Πακιστάν είναι μεταξύ των χωρών με τους 

περισσότερους πρόσφυγες 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

  Ποια είναι η σχέση μεταξύ διαπολιτισμικού διαλόγου και ειρήνης; Επηρεάζουν το ένα το άλλο; Εάν ναι, 

πώς;      
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5.3 ELZBIETA FICOWSKA (#3) 
 

Γεννήθηκα στο γκέτο της Βαρσοβίας το 1942. Με έβγαλε έξω από αυτό   Paweł Bussold, ο παραγιός της θετής 
μου μητέρας. Με έβαλε σε ένα κοφίνι που έκρυψε ανάμεσα σε τούβλα που έβγαζε από το γκέτο. Η πραγματική 
μου μητέρα μου τηλεφώνησε μερικές φορές από το γκέτο. Ήθελε να ακούσει για μια στιγμή τη φωνή του παιδιού 
της. Θα μπορούσε να είχε σωθεί, αλλά αρνήθηκε - δεν ήθελε να χωριστεί από τους γονείς της.  
Η θετή μου μητέρα, η Stanisława Bussold, ήταν μαία και συνεργάστηκε με το κίνημα Żegota, το οποίο έσωσε 
πολλά εβραϊκά παιδιά. Γέννησε τα μωρά Εβραίων γυναικών που κρύβονταν. Έδωσε καταφύγιο στα παιδιά αυτά 
στο σπίτι της και, μαζί με ανθρώπους που μπορούσε να εμπιστευτεί, κανόνισαν τα κατάλληλα έγγραφα για αυτά 
και έψαχναν για ασφαλή καταφύγια. 
 

Όσο για μένα, έμεινα μαζί της μόνιμα. Μου πρόσφερε ευτυχία και μια παιδική ηλικία γεμάτη αγάπη. Δεν 
μπορούσε να φανταστεί ότι θα μπορούσα να ανακαλύψω ότι δεν είναι η πραγματική μου μητέρα. Δεν ήθελε να με 
βρει κάποια από τις εβραϊκές οργανώσεις που αναζητούσαν εβραϊκά παιδιά που θα επέστρεφαν στις οικογένειές 
τους, αν αυτά είχαν επιβιώσει από το Ολοκαύτωμα. Ήμουν 17 όταν κατά λάθος ανακάλυψα ότι όλα όσα ήξερα 
για τον εαυτό μου ήταν αναληθή. Η μητέρα μου δεν με γέννησε, αλλά φρόντισε ένα μωρό μόλις έξι μηνών. Οι 
γονείς και η οικογένειά μου πέθαναν και εγώ είμαι ένα παιδί εβραίων  που σώθηκε από θαύμα. Αυτό το θαύμα 
σίγουρα δεν θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν μερικοί υπέροχοι άνθρωποι που ήταν ικανοί να κάνουν τη μεγαλύτερη 
θυσία. 
Δεν ήθελα να φανώ άπιστη προς τη μητέρα μου και να της προκαλέσω πόνο. Απλώς έβαλα αυτές τις πληροφορίες 
από το μυαλό μου και για πολλά χρόνια δεν μιλήσαμε γι' αυτό. Όταν η δική μου 
κόρη ήταν έξι μηνών, κατάλαβα τι σήμαινε στη μητέρα μου ο χωρισμός από το 
παιδί της. Και άρχισα να ψάχνω για ίχνη της εβραϊκής μου οικογένειας. Νιώθω 
ότι και οι δύο μητέρες μου είναι μαζί μου και θα παραμείνουν μαζί μου μέχρι το 
τέλος. Η παρουσία τους μου θυμίζει ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο καταστροφικό 
από το μίσος και τίποτα πιο πολύτιμο από την ανθρώπινη καλοσύνη. 
 

Η Elzbieta Ficowska αποφοίτησε από τη Σχολή Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας. Είναι συγγραφέας βιβλίων για παιδιά και 
κοινωνική ακτιβίστρια. Από τη δεκαετία του εβδομήντα εντάχθηκε στη 
δημοκρατική αντιπολίτευση στην Πολωνία. Ήταν σύμβουλος και εκπρόσωπος τύπου για τον Jacek Kuroń. Το 
2006 της απονεμήθηκε το Officer’s Cross of the Order of the Revival της Πολωνίας για την αντιστασιακή της 
δράση. Μεταξύ του 2002 και του 2006 ήταν πρόεδρος του Συλλόγου «Παιδιά του Ολοκαυτώματος» στην 
Πολωνία. Έχει μια κόρη και τρεις εγγονούς. 
 

Προσαρμοσμένο από το έργο: "MY JEWISH PARENTS, MY POLISH PARENTS", (Διαθέσιμο στο 
https://moirodzice.org.pl/en_elzbieta_ficowska.php) 
 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Στις 17 Μαρτίου 2017, ανακοινώθηκε η κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα τείχη στον κόσμο: ένα φράγμα 
ύψους εννέα μέτρων για την πλήρη ολοκλήρωση των φυσικών συνόρων μεταξύ Μεξικού-Ηνωμένων Πολιτειών. 
Τον Μάιο του 2019, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι συνελήφθησαν αφού διέσχισαν παράνομα τα σύνορα 
μεταξύ Μεξικού και Ηνωμένων Πολιτειών (ο μεγαλύτερος αριθμός σε 13 χρόνια). Σύμφωνα με τη Διεθνή 
Αμνηστία, οι σκληρές πολιτικές ελέγχου των συνόρων δεν εμποδίζουν τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν ή να 
εγκαταλείψουν τις χώρες τους αλλά τους καταδικάζουν σε πιο επισφαλείς διαδρομές και ενισχύουν τα βίαια 
εγκλήματα και το δίκτυο λαθρεμπορίου ανθρώπων, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη απώλεια ανθρώπινων ζωών. 
Πολλοί άνθρωποι που διασχίζουν τα νότια σύνορα των ΗΠΑ διαφεύγουν από την ακραία βία του Βόρειου 
Τριγώνου της Κεντρικής Αμερικής. 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Στις ανθρώπινες σχέσεις, οι φυσικοί τοίχοι αντανακλούν συχνά τα εμπόδια που χτίζουμε και επηρεάζουν τον 
τρόπο που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και ενεργούμε. Ποια εμπόδια μπορεί να είναι αυτά; Ποιες είναι οι πιθανές 
επιπτώσεις τους; 
  



 
 

 50 

5.4 PHILIP ZIMBARDO (#4) 
 

Είναι η ανθρωπότητα εγγενώς καλή ή κακή; Αυτό είναι ένα ερώτημα επάνω στο οποίο εργάζεται σε όλη τη 
διάρκεια της καριέρας του ο διεθνώς αναγνωρισμένος ψυχολόγος Philip Zimbardo. Ο Zimbardo είναι 
γνωστός για την αμφιλεγόμενη και επαναστατική μελέτη του σχετικά με την ανθρώπινη φύση - το Stanford 
Prison Experiment (πείραμα στις φυλακές του Στάνφορντ) του 1971. Μετά από αυτό το πείραμα, 
μετατόπισε την εστίαση του από το "πώς οι καλοί άνθρωποι γίνονται κακοί" στο "πώς οι συνηθισμένοι 
άνθρωποι ενεργούν ηρωικά;". Σύμφωνα με τον Zimbardo, οι συνθήκες διαμορφώνουν τη συμπεριφορά μας 
και αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι έχουν την ίδια ικανότητα για να κάνουν το καλό ή το κακό. 
 

Το πείραμα στις φυλακές του Στάνφορντ του 1971 

Με μια ομάδα 24 νεαρών ανδρών, το πείραμα του Zimbardo εξέτασε τις επιπτώσεις της ζωής στη φυλακή. 
Κάθε συμμετέχοντας, έχοντας τοποθετηθεί σε μια ξένη προς αυτόν κατάσταση, σύντομα σχημάτισε μια νέα 
ταυτότητα και υιοθέτησε ένα σενάριο βασισμένο στην περιορισμένη κατανόησή του για τον ρόλο που 
παίζει τώρα (φυλακισμένοι ή φρουρός). Μετά από μια μέρα υπήρχαν εκπληκτικές και ολοκληρωτικές 
αλλαγές του χαρακτήρα. Οι φρουροί άσκησαν στους φυλακισμένους όλο και πιο σοβαρή λεκτική βία και 
τους έβαζαν τυχαίες, ταπεινωτικές και άσκοπες τιμωρίες. Υπήρξε επίσης μια αλλαγή στους φυλακισμένους, 
καθώς η μνήμη της πραγματικής τους ζωής θάφτηκε βαθύτερα κάτω από την αντιληπτή μόνιμη κατάσταση 
της νέας τους πραγματικότητας. 

Την πέμπτη νύχτα του πειράματος, μια νέα ψυχολόγος και συνεργάτης του Dr. Zimbardo, η Christina 
Maslach, επισκέφθηκε το πείραμα και συγκλονίστηκε. Υποστήριξε ότι ο Δρ Zimbardo και οι φοιτητές του 
ήταν πραγματικά στην πραγματικότητα παρατηρητές, συμμετέχοντας στο κακό της αδράνειας, 
επιτρέποντας στους αθώους, νεαρούς άνδρες να υποβάλλονται σε τέτοια συναισθηματική βλάβη. Το 
πείραμα ολοκληρώθηκε την επόμενη μέρα. Αργότερα, ο Dr Zimbardo, σκεπτόμενος τον ρόλο του, δήλωσε: 
«Ήμουν ένοχος για την αμαρτία της παράλειψης - το κακό της αδράνειας». 

Έστω και αν ήταν αμφιλεγόμενο, το Πείραμα στις Φυλακές του Στάνφορντ επέτρεψε την διάψευση την 
παροιμία "Μερικά κακά μήλα...". Το επιχείρημα αυτό χρησιμοποιήθηκε για να εξηγήσει ιστορικά επεισόδια 
κακής συμπεριφοράς - το Ολοκαύτωμα, η βία στο Abu Ghraib. Ο Zimbardo δηλώνει ότι οι ενέργειες 
εξαρτώνται πολύ από τις συνθήκες. 
 

Το έργο Ηρωική Φαντασία 

Εάν τα πειράματα όπως το Πείραμα στις Φυλακές του Στάνφορντ (όπως και οι αμέτρητες πράξεις σε όλη 
την ιστορία) αποκαλύπτουν την «τετριμμένη» πλευρά του κακού, φαίνεται να ισχύει και το αντίστροφο: η 
«κοινοτυπία του ηρωισμού» ήταν μια ιδέα που διερευνήθηκε αρχικά σε άρθρο του 2006 που γράφτηκε 
από τον Δρ. Zimbardo και τον Δρ. Zeno Franco. Ο Zimbardo ισχυρίζεται ότι, όπως ακριβώς τα μεμονωμένα 
άτομα έχουν την ικανότητα να κάνουν ποταπά πράγματα, την ίδια στιγμή έχουν και την ικανότητα για 
ηρωισμό (...) » 

Το 2011 ο Δρ. Zimbardo ίδρυσε το Heroic Imagination Project, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό με 
αποστολή να χρησιμοποιεί σημαντικά ευρήματα στην Ψυχολογία για να εξοπλίζει τους απλούς ανθρώπους 
όλων των ηλικιών με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στρατηγικές που απαιτούνται για να επιλέξουν 
σοφές και αποτελεσματικές πράξεις ηρωισμού κατά τις δύσκολες στιγμές στη ζωή τους. 
 

Πηγές: Stanford Review (2009), “On the nature of man” (Διαθέσιμο στο: 
https://stanfordreview.org/zimbardo-on-the-nature-of-man/); Heroic imagination project (Διαθέσιμο στο:  
https://heroicimaginationproject.squarespace.com/) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Τι κάνει τους ανθρώπους να κάνουν κάτι καλό για άλλους παρά την αδράνεια άλλων σε δύσκολες 
καταστάσεις; 
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5.5 LAVERNE COX (#5) 
Γεννημένη το 1984 στην Αλαμπάμα, η Laverne Cox είναι μια τρανς  ηθοποιός που σπούδασε χορό πριν 
ενδιαφερθεί για τη σταδιοδρομία της. Έγινε το κέντρο της προσοχής με το ρόλο της στη σειρά Netflix "Orange Is 
the New Black", καθιστώντας την ως το πρώτο ανοιχτά τρανς άτομο στην ιστορία που κερδίζει βραβείο Έμι. Η 
Cox είναι υπέρμαχος των ΛΟΑΤΙ δικαιωμάτων. 
 

 
Πως ήσουν ως παιδί; Ήμουν δημιουργικό παιδί (…)Μου άρεσε να χορεύω. Ζήτησα από 
τη μητέρα μου να με στείλει σε μαθήματα χορού και τελικά, στην τρίτη τάξη, το έκανε. 
Tap και τζαζ αλλά όχι μπαλέτο. Θεωρούσε ότι το μπαλέτο ήταν πολύ… γκέι.  Ήμουν 
πολύ θηλυκιά και δέχτηκα αρκετό εκφοβισμό. (...) 
 
Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις εκφοβισμού που ξεχωρίζουν στη μνήμη σου; 
Υπήρχε μια περίπτωση στο δημοτικό όταν κατέβηκα από το λεωφορείο και με 
κυνηγούσε μια ομάδα παιδιών, η οποία ήταν, φυσικά, αρκετά ‘φυσιολογική’. (...) Όταν 
βγήκαμε από το λεωφορείο, προσπάθησαν να με κτυπήσουν. Έτσι εκείνη την ημέρα 
άρχισα να τρέχω για να σωθώ βασικά, αλλά τέσσερα ή πέντε παιδιά με έπιασαν. Ήταν 
στο συγκρότημα. Και θυμάμαι ότι με κράταγαν ακινητοποιημένη (...) η μητέρα μου το 
έμαθε. 
 
Διαφορετικά, δεν θα της το είχες πει; Όχι. Και θυμάμαι να φωνάζει, επειδή δεν της είπα 
και στη συνέχεια επειδή δεν υπερασπίστηκα τον εαυτό μου. (...) 

Υπάρχει κάποια στιγμή ή περίοδος που θυμάσαι να πρωτοαισθάνεσαι ότι μπορεί να είσαι τρανς; Ο δάσκαλος μου 
στην τρίτη τάξη κάλεσε τη μαμά μου και της είπε: «Ο γιος σου θα καταλήξει στη Νέα Ορλεάνη φορώντας 
φόρεμα». Μέχρι εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν ότι ήμουν κορίτσι και ότι δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ κοριτσιών 
και αγοριών. Νομίζω ότι στη φαντασία μου σκεφτόμουν ότι με το που μπω στην εφηβεία θα αρχίσω να γίνομαι 
κορίτσι. 
Πώς άλλαξαν τα πράγματα καθώς μεγάλωνες; Στο γυμνάσιο ξεκίνησα να προσπαθώ να βρω έναν συμβιβασμό 
όσον αφορά στο φύλο. Άρχισα να αγκαλιάζω το ανδρόγυνο πρότυπο. Ήμουν απλώς φοβισμένη και σε άρνηση. 
Και ήθελα να τους κάνω όλους υπερήφανους και ευτυχείς και να βρω ένα μέρος στον κόσμο που να το νιώθω 
δικό μου. Το αστείο είναι ότι σε αυτό το ανδρόγυνο πρότυπο τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλύτερο από την 
άποψη της αντίληψης ή της αποδοχής από τους ανθρώπους. Ήταν μέρος του ταξιδιού μου που με έφερε στο 
σημείο που είμαι τώρα. 
Σου έμειναν τραύματα; Έχω πολλή δουλειά που πρέπει να κάνω γύρω από τη ντροπή - παρατεινόμενη ντροπή 
από την παιδική ηλικία και τραύμα από την παιδική ηλικία. (...) Μερικές μέρες ξυπνάω και είναι λες και είμαι πάλι 
οκτώ ετών. Και φοβάμαι για τη ζωή μου και δεν ξέρω αν θα με κτυπήσει κάποιος εκείνη την ημέρα. Δεν ξέρω τι 
διάθεση θα έχει η μαμά μου. Αυτό είναι έντονο. Ευτυχώς, έχω εργαλεία. Έκανα εκπληκτική θεραπεία. Και έχω 
υποστήριξη τώρα. Μπορώ να βγω έξω και να μιλήσω στους ανθρώπους. 
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει να είσαι τρανς; Δεν υπάρχει μόνο μια και 
μοναδική ιστορία για τα τρανς άτομα. Δεν υπάρχει μόνο μια εμπειρία. Και νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουν ότι 
δεν είναι όλοι που αισθάνεται ότι η ταυτότητα του φύλου τους ταιριάζει με αυτό που τους αποδίδεται κατά τη 
γέννηση, με βάση τα γεννητικά τους όργανα. Εάν κάποιος θέλει να εκφράσει το φύλο του με διαφορετικό τρόπο, 
είναι εντάξει και δεν πρέπει να του αρνείται η υγειονομική περίθαλψη. Δεν πρέπει να εκφοβίζεται. Δεν πρέπει να 
γίνει θύμα βίας... ». 
 
Προσαρμοσμένο από: Katy Steinmetz (2014). TIME (Διαθέσιμο στο https://time.com/132769/transgender-
orange-is-the-new-black-laverne-cox-interview/) 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Τι μαθαίνουμε για τον αγώνα της Laverne Cox; 
Σε ποιες περιπτώσεις εκφοβισμού και διακρίσεων αναφέρεται; 
Πιστεύετε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ εκφοβισμού και διάκρισης;  
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5.6 MALALA YOUSAFZAI (#6) 
Η Μαλάλα Γιουσαφζάι γεννήθηκε το 1997 στο Swat Valley, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του Πακιστάν. Σε 
πολύ νεαρή ηλικία, η Μαλάλα διψούσε για γνώση. Για χρόνια ο πατέρας της, ένας παθιασμένος υπερασπιστής της 
εκπαίδευσης, ίδρυσε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στην πόλη, το οποίο αποτελούσε ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής 
της οικογένειας της Μαλάλα. Όταν ήταν δέκα ετών, οι Ταλιμπάν άρχισαν να ελέγχουν το Swat Valley και έγιναν οι 
κυρίαρχες κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις. Τα κορίτσια δεν δικαιούνταν να πηγαίνουν σχολείο και απαγορεύτηκαν 
πολιτιστικές δραστηριότητες όπως ο χορός και η παρακολούθηση τηλεόρασης. Η Μαλάλα αντέδρασε.  
 
Το 2009, η Μαλάλα ξεκινάει να λέει την ιστορία της με ψευδώνυμο σε κανάλια όπως το BBC. Μιλούσε για το τι 
είχε συμβεί στην πατρίδα της, τον φόβο της για τον πόλεμο, και την απογοήτευση και την προθυμία της να 
επιστρέψει στο σχολείο. Εκείνη τη χρονιά, η Μαλάλα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τους φίλους της και την 
κοινότητά της. Παρ' όλα αυτά, συνέχισε να μοιράζεται την ιστορία της σε δημόσιες εκστρατείες για τα 
δικαιώματα στην εκπαίδευση παράλληλα με τον πατέρα της. Έγιναν γνωστοί σε όλο το Πακιστάν για την 
αποφασιστικότητα τους να δώσουν σε όλες τις γυναίκες το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Το 2011, η Μαλάλα 
κέρδισε το National Youth Peace Prize for Children. 
 
Το 2012, σε ηλικία 15 ετών, η Μαλάλα πυροβολήθηκε από τους Ταλιμπάν. Μετά την παραμονή της σε 
πακιστανικό και αγγλικό νοσοκομείο, ξύπνησε 10 μέρες αργότερα, σε νοσοκομείο στο Μπέρμιγχαμ, όπου και 
άρχισε να σπουδάζει. Μετά τον πυροβολισμό, η απίστευτη ανάκαμψη και η επιστροφή στο σχολείο οδήγησε σε 
μια παγκόσμια αναζωπύρωση της υποστήριξης της Μαλάλα. Στα 16α γενέθλιά της επισκέφθηκε τη Νέα Υόρκη 
και μίλησε στα Ηνωμένα Έθνη. Αργότερα εκείνο το έτος, δημοσίευσε το πρώτο της βιβλίο, μια αυτοβιογραφία με 
τίτλο «Με λένε Μαλάλα: Το κορίτσι που αντιστάθηκε για την εκπαίδευση και πυροβολήθηκε από τους Ταλιμπάν». 
Στις 10 Οκτωβρίου του 2013, σε αναγνώριση του έργου της, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε στη Μαλάλα το 
διάσημο Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης. 
 
Το 2014, η Μαλάλα και ο πατέρας της ίδρυσαν το «Ταμείο Μαλάλα», μια οργάνωση που, μέσω της εκπαίδευσης, 
δίνει στα κορίτσια τη δυνατότητα να καταφέρουν τους στόχους τους και να γίνουν σίγουροι και ισχυροί ηγέτες 
στις χώρες τους. Ταξίδεψαν σε διαφορετικές τοποθεσίες στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Μόλις στα 17 της, η Μαλάλα βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης και έγινε το νεαρότερο άτομο που έλαβε το βραβείο 
αυτό. "Αυτό το βραβείο δεν είναι μόνο για μένα. Είναι για εκείνα τα ξεχασμένα παιδιά που θέλουν εκπαίδευση. 
Είναι για εκείνα τα φοβισμένα παιδιά που θέλουν ειρήνη. Είναι για εκείνα τα παιδιά που δεν έχουν φωνή και που 
θέλουν αλλαγή”.» 
 
Πηγή: (1) Malala Yousafzai, Malala Found (2018). Malala’s Story (Διαθέσιμο στο 
https://www.malala.org/malalas-story); (2) The Nobel Prize (2014). Malala Yousafzai (Διαθέσιμο στο 
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2014/yousafzai/biographical/ 
 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
Η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε πολλά άλλα διεθνή όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, 
εκατομμύρια παιδιά και ενήλικες παραμένουν στερημένοι από εκπαιδευτικές ευκαιρίες, πολλοί λόγω κοινωνικών, 
πολιτιστικών και οικονομικών παραγόντων. Το 2017, περίπου 262 εκατομμύρια παιδιά και νέοι ήταν εκτός 
σχολείου. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
Μπορείτε να δώσετε παραδείγματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που 
αναφέρονται σε αυτό το κείμενο και άλλα; 
Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση είναι σημαντική για τα ανθρώπινα δικαιώματα; Γιατί; 
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5.7 ANGELINA JOLIE (#7) 
 

«Από τότε που έγινε Πρέσβειρα καλής θέλησης της UNHCR στις αρχές του 2001, η Angelina Jolie επισκέφθηκε 
περισσότερες από 20 χώρες σε όλο τον κόσμο για να αναδείξει τη δεινή κατάσταση εκατομμυρίων ξεριζωμένων 
ανθρώπων και να υποστηρίξει την προστασία τους. Το ενδιαφέρον της για ανθρωπιστικές υποθέσεις ξεκίνησε το 
2000 όταν πήγε στην Καμπότζη για να γυρίσει ταινία. Το ενδιαφέρον και η αποφασιστικότητά της στο να 
βοηθήσει τους εκτοπισμένους και να δημοσιοποιήσει τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται για να ασκηθεί 
πίεση για διεθνή βοήθεια δεν σταμάτησε ποτέ. Μετά το πρόσφατο ταξίδι της στο Αφγανιστάν στα τέλη του 2008, 
η Αμερικανίδα ηθοποιός που κέρδισε και Oscar έκανε έκκληση για μεγαλύτερη διεθνή δέσμευση για βοήθεια στην 
επανένταξη των επαναπατρισθέντων και παρότρυνε για μεγαλύτερη ανθρωπιστική υποστήριξη του πληθυσμού. 

“Το θάρρος, η ανθεκτικότητα και η ήρεμη αξιοπρέπεια των οικογενειών των επαναπατριζόμενων που 
ξανακτίζουν τη ζωή τους ενάντια στις αντιξοότητες που πολλοί από εμάς δεν μπορούμε καν να φανταστούμε, 
δείχνουν το ανθρώπινο πνεύμα στο μεγαλείο του", είπε μετά που πέρασε χρόνο στην επαρχία Nangarhar του 
ανατολικού Αφγανιστάν, όπου από το 2002 έχουν επαναπατριστεί περίπου 20 τοις εκατό όλων των Αφγανών 
επαναπατρισθέντων.  

Όταν ταξίδεψε στο Σουδάν και στο Τσαντ στις αρχές του 2007, η Τζόλι ήταν τόσο συντετριμμένη από όσα είδε 
μαζί με τον σύντροφο της, τον ηθοποιό Μπραντ Πιτ, που έκανε δωρεά στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες και σε δύο άλλες υπηρεσίες για την εργασία τους στην παροχή βοήθειας σε 
εκατομμύρια ανθρώπους που επηρεάζονται από την κρίση στην περιοχή του Νταρφούρ του Σουδάν. "Είναι 
πάντα δύσκολο να βλέπουμε αξιοπρεπείς ανθρώπους και οικογένειες να ζουν σε τόσο δύσκολες συνθήκες", είπε 
εκείνη την εποχή, προσθέτοντας ότι ένιωσε όμορφα από το αίσθημα ελπίδας που είδε. Η Τζολί κάλεσε τη διεθνή 
κοινότητα να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τους εκτοπισμένους και τους φτωχούς, όπως έκανε κατά την 
επίσκεψή της στη Συρία και το Ιράκ τον Αύγουστο του 2008 για να επιστήσει την προσοχή στην ανθρωπιστική 
κρίση και να υποστηρίξει την UNHCR και τους εταίρους της. 

 

Μετά από χρόνια υπηρεσίας στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και την 
προσφυγική κρίση, η Angelina Jolie διορίστηκε ειδικός απεσταλμένος τον Απρίλιο του 2012. Στα πλαίσια του 
ρόλου της, επικεντρώνεται στις μεγάλες κρίσεις που οδηγούν σε μαζική μετακίνηση του πληθυσμού, 
εκπροσωπώντας τον Ύπατο Αρμοστή σε διπλωματικό επίπεδο. Συμμετέχει επίσης στη λήψη αποφάσεων σχετικά 
με θέματα παγκόσμιας μετακίνησης. Μέσα από αυτό το έργο συνέβαλε στην εξεύρεση λύσεων για τους 
ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ». 

 

Πηγή: UNHCR (2009; 2012), “Angelina Jolie as Humanitarian” (Διαθέσιμο στο 
https://www.unhcr.org/getinvolved/raising-awareness/4992de752/angelina-jolie-humanitarian.html; 
https://www.unhcr.org/special-envoy-angelina-jolie.html) 

 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Υπολογίζεται ότι 362.000 πρόσφυγες και μετανάστες διακινδύνευσαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο Θάλασσα το 
2016. 181.400 άνθρωποι έφθασαν στην Ιταλία και 173.450 στην Ελλάδα. Το πρώτο εξάμηνο του 2017, εισήλθαν 
στην Ευρώπη περισσότεροι από 105.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Από τις αρχές του 2017, περισσότεροι από 
2.700 άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια της μετακίνησης με αναφορές για 
πολλούς άλλους που πεθαίνουν στην πορεία. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Η παγκόσμια πολιτότητα αναφέρεται στην αίσθηση του να ανήκεις σε ένα κοινό κόσμο και του σεβασμού της 
ποικιλομορφίας, αναγνωρίζοντας ότι η συμπεριφορά μας επηρεάζει τους άλλους, τοπικά και παγκοσμίως, και 
αντίστροφα. 

Πώς μπορεί η παγκόσμια πολιτότητα να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης; 
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6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

6.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ #1 
 

 

Ανησυχώντας για την παγκόσμια αύξηση της παχυσαρκίας, ο φωτογράφος Gregg Segal ταξίδεψε σε όλο τον 

κόσμο και απαθανάτισε με την κάμερα του διαφορετικά παιδιά από διαφορετικές χώρες και το  τι έτρωγαν μέσα 

σε μια τυπική εβδομάδα. Παρακάτω θα βρείτε μερικές φωτογραφίες από το ενδιαφέρον άρθρο "Daily Bread". 

  
Sira Cissokho (11) Ντακάρ Cooper Norman (10) Καλιφόρνια / ΗΠΑ 

  
Beryl Oh Jynn (8) Μαλαισία Ademilson dos Santos (11) Βραζιλία 

Πηγή: Gregg Segal (2019), “Daily Bread” (Διαθέσιμη στο  https://www.greggsegal.com/P-Projects/Daily-Bread) 

1. Δείτε τις φωτογραφίες. Τι βλέπετε; Τι τραβάει την προσοχή σας; Μπορείτε να ονομάσετε όλα τα 

προϊόντα και τα πιάτα στις φωτογραφίες; 

2. Πώς θα έμοιαζε αυτή η φωτογραφία αν απεικόνιζε εσάς; Συγκρίνετε την απάντησή σας με αυτή που 

δίνουν 2-3 συμμαθητές σας. 

3. Πιστεύετε ότι οι διατροφικές σας συνήθειες επηρεάζονται από το πλαίσιο στο οποίο μεγαλώσατε και 

ζείτε; Πόσο παρόμοια ή διαφορετικά είναι τα προϊόντα που τρώτε σε σύγκριση με π.χ. την οικογένεια 

και τους φίλους σας; 

https://www.greggsegal.com/P-Projects/Daily-Bread


 
 

 55 

6.2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ #2 
 

 

Υπάρχει ένας μύθος για την ιστορία της Ρώμης που ιδρύθηκε από τον Romulus και τον Remus, δύο 

εγκαταλελειμμένα δίδυμα, που επέζησαν χάρη στη γενναιοδωρία ενός λύκου που τους θήλαζε και τους τάιζε 

μέχρι που τους βρήκε ένας βοσκός. Η ιστορία είναι γεμάτη από αναφορές εγκαταλελειμμένων παιδιών, δηλαδή 

παιδιών που έχουν περάσει τα πρώτα τους χρόνια περιορισμένα και μόνα και έχουν αναπτύξει γλωσσικές και 

κοινωνικές δυσκολίες. Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες αναφορές είναι αυτή της Amala και της Kamala, των 

"παιδιών λύκων" που βρέθηκαν όταν ήταν 18 μηνών και οκτώ χρονών, αντίστοιχα, και διασώθηκαν από μια 

αποστολή που έσφαξε τους λύκους με τους οποίους ζούσαν. 

 

1. Διαβάστε το κείμενο. 

«Το 2011, ερευνήσαμε διάφορες ιστορίες άγριων παιδιών. (...) Το αξιοσημείωτο δεν ήταν το ότι προστατεύονταν 

από ζώα ή το ότι μπορούσαν να τρέξουν στα τέσσερα, αλλά το ότι είχαν καταφέρει να επιβιώσουν. 

Όταν ξεκινήσει κανείς να αξιολογεί τέτοιες ιστορίες, εντυπωσιάζεται από κάποια επαναλαμβανόμενα μοτίβα. 

Κάποια από αυτά μπορεί να αποτελούν την εξήγηση στο πώς ένα παιδί κατέληξε σε μια τόσο άθλια και 

απάνθρωπη κατάσταση – πχ διάλυση της οικογένειας, βία, αλκοολισμός ή τοξικομανία, πολιτική ή κοινωνική 

αναταραχή στη χώρα. Ορισμένα χαρακτηριστικά αποδεικνύουν τους μυριάδες τρόπους με τους οποίος μπορεί να 

προσαρμοστεί το ανθρώπινο σώμα - σκλήρυνση του δέρματος, σκλήρυνση μαλλιών και κινητικές δεξιότητες σε 

μια προσπάθεια υποβοήθησης της επιβίωσης στην έκθεση στο περιβάλλον και στην έλλειψη ασφαλών χώρων. 

Εκτός αυτού, άλλα χαρακτηριστικά μας λένε περισσότερα για τον εαυτό μας και την κοινωνία παρά για το 

αποκαλούμενο άγριο παιδί. (...) Ορίζοντας το άγριο, ορίζουμε και το φυσιολογικό. (...) Και το συμπέρασμα είναι 

ότι οι τρόποι κατηγοριοποίησης ενός ατόμου έχουν πραγματικές επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο το 

αντιμετωπίζουμε. 

Οι άνθρωποι είναι από τη φύση τους κοινωνικοί. Για να μεγαλώσουμε κανονικά, χρειαζόμαστε άλλους 

ανθρώπους να μας φροντίσουν, να επικοινωνήσουν μαζί μας, να μας κρατάνε ασφαλείς. Σε όλους τους 

πολιτισμούς και μέσα από την ιστορία φαίνεται ότι ο τρόπος κάλυψης αυτών των αναγκών ποικίλλει, αλλά οι 

βασικές ανάγκες παραμένουν. Ένα παιδί που επιβιώνει χωρίς αλληλεπίδραση, κουβέντα ή αγάπη, θα υποστεί 

βλάβη από μια αφύσικη ζωή. Φυσικά, είναι δυνατόν κάποια από αυτά τα παιδιά να κατέληξαν σε αυτή την 

περίεργη «άγρια» κατάσταση, επειδή παρουσίαζαν κάποιο επίπεδο ανωμαλίας ή αναπτυξιακής καθυστέρησης. 

Είναι επίσης πιθανό το ενδεχόμενο να είναι οι εμπειρίες απομόνωσης τους που τα έκαναν «άγρια». 

Θα παραμείνουμε εντυπωσιασμένοι από ιστορίες άγριων παιδιών. (...) Αλλά όταν τις διαβάζουμε και 

αποτυγχάνουμε να δούμε τη ζημιά και βλέπουμε μόνο τις τρίχες και το ουρλιαχτό, γίναμε εμείς τα τέρατα». 

 

Πηγή: Mary-Ann Ochota (2017), “Why do we find feral children so fascinating?” (Διαθέσιμο στην Guardian 
https://www.theguardian.com/science/2017/apr/22/feral-child-monkey-girl-jungle-stories-monsters) 

 

1. Όταν κάποιος απομονώνεται και δεν έρχεται σε επαφή με άλλους, ποιες συνέπειες έχει αυτό σε 

σχέση με 

1. Τον καθορισμό του μοναδικού τρόπου που έχει ο καθένας και της 

ταυτότητας του (εξατομίκευση); 

2. Την απόκτηση συνηθειών και γνώσης από το κοινωνικό του περιβάλλον 

(κοινωνικοποίηση); 

3.  Τι εννοεί η συγγραφέας όταν λέει ότι "γίναμε εμείς τα τέρατα"; 
 

  

https://www.theguardian.com/science/2017/apr/22/feral-child-monkey-girl-jungle-stories-monsters
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6.3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ #3 
 

 

Το έργο «Memory of Nations» (Μνήμη των Εθνών) είναι μια δημόσια προσβάσιμη βάση δεδομένων που συλλέγει 

ιστορίες ζωής και μαρτυρίες μαρτύρων γεγονότων του 20ού αιώνα, πολλά από τα οποία σχετίζονται με την 

καταπίεση και την απόπειρα εξάλειψης θρησκευτικών ομάδων και εθνικών μειονοτήτων. Η βάση δεδομένων 

περιέχει 50 μαρτυρίες για τους Ρομά, μια κοινότητα που εξακολουθεί να είναι θύμα μεγάλης προκατάληψης και 

κακομεταχείρισης. 

 

  

     

 

Πηγή: Memory of Nations (Διαθέσιμο στο https://www.memoryofnations.eu/en/taxonomy/term/5) 

1. Αφού μάθατε για τις διάφορες μορφές πολιτιστικής επιρροής, ποια(ες) νομίζετε ότι 

συνδέεται/συνδέονται συνήθως με τις κοινότητες των Ρομά; Γιατί; 

2. Κατά τη γνώμη σας, τι μπορεί να κάνει η κοινωνία για να διευκολύνει και να βελτιώσει τη διαδικασία 

πολιτιστικής επιρροής; 

 

 

 

 

  

https://www.memoryofnations.eu/en/taxonomy/term/5
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6.4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ #4 
 

 

1. Διαβάστε το παρακάτω κείμενο από τον φωτογράφο Gili Yaari, γνωστό παγκοσμίως για την εστίαση  

του σε ανθρωπιστικά και κοινωνικά ζητήματα. Το άρθρο συνοδεύεται από ένα έντονο φωτογραφικό 

έργο, το οποίο περιλαμβάνει την παρακάτω εικόνα. 

 

« Ένα παιδί πρόσφυγας από τη Συρία βρίσκεται σε ένα 

χωράφι ακριβώς δίπλα στον προσφυγικό καταυλισμό της 

Ειδομένης, κατά το ηλιοβασίλεμα. Σύμφωνα με στατιστικά 

στοιχεία που παρείχε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων 

Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), σχεδόν το 40% των 

μεταναστών που έφτασαν στην Ελλάδα το 2016 ήταν 

παιδιά. 

 

Η Ελλάδα έχει γίνει σημείο αναφοράς για την 

μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη. Το 2015, περισσότερα 

από ένα εκατομμύριο άτομα διέσχισαν παράνομα στην 

Ευρώπη, με περίπου 800.000 από αυτούς να φτάνουν μέσω της Ελλάδας. Οι περισσότεροι μετανάστες 

προέρχονταν από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ αλλά και από άλλες χώρες. Φεύγουν από τους πολέμους 

και τη βία που λαμβάνουν χώρα στις χώρες καταγωγής τους με την ελπίδα ενός καλύτερου μέλλοντος. Τον 

Μάρτιο του 2016, η κατάσταση στην Ελλάδα έγινε πολύπλοκη μετά από συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία όλοι οι νεοαφιχθέντες στην Ελλάδα πρέπει είτε να ζητήσουν άσυλο στη 

χώρα είτε να επιστρέψουν στην Τουρκία. Εμφανίστηκαν προσωρινοί προσφυγικοί καταυλισμοί  μαζί με τις 

χώρες, τα βενζινάδικα και τα εγκαταλελειμμένα κτίρια. Οι ελληνικές αρχές άρχισαν να δημιουργούν 

καταυλισμούς για τους μετανάστες, κυρίως σε στρατόπεδα, προκειμένου να τους φιλοξενήσουν. 

 

Το μέλλον αυτών των μεταναστών είναι ασαφές, ενώ δεν έχουν σπίτια για να επιστρέψουν σε αυτά ούτε κάποιο 

τόπο για να πάνε. Εξαρτώνται από ΜΚΟ και εθελοντές που φτάνουν από όλο τον κόσμο, οι οποίοι φροντίζουν για 

τις περισσότερες από τις φυσικές τους ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των σκηνών, των τροφίμων, των 

φαρμάκων και της ιατρικής φροντίδας. 

Η αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της μεταναστευτικής κρίσης της 

Ευρώπης, αποτελεί μεγάλη πρόκληση για ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινότητα. Αγγίζει ευαίσθητα νεύρα και 

πληγές από μακρινές σκοτεινές στιγμές στην ιστορία της Ευρώπης. Ο χρόνος θα δείξει πώς η Ευρώπη θα 

αντιμετωπίσει αυτήν την κρίση, που είναι η μεγαλύτερη μετά την εποχή του Παγκοσμίου Πολέμου.» 

Πηγή: Gili Yaari (2016) Stranded in Greece - Greece Refugee Crisis. (Διαθέσιμο στο https://www.giliyaari.com/) 

 

2. Πώς μπορεί ο διαπολιτισμικός διάλογος να συμβάλει στη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης που 

αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και ο κόσμος; 
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6.5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ #5 
 

 

Στο έργο με τίτλο "Humanæ", η φωτογράφος από τη Βραζιλία Angélica Dass, συγκέντρωσε περίπου τέσσερις 

χιλιάδες πορτρέτα ανθρώπων με διαφορά στο χρώμα του δέρματος. Συνταίριαξε τον τόνο κάθε δέρματος με 

χρώματα του πίνακα Pantone για να κωδικοποιήσει ένα μοναδικό χρωματικό απόθεμα. Για να συνδέσει κάθε 

πορτρέτο με τον επίσημο αριθμό, η φωτογράφος χρησιμοποίησε ένα μικρό δείγμα της περιοχής της μύτης του 

κάθε ατόμου, το οποίο αντιστοιχεί στο χρώμα της κάρτας που χρησιμοποιεί ως φόντο για το κάθε πορτρέτο. 

Παρακάτω είναι μερικές από τις εικόνες που είναι μέρος του έργου. 

 

 

 

Πηγή: Angélica Dass (2019), “Humanæ” (Διαθέσιμο στο https://www.angelicadass.com/humanae-project) 

Παρά την ποικιλία των τόνων του δέρματος σε όλο τον κόσμο, μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι οι 

άνθρωποι με πιο ανοιχτόχρωμα δέρματα αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού. Ένα 

παράδειγμα είναι η βιομηχανία καλλυντικών, δηλαδή οι εταιρείες μακιγιάζ, τα προϊόντα των οποίων συχνά 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ελαφρύτερων αποχρώσεων του δέρματος, ενώ έχουν πολύ περιορισμένες επιλογές 

(αν υπάρχουν) για γυναίκες με σκουρόχρωμο δέρμα. 

 

1. Παρατηρήστε τις φωτογραφίες. Γιατί νομίζετε ότι η Angélica Dass αποφάσισε να κάνει αυτό το 

έργο; 

2. Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε πόρους που να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των 

ανθρώπων, αλλά χωρίς αρνητικό μήνυμα ή διάκριση; 
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6.6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ #6 
 

 

Το "Σουηδοί μπαμπάδες" είναι το φωτογραφικό έργο του Johan Bävman το οποίο στοχεύει να εμπνεύσει τους 

γονείς να απολαμβάνουν την κοινή γονική άδεια που επιτρέπεται στη χώρα – μία από τις μεγαλύτερες στον 

κόσμο. Ο στόχος του σουηδικού συστήματος κοινής γονικής άδειας είναι να προωθήσει την ισότητα των φύλων 

και να ενθαρρύνει τους άνδρες και τις γυναίκες να μοιράζονται την άδεια με τρόπο ισότιμο. Παρόλο που είναι 

γενναιόδωρη και καλοπροαίρετη, η άδεια χρησιμοποιείται από μια μειοψηφία γονέων. Η φωτογραφική έκθεση 

απεικονίζει γονείς που ανήκουν στη μικρή ομάδα γονέων που επέλεξαν ότι στο σπίτι με τα παιδιά τους θα μείνει 

ο πατέρας για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών.  

   

6.7 JOHAN EKENGÄRD, 38 ΧΡΟΝΩΝ 
6.8 SMAG KOHIGOLTAPEH, 32 

ΧΡΟΝΩΝ 
6.9 JOHN WALLIN, 33 ΧΡΟΝΩΝ 

   
6.10 GÖRAN SEVELIN, 27 ΧΡΟΝΩΝ 6.11 JUAN CARDENAL, 34 ΧΡΟΝΩΝ 6.12 JONAS FELDT, 31 ΧΡΟΝΩΝ 

Πηγή: Johan Bävman (2019), “Swedish Dads” (Διαθέσιμο στο http://www.johanbavman.se/swedish-dads/) 

1. Παρατηρήστε τις φωτογραφίες. 

2. Ποιες σκέψεις και συναισθήματα γεννούν αυτές οι φωτογραφίες; Ποιες λέξεις έρχονται στο μυαλό 
σας όταν προσπαθείτε να χαρακτηρίσετε τις φωτογραφίες; 

3. Ποια θα μπορούσαν να είναι τα οφέλη των παιδιών που σχηματίζουν προσκόλληση με τους γονείς 
ανεξάρτητα από το φύλο τους; Πώς μπορεί αυτό να επηρεάσει το παιδί και τον γονέα, καθώς και την 
κοινωνία γενικότερα; Πώς μπορεί να επηρεάσει τις γυναίκες που είναι επίσης γονείς; Σκεφτείτε τις 
διάφορες πτυχές της ζωής (συναισθηματική, οικονομική, στάσεις κλπ.). 

 

4. Η φωτογραφική έκθεση παρουσιάζει τους άνδρες σε ένα ρόλο που αποδίδεται κυρίως στις γυναίκες. 
Γιατί νομίζετε ότι είναι λίγοι οι άνδρες που επιλέγουν να μοιραστούν την γονική άδεια; Τι πρέπει να 
συμβεί για να αλλάξει κάτι τέτοιο; 
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6.13 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ #7 
 

 

1. Διαβάστε το κείμενο 

Ο Solomon Asch, ένας από τους πρωτοπόρους της κοινωνικής ψυχολογίας, πραγματοποίησε αρκετά πειράματα 

για να χαρακτηρίσει τις θεμελιώδεις διαδικασίες της κοινωνικής νόησης. Στο κείμενο από την παρακάτω 

διαδικασία, ο ψυχολόγος διερευνά τη διαδικασία ανάπτυξης μιας εντύπωσης. 

Σε ένα από τα πειράματα του, έδωσε τις ακόλουθες οδηγίες στους συμμετέχοντες: 

 

Θα σας διαβάσω ορισμένα χαρακτηριστικά που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο άτομο. 

Παρακαλώ ακούστε τα προσεκτικά και προσπαθήστε να σχηματίσετε μια εντύπωση για το άτομο αυτό. 

Αργότερα θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα σύντομο χαρακτηρισμό του ατόμου μέσα σε λίγες προτάσεις. Θα 

διαβάσω αργά τη λίστα και θα την επαναλάβω μία φορά. 

 

Διαβάστηκε η παρακάτω λίστα χαρακτηρισμών: 

ενεργητικός — βέβαιος — ομιλητικός — ψυχρός — είρωνας — περίεργος — πειστικός. 

Ακολουθούν μερικές τυπικές περιγραφές που γράφτηκαν από τους συμμετέχοντες του πειράματος, αφού 

άκουσαν τη λίστα: 

 

- "Φαίνεται να είναι ο τύπος του ατόμου που θα έκανε καλή εντύπωση σε άλλους από την πρώτη 

συνάντηση. Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου, οι γνωστοί του θα έβλεπαν εύκολα τη μάσκα. Κάτω από 

αυτήν θα αποκαλυπτόταν η αλαζονεία και ο εγωισμός του. " 

- "Αυτός είναι ο τύπος του ανθρώπου που συναντάς πολύ συχνά: σίγουρος για τον εαυτό του, μιλάει πάρα 

πολύ, προσπαθώντας πάντα να σας φέρει κοντά στον τρόπο σκέψης του, και χωρίς πολύ ενδιαφέρον για 

τον συνάνθρωπο του." 

- "Εντυπωσιάζει τους ανθρώπους και δίνει την εντύπωση ότι είναι πιο ικανός από ότι είναι πραγματικά. 

Είναι δημοφιλής και ποτέ δεν αισθάνεται άνετα. Γίνεται εύκολα το κέντρο της προσοχής σε οποιαδήποτε 

συνάθροιση. Είναι πιθανό να είναι ο τύπος που αρέσει σε όλους. Αν και τα ενδιαφέροντα του είναι ποικίλα, 

δεν είναι απαραιτήτως πολύ καλός σε κάποιο από αυτά». 

 

Σύμφωνα με τον Solomon Asch, πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα πρώτα σημεία: 

 

 (...) οι ερωτηθέντες ανταποκρίνονται στις οδηγίες σχηματίζοντας όλοι την ίδια εντύπωση, 

διαμορφώνοντας τις ξεχωριστές ιδιότητες σε μια ενιαία και σταθερή άποψη. Κανένας από τους 

ερωτηθέντες δεν αναπαράγει τη λίστα χαρακτηρισμών που διαβάστηκε όπως θα συνέβαινε σε ένα 

πείραμα μνήμης, ούτε χρησιμοποίησε συνώνυμα για τους συγκεκριμένους όρους. 

 Τα χαρακτηριστικά που ανέφεραν ξεπέρασαν κατά πολύ τους χαρακτηρισμούς που διαβάστηκαν. 

Αναφέρονται οι χαρακτήρες και οι καταστάσεις που προφανώς δεν αναφέρονται απευθείας στη 

λίστα αλλά απορρέουν από αυτήν. 

 

Προσαρμοσμένο από: Asch, S. (1946). Forming impressions of personality. 

2. Πώς επηρεάζουν οι εντυπώσεις τον τρόπος που βλέπουμε τους άλλους; 

3. Έχετε αισθανθεί ότι οι άνθρωποι έχουν μια εντύπωση για εσάς που δεν είναι ακριβής; Πώς σας κάνει 

να νιώθετε; 
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6.14 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ #8 
 

 

Το ακόλουθο κείμενο αναφέρεται στην εμπειρία του Stanley Milgram (ενός από τους πιο σημαντικούς ερευνητές 

στην κοινωνική ψυχολογία) που δείχνει την πραγματικότητα της νόρμας και τη δυσκολία που αισθάνονται οι 

άνθρωποι όταν πρέπει να πάνε κόντρα. 

 

1. Διαβάστε το κείμενο. 

«Ο Milgram ενδιαφερόταν να εξερευνήσει τον ιστό των άγραφων κανόνων που διέπουν τη συμπεριφορά 

ασυνείδητα, συμπεριλαμβανομένης της σπάνια αμφισβητούμενης δικαιοσύνης του μετρό, στο οποίο, σε κάθισμα 

κάθεται όποιος προλάβει. Στο πείραμα που διεξήγαγαν οι σπουδαστές, ένα εκπληκτικό ποσοστό επιβατών - το 

68% - σηκώθηκε πρόθυμα όταν τους ζητήθηκε να το πράξουν. 

 

Ωστόσο, η προσοχή στράφηκε στους συμμετέχοντες του πειράματος. Η φαινομενικά απλή ανάθεση αποδείχθηκε 

εξαιρετικά δύσκολη στην πραγματοποίηση της, ακόμη και τραυματική, για τους φοιτητές. 

 

Ο Milgram πήρε την ιδέα αυτού του πειράματος από μια συνομιλία με τη πεθερά του, που του παραπονέθηκε μια 

μέρα ότι κανείς δεν της είχε προσφέρει θέση στο μετρό. Εκείνη τη στιγμή, σκέφτηκε: «Τι θα συνέβαινε αν είχε 

ζητήσει μια θέση;» Πρότεινε το πείραμα στους φοιτητές του σε ένα από τα μαθήματα του, αλλά οι φοιτητές 

ένιωσαν άβολα. Τελικά, ένας φοιτητής προσφέρθηκε εθελοντικά να κάνει το πείραμα με έναν συμφοιτητή του. 

Αλλά αντί να επιστρέψουν πίσω μετά από 20 δοκιμές όπως είχε υποσχεθεί, επέστρεψε μετά από 14, λέγοντας ότι 

ήταν πολύ δύσκολο. 

 

Απτόητος από τους φόβους των φοιτητών του, ο Milgram θέλησε να δοκιμάσει ο ίδιος. Αλλά όταν πλησίασε τον 

πρώτο επιβάτη που καθόταν, πάγωσε. "Οι λέξεις έμοιαζαν να είχαν κολλήσει στο λαιμό μου και να μην έβγαιναν 

από το στόμα", είπε σε μια συνέντευξη. Μερικές αποτυχημένες προσπάθειες αργότερα, κατάφερε να πάρει θέση 

για μια φορά. "Όταν μου προσφέρθηκε η καρέκλα από τον επιβάτη, συγκλονίστηκα από την ανάγκη να 

συμπεριφέρομαι με τρόπο που θα δικαιολογούσε το αίτημά μου", είπε. "Το κεφάλι μου βυθίστηκε ανάμεσα στα 

γόνατά μου και μπορούσα να νιώσω το πρόσωπό μου να είναι κάτασπρο. Δεν έπαιζα κάποιο ρόλο. Αισθανόμουν 

σαν να χάνομαι’’». 

 

Πηγή: Michael Luo (2004), 'Excuse Me. May I Have Your Seat?'. New York Times (Διαθέσιμο στο: 

https://www.nytimes.com/2004/09/14/nyregion/excuse-me-may-i-have-your-seat.html 

 

2. Τί συμπέρασμα βγάζετε από αυτή την εμπειρία; 

3. What are the unwritten rules that determine our behaviours in school and in our families? Do you have 

an example about social norms that you broke without being aware of them?  

Ποιοι είναι οι άγραφοι κανόνες/νόρμες που καθορίζουν τις συμπεριφορές μας στο σχολείο και στις 

οικογένειες μας; Έχετε ένα παράδειγμα σχετικά με κοινωνικούς κανόνες/νόρμες που υπερβήκατε 

χωρίς να το γνωρίζετε; 

 

 

 

https://www.nytimes.com/by/michael-luo
https://www.nytimes.com/2004/09/14/nyregion/excuse-me-may-i-have-your-seat.html
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6.15 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ #9 
 

 

Τα ακόλουθα παραδείγματα περιγράφουν καταστάσεις όπου εξετάζεται το φαινόμενο της συμμόρφωσης. 

 
 

1. Διαβάστε το κείμενο. 

Η εμπειρία συμμόρφωσης του Solomon Asch 

«Με απλά λόγια, η συμμόρφωση είναι η τάση να κάνουμε ό,τι 

κάνουν οι άλλοι απλώς και μόνο επειδή το κάνουν οι άλλοι. Στην 

κλασική μελέτη του Solomon Asch, οι συμμετέχοντες κάθισαν σε 

ένα δωμάτιο με επτά άλλους ανθρώπους που έδιναν την 

εντύπωση ότι ήταν κανονικοί συμμετέχοντες αλλά ήταν στην 

πραγματικότητα ήταν ηθοποιοί. Κάποιος από το πείραμα 

εξήγησε ότι οι συμμετέχοντες θα βλέπουν κάρτες με τρεις 

τυπωμένες γραμμές και ότι η δουλειά τους ήταν απλώς να λένε 

ποια από τις τρεις γραμμές αντιστοιχούσε σε μια "συγκεκριμένη 

γραμμή" που εκτυπώθηκε σε μια άλλη κάρτα. Ο υπεύθυνος του πειράματος σήκωσε ψηλά μια κάρτα και στη 

συνέχεια ζήτησε από κάθε άτομο να απαντήσει με τη σειρά του. Ο πραγματικός συμμετέχοντας ήταν από τους 

τελευταίους που κλήθηκαν. 

Όλα ήταν φυσιολογικά στις δύο πρώτες δοκιμές, αλλά στην τρίτη συνέβη κάτι περίεργο: οι ηθοποιοί άρχισαν να 

δίνουν την ίδια λανθασμένη απάντηση! Τι έκαναν οι πραγματικοί συμμετέχοντες; Το 75% αυτών 

συμμορφώθηκαν και ανακοίνωσαν λανθασμένη απάντηση σε μία τουλάχιστον δοκιμή. Οι μεταγενέστερες 

έρευνες έδειξαν ότι αυτοί οι συμμετέχοντες στην πραγματικότητα, δεν αντιλήφθηκαν λανθασμένα την 

αντιστοίχιση αλλά παρασυρθήκαν από την κανονιστική επιρροή. Η λάθος απάντηση τους φάνηκε ως η σωστή 

και έτσι έδωσαν την λάθος απάντηση».  

Πηγή: Schater, D., Gilbert, D. & Wegner D. (2013). Introducing Psychology, Worth Publishers 

 

2. Ποια συμπεράσματα βγάζετε; 

3. Κοιτάξτε την εικόνα:  

- Ποιο είναι αυτό το πουλί; 

- Τι σημαίνει να είσαι διαφορετικός;  

- Όταν κάποιος είναι διαφορετικός έχει θετικές ή αρνητικές 
συνέπειες για σας; 

- Τι μπορούμε να μάθουμε από ανθρώπους που επιλέγουν 
να μην συμμορφώνονται ή που έχουν διαφορετικές 
οπτικές; 

Πηγή:  Danielle Braun en Jitske Kramer (2017), Building Tribes (Διαθέσιμο στο:  

https://humandimensions.nl/assets/articles/2017-White-paper-Building-Tribes-Management-Impact.pdf) 
 

  

*Chave: 1-

C; 2-D; 3-D, 

4-A; 5-D; 6-

B; 7-D; 8-C; 

9-D; 10-C 

 

 

LINHA PADRÃO 

 

LINHA PADRÃO 

https://humandimensions.nl/assets/articles/2017-White-paper-Building-Tribes-Management-Impact.pdf
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6.16 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ #10 
 

 

Ο Stanley Milgram διερεύνησε λεπτομερώς το φαινόμενο της υπακοής. Εμπνευσμένος από τα συμπεράσματα του 

Asch για την επιρροή της πίεσης της ομάδας, ο Milgram ξεκίνησε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες έρευνες στην 

ιστορία της ψυχολογίας – αφορούσε στον προσδιορισμό των λόγων που οδηγούν τους ανθρώπους να υπακούν 

τις εντολές από μια μορφή εξουσίας κάνοντας ανήθικες πράξεις που έρχονται σε αντίθεση με τη συνείδησή τους. 

 

 

1. Διαβάστε το κείμενο 

α) Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι θα έπαιζαν το ρόλο του δασκάλου που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει το 

ηλεκτροσόκ ως τιμωρία για τα λάθη των φοιτητών. 

β) Οι συμμετέχοντες γνώριζαν τον φοιτητή: έναν μορφωμένο, μεσήλικα (στην πραγματικότητα ήταν συνεργάτης 

του ερευνητή). Ενημερώθηκαν ότι αυτό το άτομο είχε πρόβλημα με την καρδιά. 

γ) Στους συμμετέχοντες παρουσιάστηκε η συσκευή ηλεκτροσόκ, με μια σειρά διακοπτών και ετικετών που 

κυμαίνονταν από "ελαφρύ σοκ" έως "κίνδυνος – σοβαρό σοκ" έως "XXX". 

 

δ) Ο ερευνητής είπε ότι κάθε φορά που ο φοιτητής έκανε λάθος, ο δάσκαλος πρέπει να πατήσει το κουμπί, από το 

πιο ήπιο σοκ (15 βολτ) έως το υψηλότερο σοκ (450 βολτ). Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι το ηλεκτροσόκ, 

αν και θα ήταν επώδυνο, δεν θα ήταν θανατηφόρο. 

ε) Η άσκηση αρχίζει και ο φοιτητής κάνει συνεχώς λάθη. Οι συμμετέχοντες κάθονται και λαμβάνουν οδηγίες από 

τον υπεύθυνο του πειράματος να δώσουν ηλεκτροσόκ. Παρόλο που ο φοιτητής βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο, οι 

συμμετέχοντες τον άκουγαν. Ο υπεύθυνος του πειράματος χρησιμοποιούσε ένα σύνολο φράσεων που ενθάρρυνε 

τους πιο διστακτικούς συμμετέχοντες. 

ζ) Το σενάριο του μαθητή (συνεργάτης στο πείραμα) προέβλεψε μια σειρά από ήχους και συμπεριφορές όπως 

βογκητό, ουρλιαχτό από πόνο, χτύπημα στον τοίχο, φωνές ότι η καρδιά του έπασχε και ότι δεν ήθελε να 

συνεχίσει το πείραμα. Αυτό το σενάριο κατέληγε με τον φοιτητή να σταματά να ανταποκρίνεται, έτσι ώστε οι 

συμμετέχοντες να νομίζουν ότι πέθανε. 

η) Από τους συμμετέχοντες είχε ζητηθεί να συνεχίζουν να δίνουν σοκ, τιμωρώντας τις λανθασμένες απαντήσεις. 

 

Πριν από την έναρξη του πειράματος, ο Milgram συγκέντρωσε προβλέψεις από μια ομάδα ψυχιάτρων για το 

πόσοι συμμετέχοντες θα περάσουν από τη διαδικασία και θα φτάσουν στο πιο σοβαρό σοκ των 450 

βολτ: 

i. Οι ψυχίατροι προέβλεπαν ότι οι συμμετέχοντες θα αντισταθούν στην εξουσία και ότι μόνο 1 

στους 1.000 θα ήταν διατεθειμένος να δώσει τα πιο σοβαρά σοκ. 

ii. Σε αυτό το πείραμα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες (62,5%) έφτασαν στο μέγιστο σοκ 

Πολλοί έχουν δείξει ότι δεν ήταν εύκολο για αυτούς να συμμετάσχουν στη διαδικασία: έδειξαν οξεία σημάδια 

δυσφορίας και είχαν ανεξέλεγκτα ξεσπάσματα νευρικού γέλιου, αλλά συνέχισαν σύμφωνα με τις οδηγίες του 

ερευνητή. 

 

Προσαρμοσμένο από: Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B, Loftus, G. & Wagenaar, W. (2019) Atkinson & Hilgard’s 

Introduction to Psychology, Cengage Learning EMEA 

2. Ποια συμπεράσματα βγάζετε; 

3. Ξέρετε περιπτώσεις ανθρώπων που δεν υπακούουν στην εξουσία και δεν προβαίνουν σε αδικίες; 

Γιατί νομίζετε ότι ενήργησαν έτσι; Μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας σε μια τέτοια κατάσταση; 
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6.17 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ #11 
 

 

 

Το #aboycantoo είναι ένα έργο της φωτογράφου Kirsten McGoey που συγκεντρώνει αρκετές φωτογραφίες που 

σπάζουν στερεότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων, δείχνοντας τι μπορεί να κάνει και ένα αγόρι. 

1. Συμπληρώστε τις προτάσεις: Ένα αγόρι μπορεί και αυτό να... Μοιραστείτε τις απαντήσεις σας με τους 

συμμαθητές σας 

  

  

  
Πηγή: Kirsten McGoey (2016), “#aboycantoo” (Διαθέσιμο στο https://aboycantoo.wordpress.com/) 

 

2. Κοιτάξτε τις φωτογραφίες. Τι σκέφτεστε όταν τις βλέπετε; Σε ποια σχετικά κοινά στερεότυπα πάει 

κόντρα η φωτογράφος; 

3. Γνωρίζετε παραδείγματα ατόμων που πάνε κόντρα στα στερεότυπα φύλου μέσω της επιλογής 

επαγγέλματος ή χόμπι; Από πού προέρχονται αυτά τα στερεότυπα; 

4. Οι εικόνες μπορούν να βοηθήσουν να αλλάξουν νοοτροπίες σχετικά με τα πρότυπα των φύλων -  πχ 

απόψεις για "αγορίστικα πράγματα" και "κοριτσίστικα πράγματα ". Σκεφτείτε 3 εικόνες που θα 

μπορούσατε να συμπεριλάβετε σε μια εκστρατεία που ενδυναμώνει τα κορίτσια! 
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6.18 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ #12 
 

 

Ο φωτογράφος Joel Parés πάει κόντρα στις πιο κοινές προκαταλήψεις μέσω του έργου του "Judging America". Το 

έργο βασίζεται σε καρικατούρες τυπικής προκατάληψης που βασίζονται στη φυλή, την εθνικότητα, τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό και το επάγγελμα. 

 

  

ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΣΤΟ STANFORD, SAMMIE LEE 
CEO ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ FORTUNE 500, EDGAR 

GONZALEZ 

  

ΝΟΣΟΚΟΜΑ, SAHAR SHALEEM ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ HARVARD, JEFFERSON MOON 

Πηγή: Joel Parés (2014), “Judging America” (Διαθέσιμο στο http://www.joelpares.com/judging-america-1) 

 

 

1. Κοιτάξτε τις φωτογραφίες 

2. Τι σχετικές κοινές προκαταλήψεις αμφισβητεί ο φωτογράφος; 

3. Μπορείτε να σκεφτείτε παρόμοια παραδείγματα στη χώρα σας, ανθρώπων που βιώνουν 

προκαταλήψεις λόγω στερεοτύπων; 

 

 

  

http://www.joelpares.com/judging-america-1
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6.19 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ #13 
 

 

1. Τι καταλαβαίνετε με τον όρο ρητορική μίσους στο διαδίκτυο; Έχετε συναντήσει την ρητορική μίσους 

στο διαδίκτυο, είτε απευθυνόμενη σε ένα άτομο είτε σε άτομα συγκεκριμένων ομάδων (για 

παράδειγμα, ομοφυλόφιλοι, μαύροι, γυναίκες κ.λπ.). Σημειώστε ότι η λέξη μίσους καλύπτει ένα ευρύ 

φάσμα περιεχομένου, όχι μόνο «ομιλία» με την κοινή χρήση της λέξης: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

σχέση με άλλες μορφές επικοινωνίας όπως βίντεο, εικόνες, μουσική και ούτω καθεξής. 

 

Το 2013, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εγκαινίασε την "UN Free & 

Equal", μια πρωτοφανή παγκόσμια εκστρατεία για την προαγωγή των ίσων δικαιωμάτων και της δίκαιης 

μεταχείρισης των ΛΟΑΤ (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και τρανς). Οι παρακάτω εικόνες αποτελούν 

μέρος αυτής της εκστρατείας. 

 

Εικόνα 1: Οι γκέι πρέπει να…πεθάνουν,… σταματήσουν να γκρινιάζουν,… σκάσουν  

Εικόνα 2: Οι γκέι δεν πρέπει να… δικαιούνται να παντρεύονται, …υιοθετούν, …να δικαιούνται να υιοθετούν;  

Εικόνα 3: Οι γκέι πρέπει… να σκοτωθούν,… να πεθάνουν, …μην υιοθετούν,… να πεθάνουν.. 

Πηγή: & Equal United Nations (Διαθέσιμο στο https://www.unfe.org/google-suggests-type-gays/) 
 

 

2. Κοιτάξτε αυτές τις φωτογραφίες. Τι νιώθετε όταν το βλέπεις αυτό; Πώς νομίζετε ότι αισθάνονται 

τα θύματα; 

3. Έχετε δει περιπτώσεις ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο; Πώς αντιδράσατε; Μοιραστείτε με τους 

συμμαθητές σας. 

4. Η εκστρατεία υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο η "ρητορική μίσους", ειδικά στο διαδίκτυο, 

ενθαρρύνει και δημιουργεί διακρίσεις. Πώς μπορούν τα ηλεκτρονικά μηνύματα να ενισχύσουν ή να 

καταπολεμήσουν τις διακρίσεις; 
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6.20 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ #14 
 

 

Η Γαλλία - η χώρα με τον μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό της Ευρώπης - ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα 

που το 2011 απαγόρευσε στους δημόσιους χώρους το πέπλο που καλύπτει πλήρως το πρόσωπο. Ωστόσο, 

εναπόκειται στους δήμους να καθορίσουν κανόνες για το μπουρκίνι. (...) 

Η πόλη της Γκρενόμπλ υποχρεώνει τις γυναίκες όταν πηγαίνουν σε πισίνες να φορούν ολόσωμα εφαρμοστά 

μαγιό (...) για λόγους υγιεινής και ασφάλειας. (...) Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2019, μια ομάδα μουσουλμάνων 

γυναικών εμφανίστηκε σε πισίνες στην πόλη φορώντας το μπουρκίνι. Στην πρώτη προσπάθειά τους, κατάφεραν 

να μπουν στην πισίνα περίπου 15 γυναίκες και βιντεογράφησαν τους εαυτούς τους να κολυμπούν λέγοντας ότι 

το έπραξαν «για να υπερασπιστούν την ελευθερία της θρησκείας» (...). Μετά από μερικές ημέρες, σε μια ομάδα 

επιβλήθηκε πρόστιμο €35 για αυτή την πράξη . 

 

 

Μουσουλμανικό μπουρκίνι 

Πηγή: The Telegraph (2019), French nudists and burkini bathers in heatwave pool standoff (Διαθέσιμο στο 

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/06/27/french-nudists-burkini-bathers-heatwave-pool-standoff/) 

 

1. Αναλύστε το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ακολουθεί): 

“Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό 

περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει 

κανείς τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με τη 

διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών.” 

2. Πιστεύετε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο στην κοινότητά σας; Τι προτείνετε να γίνει ώστε να ενισχύσετε 

την ελευθερία της θρησκείας; 

 

  

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/06/27/french-nudists-burkini-bathers-heatwave-pool-standoff/
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6.21 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ #15 
 

 

Ένας από τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη αφορά την ισότητα 

των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών. Τρεις από τους εννέα στόχους που 

συνδέονται με αυτό το στόχο είναι: 

 Εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών και των κοριτσιών οπουδήποτε. 

 Εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά όλων των γυναικών και των κοριτσιών τόσο στην 

ιδιωτική όσο και στη δημόσια ζωή, καθώς και της εμπορίας ανθρώπων, της σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης και άλλων ειδών εκμετάλλευσης. 

 Εξάλειψη όλων των επιζήμιων πρακτικών όπως ο παιδικός και αναγκαστικός γάμος και ο 

ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων. 

 

1. Για καθέν από αυτούς τους στόχους, εντοπίστε: 

 Παραδείγματα πρακτικών ή καταστάσεων που αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα 

που θέλουμε να μειωθεί ή να εξαλειφτεί  

 Παραδείγματα συγκεκριμένων δράσεων που, στο επίπεδο του σχολείου και της 

κοινότητας σας, μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του προτεινόμενου στόχου. 
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6.22 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ #16 
 

 

Το πρόγραμμα “Human Rights Friendly Schools” («Σχολεία φιλικά προς τα ανθρώπινα δικαιώματα») που 

υποστηρίζεται από τη Διεθνή Αμνηστία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Προγράμματος για 

την Εκπαίδευση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο ξεκίνησε από τα Ηνωμένα Έθνη τον Δεκέμβριο του 

2004. Στόχος του είναι να ενδυναμώσει τους νέους και να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή όλων των 

μελών του σχολείου να ενσωματώσουν τις αξίες και τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους 

τους τομείς της σχολικής ζωής. 

 

1. Διαβάστε το κείμενο.  

“Ένα σχολείο φιλικό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα βάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην καρδιά της 
μαθησιακής εμπειρίας και τα καθιστά αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής σχολικής ζωής. 
Αντικατοπτρίζονται στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στα σχολεία, στον τρόπο με τον 
οποίο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ο ένας το άλλο, στο πρόγραμμα του σχολείου και στις εξωσχολικές 
δραστηριότητες που προσφέρονται. 

Ένα σχολείο φιλικό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζεται στις αρχές της ισότητας, της 
αξιοπρέπειας, του σεβασμού, της μη διάκρισης και της συμμετοχής. Είναι μια σχολική κοινότητα όπου τα 
ανθρώπινα δικαιώματα μαθαίνονται, διδάσκονται, ασκούνται, γίνονται σεβαστά, προστατεύονται και 
προωθούνται. Τα σχολεία που είναι φιλικά προς τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι περιβάλλοντα χωρίς 
αποκλεισμούς, όπου όλοι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική ζωή, ανεξάρτητα από το 
καθεστώς ή τον ρόλο τους, και εκεί γιορτάζεται η πολιτιστική πολυμορφία.  

Οι νέοι και η σχολική κοινότητα μαθαίνουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ζώντας τα καθημερινά στην 
πράξη. Μέσω μιας προσέγγισης που ξεπερνά την τάξη και διακλαδώνεται σε όλες τις πτυχές της σχολικής 
ζωής, που ονομάζεται συνήθως «προσέγγιση ολιστικού σχολείου», «ολιστική προσέγγιση» ή 
«προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα», τόσο τα σχολεία όσο και οι νέοι γίνονται  ισχυροί καταλύτες για 
αλλαγή στις ευρύτερες κοινότητες τους". 

Πηγή: Διεθνής Αμνηστία, Σχολεία φιλικά προς τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Διαθέσιμο στο 

https://www.amnesty.org/en/human-rights-education/human-rights-friendly-schools/) 

 

2. Πιστεύετε ότι το σχολείο σας είναι φίλος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Αιτιολογήσετε την 

απάντηση σας. 

3. Αναφέρετε μια σειρά ενεργειών που μπορείτε να κάνετε, τόσο εσείς όσο και οι συμμαθητές 

και οι εκπαιδευτικοί σας, για να ενισχύσετε τα χαρακτηριστικά του σχολείου σας για να γίνει 

φίλος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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7 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 
 

7.1 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ #1 
 

 

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) αποφάσισε να ορίσει την 9η Αυγούστου ως τη Διεθνή Ημέρα 

των Αυτοχθόνων Λαών της Γής. Δεν έχει υιοθετηθεί από τον ΟΗΕ ένας επίσημος ορισμός των "αυτοχθόνων". 

Ωστόσο, είναι σαφές ότι οι αυτόχθονες λαοί έχουν μοναδικές παραδόσεις, ξεχωριστή γλώσσα, πολιτισμό και 

πεποιθήσεις και διατηρούν κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά και πολιτικά χαρακτηριστικά που διαφέρουν από 

εκείνα των κυρίαρχων κοινωνιών στις οποίες ζουν. Το σημαντικότερο είναι ότι αυτοπροσδιορίζονται ως 

αυτόχθονες λαοί. 

  
7.2 1 – ΧΑΜΑΡ (ΑΙΘΙΟΠΙΑ) 7.3 2 - ΧΙΜΠΑ (ΝΑΜΙΜΠΙΑ) 

 

7.4 3 – ΙΝΟΥΙΤ (ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ)                                        
7.5  

7.6 4 – ΣΑΜΙ (ΣΟΥΗΔΙΑ) 
Πηγές:  

i. Φωτογραφίες 1 και 2: Adam Kozioł (Διαθέσιμες στο https://www.koziol.gallery/dani) 

ii. Φωτογραφία 3: Peter Prokosch (Διαθέσιμη στο: http://www.grida.no/resources/4194) 

iii. Φωτογραφία 4: Lola Akinmade Åkerström (Διαθέσιμη στο Διαθέσιμη στο: 

https://sweden.se/society/sami-in-sweden/) 

1. Επιλέξτε μία από τις φωτογραφίες και προσπαθήστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με 

την εν λόγω ομάδα και τα πολιτιστικά πρότυπα της. 

2. Γράψτε τι βρήκατε σχετικά με αυτήν την ομάδα και δημιουργήστε μια ιστορία γύρω 

από έναν από τους ανθρώπους της φωτογραφίας που επιλέξατε. 

3. Δημιουργήστε έναν πίνακα στον οποίο συγκρίνετε στοιχεία της κουλτούρας του λαού 

της φωτογραφίας που έχετε διερευνήσει με στοιχεία της κουλτούρας σας.  

 

 

  

ΧΡΗΣΙΜ

ΟΠΟΙΩΝ

ΤΑΣ 

ΚΡΙΤΙΚΗ 

ΣΚΕΨΗ 

https://www.koziol.gallery/dani
http://www.grida.no/resources/4194
https://sweden.se/society/sami-in-sweden/
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7.7 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ #2  
 

 

Η φωτογράφος Slater King προβληματίστηκε για τις απόψεις που δημιουργούμε για τους ανθρώπους όταν δεν 

τους γνωρίζουμε. Μέσα από το έργο «I am none of this», επιδιώκει να δείξει τους τρόπους με τους οποίους 

κρίνουμε τους ανθρώπους με βάση την εμφάνισή τους. Με τη βοήθεια ενός κατασκευαστή περούκας και ενός 

make up artist, η King κάλεσε ανθρώπους για να τους φωτογραφήσει πριν και μετά την αλλαγή της 

συνηθισμένης τους εμφάνισής χρησιμοποιώντας περούκες, μακιγιάζ και φακούς επαφής. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να διαχωριστούν σε φυλετικά πλαίσια. Το  πιο σημαντικό είναι ότι η King 

υπογραμμίζει ότι πρέπει να σταματήσουμε να υποθέτουμε την προσωπικότητα των ανθρώπων με βάση τα 

φυσικά χαρακτηριστικά τους, συμπεριλαμβανομένων των πεποιθήσεών μας για τη φυλή.  

Οι φωτογραφίες στα δεξιά δείχνουν πώς φαίνονται συνήθως οι άνθρωποι. Κάθε μία περιλαμβάνει μια "ετικέτα" 

που δίνεται συνήθως με βάση την εμφάνισή τους. Οι εικόνες στα αριστερά δείχνουν πώς φαίνεται το ίδιο άτομο 

με μαλλιά και το μακιγιάζ. Ποιοι είναι μετά την αλλαγή της εμφάνισης τους; Καμία από τις "ετικέτες" που 

αναφέρονται στα αριστερά. 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΩ ΕΓΩ 
“Michele – Μαύρη Αφρικανή” 

Είμαι 
Λευκός/η 
Βρετανός/η 
Αμερικάνος/ίδα 
Αυστραλός/λέζα 
Ευρωπαίος/α 
Κανένα από 
αυτά 

 
Donna: “Λευκή Αγγλίδα” 

Είμαι 
Μαύρος/η 
Αμερικάνος/ίδα 
Αφρικανός/α  
Νιγηριανός/η 
 Δυτικός Ινδός 
 Κανένα από 
αυτά 

 
“Jonathan – Ιρλανδός 

Είμαι 
Ασιάτης 
Μαλαισιανός 
Φιλιππινέζος  
Κινέζος 
Θιβετιανός 
 Κανένα από 
αυτά 

 
Πηγή: Slater King, “I am none of this”  

(διαθέσιμο στο: http://www.slater.photo/projects/im-none/) 
 

1. Τι πιστεύετε για το σύνθημα "Δεν μπορείτε να ξέρετε ποιος είμαι εάν δεν σας πω"; Τι 

είδους ιδέες και αξίες σας φέρνει στο μυαλό; 

2. Μπορείτε να σκεφτείτε μια περίπτωση όταν κάποιος σας πέρασε εσάς ή έναν φίλο σας για κάποιον που δεν είστε, 

όσον αφορά στην εθνικότητά σας, την εθνοτική σας καταγωγή κ.λπ; Πώς πιστεύετε ότι οι διαπολιτισμικές 

δεξιότητες μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις; 

http://www.slater.photo/projects/im-none/
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7.8 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ #3  
 

 

Η Greta Thunberg, η οποία είναι η ιδρύτρια του κινήματος 

" School Strike for the Climate", προτάθηκε το 2019 για το 

βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Η 16χρονη ξεκίνησε μια 

διαδήλωση που ενέπνευσε μαθητές από όλο τον κόσμο, με 

εκατοντάδες χιλιάδες νέους να ακολουθούν το παράδειγμα 

της. 

 

Φωτογραφία: Michael Campanella; Πηγή: The Guardian 

 

 

 

1. Η στάση μας απέναντι σε συγκεκριμένες καταστάσεις έχει διαφορετικά στοιχεία, όπως απεικονίζεται 

στο παρακάτω σχήμα. Λαμβάνοντας υπόψη τη διαμαρτυρία που ξεκίνησε η Greta Thunberg, 

ολοκληρώστε το σχήμα δημιουργώντας προτάσεις που θα μπορούσαν να απεικονίσουν τη θέση της 

Greta. 

 

 

2. Μερικές φορές ο γνωστικός και ο συναισθηματικός παράγοντας διαφέρει από τον συμπεριφορικό. 

Λαμβάνοντας υπόψη το θέμα της αλλαγής του κλίματος, για παράδειγμα, φαίνεται παράδοξο: πολλοί 

άνθρωποι γνωρίζουν ότι η περιβαλλοντική κρίση είναι πραγματική, αλλά δεν ενεργούν για να το 

αλλάξουν αυτό. Κατά τη γνώμη σας, γιατί συμβαίνει αυτό; 

3. Πώς θα κάνουμε περισσότερους ανθρώπους να εμπλέκονται σε κινήματα ενάντια της κλιματικής 

κρίσης; 

 

  

Η στάση απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της

Γνωστικός παράγοντας Συναισθηματικός παράγοντας Συμπεριφορικός παράγοντας
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7.9 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ #4  
 

 

Η ιστορία της Frances Kelsey, μιας Αμερικανίδας ιατρού γεννημένης στον Καναδά, δείχνει πώς μια στάση κατά 

της συμμόρφωσης και της υπακοής έσωσε πολλές ζωές. 

 

1. Διαβάστε το κείμενο. 

Η Frances Oldham Kelsey γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου 1914 στο Cobble 

Hill του Καναδά. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο McGill με πτυχίο 

(1934) και μεταπτυχιακό (1935) και απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα 

φαρμακολογίας (1938) και πτυχίο ιατρικής (1950) από το 

Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Δίδαξε φαρμακολογία και άσκησε την ιατρική 

στη Νότια Ντακότα προτού αναλάβει τη θέση της ιατρού στο United 

States Food and Drug Administration (FDA) το 1960. 

  

Στο πλαίσιο της εργασίας της στο FDA, το 1960, η Frances εναντιώθηκε 

την έγκριση της καταπραϋντικής θαλιδομίδης και έτσι εμπόδισε την 

εμφάνιση επιδημίας γενετικών ανωμαλιών στις ΗΠΑ. Αυτό το φάρμακο 

χρησιμοποιούταν ήδη ευρέως στην Ευρώπη ως υπνωτικό χάπι και για 

να ανακουφίσει την πρωινή αδιαθεσία των εγκύων και η έγκρισή του για διανομή στις ΗΠΑ αναμενόταν να  γίνει 

εύκολα. 

 

Η Kelsey διαπίστωσε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του φαρμάκου 

είναι ανεπαρκή και πίεζε επανειλημμένα την εταιρεία αναζητώντας την άδεια για περισσότερη τεκμηρίωση. Η 

επιχείρηση αντιτίθεται έντονα στα αιτήματα, αλλά η Kelsey παρέμεινε σταθερή. Στα τέλη του 1961 είχε καταστεί 

σαφές ότι η δραματική αύξηση των γενετικών ανωμαλιών στην Ευρώπη, οι περισσότερες από τις οποίες 

αφορούσαν δυσμορφίες των χεριών και των ποδιών, συνδέονταν με τη χρήση της θαλιδομίδης και το 1962 

αποσύρθηκε η αίτηση χορήγησης αδείας. 

 

Η Kelsey πέρασε το υπόλοιπο της σταδιοδρομίας της στο FDA ως επικεφαλής του τμήματος νέων φαρμάκων και 

διευθύντρια του τμήματος επιστημονικών ερευνών. Έλαβε το βραβείο του Προέδρου των ΗΠΑ για Διακεκριμένη 

Ομοσπονδιακή Πολιτική Υπηρεσία το 1962 και διορίστηκε στο Order of Canada το 2015. Πέθανε στις 7 

Αυγούστου 2015. 

 

Προσαρμοσμένο από: Patricia Bauer, (2019). Frances Oldham Kelsey. Encyclopædia 

Britannica, inc. (Διαθέσιμο στο: https://www.britannica.com/biography/Frances-

Oldham-Kelsey) 

 

2. Κατά την άποψή σας, γιατί η Frances ήταν σε θέση να πάει ενάντια στον κανόνα και να υποστηρίξει 

τα επιχειρήματά της; 

3. Με μια ομάδα συμμαθητών, παίξτε ένα παιχνίδι ρόλου με το ακόλουθο σενάριο:: 

Ο ηγέτης της ομάδας πιέζει την ομάδα να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Ένα από τα μέλη πιστεύει ότι θα 

ήταν πιο σωστός ένας άλλος τρόπος. Πώς μπορεί να πείσει τους άλλους να αλλάξουν γνώμη; 

4. Συζητήστε για το αποτέλεσμα του παιχνιδιού ρόλων. 

  

Frances Oldham Kelsey 
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7.10 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ #5 
 

 

Γνωστή ως η "Δοκιμή κούκλας", η σειρά πειραμάτων που διεξήγαγαν οι ψυχολόγοι Kenneth Clark και Mamie 

Clark επικεντρώθηκε στα στερεότυπα και στην επίδρασή τους στην παιδική αυτο-αντίληψη της φυλής. Τα 

αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν για να αποδείξουν ότι ο σχολικός διαχωρισμός σε μια διαιρεμένη Αμερική 

προωθούσε την εσωτερίκευση του ρατσισμού. 

 

1. Διαβάστε το κείμενο. 

«Οι κούκλες ήταν μέρος μιας ομάδας πρωτοποριακών ψυχολογικών πειραμάτων που πραγματοποίησαν οι 

Mamie και Kenneth Clark, ένα ζευγάρι Αφροαμερικανών ψυχολόγων που αφιέρωσαν το έργο και τη ζωή τους 

στην κατανόηση και την υποβοήθηση της εξάλειψης των φυλετικών προκαταλήψεων των παιδιών. Κατά τη 

διάρκεια των "Πειραμάτων με κούκλες", όπως είναι τώρα γνωστά, η πλειοψηφία των Αφροαμερκανών 

παιδιών έδειξε προτίμηση για κούκλες με λευκό δέρμα αντί μαύρο - συνέπεια των ολέθριων επιπτώσεων 

του διαχωρισμού. Για τους Clarks, τα αποτελέσματα έδειξαν τις καταστροφικές συνέπειες της ζωής σε μια 

κοινωνία που δεν ήταν ανεκτική για τους Αφρο-Αμερικανούς. 

Το πείραμά τους, το οποίο περιλάμβανε λευκές και καστανόχρωμες κούκλες, φαινόταν απλό. Τα παιδιά κλήθηκαν 

να εντοπίσουν τις diapered κούκλες με διάφορους τρόπους: αυτές που ήθελαν να παίξουν μαζί τους, αυτές που 

έμοιαζαν "άσπρες", "έγχρωμες" ή "νέγρες", αυτές που ήταν "καλές" ή "κακές". Τέλος, τους ζητήθηκε να επιλέξουν 

την κούκλα που τους έμοιαζε περισσότερο. 

Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο πείραμα ήταν μαύρα και μόνο μία ομάδα πήγαινε σε διαχωρισμένα σχολεία. 

Τα περισσότερα παιδιά προτίμησαν τη λευκή κούκλα παρά την Αφρο-Αμερικανή. Μερικά από τα παιδιά 

έκλαψαν και έφυγαν τρέχοντας από το δωμάτιο όταν τους ζητηθεί να προσδιορίσουν ποια κούκλα 

έμοιαζε με αυτά. 

 “Τα παιδιά αυτά θεωρούσαν τους εαυτούς τους κατώτερα και δέχτηκαν την κατωτερότητα ως μέρος της 

πραγματικότητας ». Κατά την άποψη του συγγραφέα, «η αίσθηση της κατωτερότητας που προκαλείται από τον 

διαχωρισμό είχε πραγματικές συνέπειες σε όλη τη ζωή των παιδιών, που άρχισαν πριν καν τα παιδιά να 

μπορέσουν να διατυπώσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη φυλή”». 

Το έργο των Clarks και η μαρτυρία τους στις υποθέσεις Brown κατά του Συμβουλίου Παιδείας (Brown v. Board of 

Education) βοήθησαν τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου και το έθνος να καταλάβουν ορισμένες από τις 

παρατεταμένες επιπτώσεις του διαχωρισμού στα ίδια τα παιδιά που επηρέασαν περισσότερο. (...) Το έργο και η 

μαρτυρία των Clarks ήταν μέρος μιας πολύ ευρύτερης υπόθεσης που συνδύαζε πέντε περιπτώσεις και κάλυπτε 

σχεδόν κάθε πτυχή του σχολικού διαχωρισμού.  

Πηγή: Erin Blakemore, (2018). History Stories. History (Διαθέσιμο στο https://www.history.com/news/brown-v-

board-of-education-doll-experiment) 

2. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι εμφανίζονται σε αυτή την εμπειρία  τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις 

και οι διακρίσεις; 

3. Εάν μπορούσατε να μιλήσετε με ένα από τα παιδιά που φώναζαν και έφυγαν τρέχοντας από το 

δωμάτιο, πώς θα τους πείθατε ότι η αντίδρασή τους βασίστηκε σε λανθασμένες αντιλήψεις; 
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7.11 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ #6 
 

 

Επί του παρόντος, υπάρχουν πάνω από 40 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν υποδουλωμένοι ή κάνουν 
καταναγκαστική εργασία (παρά τη θέληση τους, απειλούνται, εκφοβίζονται ή εξαναγκάζονται). Περίπου 20% 
αυτών είναι παιδιά. Αυτός ο αριθμός είναι υπερδιπλάσιος από τον αριθμό των θυμάτων εμπορίας προσώπων σε 
όλο το διατλαντικό εμπόριο σκλάβων. 
Συχνά, καταστάσεις σύγχρονης δουλείας σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων. Οι περισσότεροι άνθρωποι που 
είναι παγιδευμένοι στην καταναγκαστική εργασία εμπλέκονται στην παραγωγή των ρούχων που φορούμε, στα 
ορυχεία με τα μεταλλεύματα που χρησιμοποιούνται στα κινητά μας τηλέφωνα, και σχετίζονται με τη συλλογή 
των τροφίμων που έχουμε στο τραπέζι μας ή την υποδομή των κτιρίων στα οποία πάμε. 

  
7.12 1 - ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ: ΒΑΨΙΜΟ ΜΕΤΑΞΙΟΥ 7.13 2 - ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ: ΚΟΥΒΑΛΗΤΕΣ ΤΟΥΒΛΩΝ  

  
7.14 3 – ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 7.15 4 – ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Πηγές:  

Εικόνες 1 και 2: Lisa Kristine, (2018). Σύγχρονη δουλεία (Διαθέσιμες στο https://www.lisakristine.com/);  
Εικόνα 3: EEAS (2018). Εμπορία προσώπων 

( Διαθέσιμη στο: https://eeas.europa.eu/regions/africa/52289/human-trafficking-eu-stands-victims-and-wants-
their-voice-be-heard_en) 

Εικόνα 4: ΗΠΑ: Human Rights Watch (2014). Παιδιά εργαζόμενοι σε κίνδυνο σε καπνοκαλλιέργειες (Διαθέσιμη 
στο: https://www.hrw.org/news/2014/05/14/us-child-workers-danger-tobacco-farms) 

 
1. Κοιτάξτε τις φωτογραφίες 
2. Οι πραγματικότητες που παρουσιάζονται αντικατοπτρίζουν σοβαρές καταστάσεις παραβίασης 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εξετάστε προσεκτικά την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και υποδείξτε ποια δικαιώματα, κατά τη γνώμη σας, διακυβεύονται στις 
πραγματικότητες που παρουσιάζονται. 

3. Εάν πέσει στην αντίληψη σας μια περίπτωση "σύγχρονης δουλείας", πώς μπορείτε να δράσετε; 

 

  

https://www.lisakristine.com/
https://eeas.europa.eu/regions/africa/52289/human-trafficking-eu-stands-victims-and-wants-their-voice-be-heard_en
https://eeas.europa.eu/regions/africa/52289/human-trafficking-eu-stands-victims-and-wants-their-voice-be-heard_en
https://www.hrw.org/news/2014/05/14/us-child-workers-danger-tobacco-farms


`  
 

 

 

 
76 

7.16 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ #7 
 

 

Υπάρχουν πολλές μοναδικές ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων στον κόσμο. Για διάφορους λόγους, 

συμπεριλαμβανομένης της παγκοσμιοποίησης, χάνουν την ταυτότητα, τη γλώσσα, τις παραδόσεις τους και 

σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με την εξαφάνιση. Με το έργο του "Ο κόσμος στα πρόσωπα", 

ο φωτογράφος Alexander Khimushin στοχεύει να δείξει την ποικιλομορφία του κόσμου στον οποίο ζούμε, να 

προάγει την ανοχή και το νοιάξιμο για τους άλλους και να ευαισθητοποιήσει για τις προκλήσεις των 

κοινωνιών μας.  
 

   
7.17 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 7.18 ΙΑΠΩΝΙΑ 7.19 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 

   
7.20 ΣΑΜΌΑ 7.21 ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 7.22 ΚΟΥΒΑ 

Πηγή: Alexander Khimushin (2019). The world in faces. (Διαθέσιμο στο: https://khimushin.com/the-world-in-

faces/).  

 

1. Κοιτάξτε τις φωτογραφίες 

2. Μία από τις προκλήσεις των κοινωνιών μας σήμερα είναι η παγκοσμιοποίηση. Ποια πλεονεκτήματα 

και ποια μειονεκτήματα μπορεί να συνδέονται με αυτό το φαινόμενο; 

3. Μπορείτε να δώσετε παραδείγματα για το πώς επηρεάζει τη ζωή σας η παγκοσμιοποίηση; 

  

  

https://khimushin.com/the-world-in-faces/
https://khimushin.com/the-world-in-faces/


`  
 

 

 

 
77 

8 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 

8.1 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ #1  

8.1.1 Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της 

ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων 

τους αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον 
κόσμο. 

Επειδή η παραγνώριση και η περιφρόνηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας, που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση, 
και η προοπτική ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να μιλούν και 

να πιστεύουν, λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως 
η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου. 

Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
από ένα καθεστώς δικαίου, ώστε ο άνθρωπος να μην αναγκάζεται να 

προσφεύγει, ως έσχατο καταφύγιο, στην εξέγερση κατά της τυραννίας και της 
καταπίεσης. 

Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων 

ανάμεσα στα έθνη. 

Επειδή, με τον καταστατικό Χάρτη, οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξαν και 

πάλι την πίστη τους στα θεμελιακά δικαιώματα του ανθρώπου, στην αξιοπρέπεια 
και την αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας, στην ισότητα δικαιωμάτων 

ανδρών και γυναικών, και διακήρυξαν πως είναι αποφασισμένοι να συντελέσουν 
στην κοινωνική πρόοδο και να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής στα 

πλαίσια μιας ευρύτερης ελευθερίας. 

Επειδή τα κράτη μέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν, σε 

συνεργασία με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, τον αποτελεσματικό 
σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιακών ελευθεριών σε 

όλο τον κόσμο. 

Επειδή η ταυτότητα αντιλήψεων ως προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες αυτές 
έχει εξαιρετική σημασία για να εκπληρωθεί πέρα ως πέρα αυτή η υποχρέωση, 

 



`  
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Διακηρύσσει ότι η παρούσα Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι 

λαοί και όλα τα έθνη, έτσι ώστε κάθε άτομο και κάθε όργανο της κοινωνίας, με 

τη Διακήρυξη αυτή διαρκώς στη σκέψη, να καταβάλλει, με τη διδασκαλία και την 
παιδεία, κάθε προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων και 

των ελευθεριών αυτών, και να εξασφαλιστεί προοδευτικά, με εσωτερικά και 
διεθνή μέσα, η παγκόσμια και αποτελεσματική εφαρμογή τους, τόσο ανάμεσα 

στους λαούς των ίδιων των κρατών μελών όσο και ανάμεσα στους πληθυσμούς 
χωρών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους. 

ΑΡΘΡΟ 1 

'Ολοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα 
δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να 

συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις 
ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως 
διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις 

θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή 

κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη 
κατάσταση. 

Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται καμία διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, νομικού ή 

διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται 
για χώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, υπό κηδεμονία ή υπεξουσία, ή που 

βρίσκεται υπό οποιονδήποτε άλλον περιορισμό κυριαρχίας. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του 
ασφάλεια. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας, ολικής ή μερικής. Η 
δουλεία και το δουλεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή απαγορεύονται. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή 
μεταχείριση σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

Καθένας, όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της νομικής του 

προσωπικότητας. 

ΑΡΘΡΟ 7 

'Ολοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του 
νόμου, χωρίς καμία απολύτως διάκριση. 'Ολοι έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία 
από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα Διακήρυξη και από κάθε 

πρόκληση για μια τέτοια δυσμενή διάκριση. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Καθένας έχει δικαίωμα να ασκεί αποτελεσματικά ένδικα μέσα στα αρμόδια εθνικά 
δικαστήρια κατά των πράξεων που παραβιάζουν τα θεμελιακά δικαιώματα τα 
οποία του αναγνωρίζουν το Σύνταγμα και ο νόμος. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να κρατείται ή να εξορίζεται αυθαίρετα. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Καθένας έχει δικαίωμα, με πλήρη ισότητα, να εκδικάζεται η υπόθεσή του δίκαια 
και δημόσια, από δικαστήριο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, που θα αποφασίσει 

είτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του είτε, σε περίπτωση ποινικής 
διαδικασίας, για το βάσιμο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον του. 

ΑΡΘΡΟ 11 

1. Κάθε κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα πρέπει να θεωρείται αθώος, ωσότου 

διαπιστωθεί η ενοχή του σύμφωνα με τον νόμο, σε ποινική δίκη, κατά την οποία θα του 

έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες για την υπεράσπισή του εγγυήσεις. 
2. Κανείς δεν θα καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις που, κατά τον χρόνο που 

τελέστηκαν, δεν συνιστούσαν αξιόποινο αδίκημα κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο. 

Επίσης, δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που ίσχυε κατά τον χρόνο που 
τελέστηκε η αξιόποινη πράξη. 

ΑΡΘΡΟ 12 

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, 
την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής 
και της υπόληψης του. Καθένας έχει το δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι 

από επεμβάσεις και προσβολές αυτού του είδους. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο της διαμονής 

του στο εσωτερικό ενός κράτους. 
2. Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του, και 

να επιστρέφει σε αυτήν. 

ΑΡΘΡΟ 14 

1. Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και του παρέχεται άσυλο σε 

άλλες χώρες. 
2. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το επικαλεστεί, σε περίπτωση δίωξης για 

πραγματικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τους 
σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ. 

ΑΡΘΡΟ 15 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα μιας ιθαγένειας. 
2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του ούτε το δικαίωμα να αλλάξει 

ιθαγένεια. 

ΑΡΘΡΟ 16 

1. Από τη στιγμή που θα φθάσουν σε ηλικία γάμου, ο άνδρας και η γυναίκα, χωρίς κανένα 

περιορισμό εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας, έχουν το δικαίωμα να 

παντρεύονται και να ιδρύουν οικογένεια. Και οι δύο έχουν ίσα δικαιώματα ως προς τον 

γάμο, κατά τη διάρκεια του γάμου και κατά τη διάλυσή του. 
2. Γάμος δεν μπορεί να συναφθεί παρά μόνο με ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των 

μελλονύμφων. 

3. Η οικογένεια είναι το φυσικό και το βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το δικαίωμα 
προστασίας από την κοινωνία και το κράτος. 

ΑΡΘΡΟ 17 

1. Κάθε άτομο, μόνο του ή με άλλους μαζί, έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. 
2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του. 

ΑΡΘΡΟ 18 

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της 

θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη 

θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, 
δημόσια ή ιδιωτικά, με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση 

θρησκευτικών τελετών. 



`  
 

 

 

 
81 

ΑΡΘΡΟ 19 

Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που 

σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, 
και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με 

οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο. 

ΑΡΘΡΟ 20 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα και για 

ειρηνικούς σκοπούς. 
2. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετέχει σε ορισμένο σωματείο. 

ΑΡΘΡΟ 21 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, άμεσα ή 

έμμεσα, με αντιπροσώπους ελεύθερα εκλεγμένους. 
2. Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δημόσιες υπηρεσίες 

της χώρας του. 

3. Η λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας. Η θέληση αυτή πρέπει να 

εκφράζεται με τίμιες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται περιοδικά, με καθολική, ίση 

και μυστική ψηφοφορία, ή με αντίστοιχη διαδικασία που να εξασφαλίζει την ελευθερία της 

εκλογής. 

ΑΡΘΡΟ 22 

Κάθε άτομο, ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωμα κοινωνικής 
προστασίας. Η κοινωνία, με την εθνική πρωτοβουλία και τη διεθνή συνεργασία, 

ανάλογα πάντα με την οργάνωση και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτους, 
έχει χρέος να του εξασφαλίσει την ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών 

και πολιτιστικών δικαιωμάτων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρέπεια και την 

ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 

ΑΡΘΡΟ 23 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του, να 

έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την 

ανεργεία. 
2. 'Ολοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία. 

3. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να εξασφαλίζει 

σε αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής άξιες στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η 

αμοιβή της εργασίας, αν υπάρχει, πρέπει να συμπληρώνεται με άλλα μέσα κοινωνικής 

προστασίας. 

4. Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και να συμμετέχει σε 
συνδικάτα για την προάσπιση των συμφερόντων του. 
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ΑΡΘΡΟ 24 

Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαίτερα, σε 

λογικό περιορισμό του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις 
αποδοχές. 

ΑΡΘΡΟ 25 

1. Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην 

οικογένεια του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική 

περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. 'Εχει ακόμα δικαίωμα σε 

ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία, 

όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, 

εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησης του. 
2. Η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και περίθαλψης. 'Ολα 

τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εξώγαμα, απολαμβάνουν την ίδια κοινωνική 

προστασία. 

ΑΡΘΡΟ 26 

1. Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν, 

τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική βαθμίδα της. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι 

υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για 

όλους. Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό ίσους 

όρους, ανάλογα με τις ικανότητες τους. 
2. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης 

προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

θεμελιακών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία 

ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, και να ευνοεί 

την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης. 

3. Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να επιλέγουν το είδος της παιδείας που 
θα δοθεί στα παιδιά τους. 

ΑΡΘΡΟ 27 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική ζωή της κοινότητας, 

να χαίρεται τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική πρόοδο και στα αγαθά της. 
2. Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντά του που 

απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του. 

ΑΡΘΡΟ 28 

Καθένας έχει το δικαίωμα να επικρατεί μια κοινωνική και διεθνής τάξη, μέσα 

στην οποία τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα 
Διακήρυξη να μπορούν να πραγματώνονται σε όλη τους την έκταση. 

ΑΡΘΡΟ 29 

1. Το άτομο έχει καθήκοντα απέναντι στην κοινότητα, μέσα στα πλαίσια της οποίας και μόνο 

είναι δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 
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2. Στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του κανείς δεν 

υπόκειται παρά μόνο στους περιορισμούς που ορίζονται από τους νόμους, με αποκλειστικό 

σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των 

ελευθεριών των άλλων, και να ικανοποιούνται οι δίκαιες απαιτήσεις της ηθικής, της 

δημόσιας τάξης και του γενικού καλού, σε μια δημοκρατική κοινωνία. 

3. Τα δικαιώματα αυτά και οι ελευθερίες δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να ασκούνται 
αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. 

ΑΡΘΡΟ 30 

Καμιά διάταξη της παρούσας Διακήρυξης δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι παρέχει 
σε ένα κράτος, σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται 

σε ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών που εξαγγέλλονται σε αυτήν. 
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8.2 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ #2  

8.2.1 ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 

 

Η ατζέντα αυτή, που δημιουργήθηκε το 2015, είναι αποτέλεσμα του κοινού έργου κυβερνήσεων και πολιτών ανά τον 

κόσμο για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου μοντέλου για τον τερματισμό της φτώχειας, την προώθηση της ευημερίας 

και της ευημερίας για όλους, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

Περιλαμβάνει 17 στόχους, όπως παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 

ΤΗΣ, ΠΑΝΤΟΥ 

 

 

 

 Να εξαλείψει, έως το 2030, την ακραία φτώχεια για όλους τους ανθρώπους και παντού. Οι συνθήκες ακραίας 

φτώχειας αφορούν ανθρώπους που ζουν με λιγότερα από 1,25 δολάρια την ημέρα. 

 Να μειώσει, τουλάχιστον κατά το ήμισυ, την αναλογία ανδρών, γυναικών και παιδιών όλων των ηλικιακών 

ομάδων που ζουν στη φτώχεια υπό όλες τις μορφές της σύμφωνα με τους εκάστοτε εθνικούς ορισμούς. 

 Να εφαρμόσει εθνικά κατάλληλα συστήματα και μέτρα κοινωνικής προστασίας για όλους και να πετύχει την 

ουσιαστική κάλυψη των φτωχών και των ευάλωτων έως το 2030. 

 Να διασφαλίσει ότι όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες, ιδιαιτέρως οι φτωχοί και ευάλωτοι, έχουν ίσα δικαιώματα 

πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους καθώς και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, στην ιδιοκτησία και στον 

έλεγχο της γης, καθώς και σε άλλα αγαθά, στην κληρονομιά, στους φυσικούς πόρους, στις κατάλληλες νέες 

τεχνολογίες, στις οικονομικές υπηρεσίες και τη μικροχρηματοδότηση. 

 Να οικοδομήσει την προσαρμοστικότητα των φτωχών αλλά και εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη 

κατάσταση, να μειώσει την έκθεση και την ευαισθησία τους απέναντι σε ακραία φαινόμενα που σχετίζονται 

με το κλίμα, καθώς και άλλα οικονομικά, κοινωνικά προβλήματα και περιβαλλοντικές καταστροφές. 

 Να διασφαλίσει τη σημαντική κινητοποίηση πόρων από διάφορες πήγες, μέσω της ενισχυμένης ανάπτυξης 

της συνεργασίας, έτσι ώστε να παράσχει τα επαρκή και αξιόπιστα μέσα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως 

τις λιγότερο ανεπτυγμένες, και να εφαρμόσει προγράμματα και πολιτικές που θα δώσουν τέλος σε όλες τις 

μορφές της φτώχειας. 
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 Να δημιουργήσει τα κατάλληλα πολιτικά πλαίσια σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, βασιζόμενα 

σε στρατηγικές ανάπτυξης που θα προστατεύουν τους φτωχούς και θα σέβονται την ισότητα των φύλων, 

ώστε να στηρίξουν την επιτάχυνση των επενδύσεων για την εξάλειψη της φτώχειας. 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ 2: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ, ΕΠΙΤΕΥΞΗ 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 

 

 Να δώσει τέλος στην πείνα και να διασφαλίσει την πρόσβαση σε θρεπτικής αξίας και επαρκή τροφή καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους, έως το 2030, προς όλους τους ανθρώπους και ιδίως τους φτωχούς, καθώς και 

εκείνους που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση όπως τα παιδιά. 

 Να δώσει τέλος σε όλες τις μορφές κακής διατροφής, επιτυγχάνοντας, έως το 2025, τους διεθνώς 

συμφωνηθέντες στόχους για την καχεξία και την εξασθένηση των παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε καθώς 

και να αντιμετωπίσει τις διατροφικές ανάγκες των έφηβων κοριτσιών, των εγκύων, των γυναικών που 

θηλάζουν και των ηλικιωμένων ανθρώπων έως το 2030. 

 Να διπλασιάσει τη γεωργική παραγωγικότητα και τα εισοδήματα των μικροπαραγωγών τροφίμων, ιδίως 

των γυναικών, των αυτόχθονων λαών, των οικογενειών αγροτών, των βοσκών και των ψαράδων. 

Αποβλέπει επίσης στο να διπλασιάσει, μέσω της ασφαλούς και ισότιμης πρόσβασης στη γη, άλλους 

παραγωγικούς πόρους και εισροές, να προάγει τη γνώση και να βελτιώσει τις οικονομικές υπηρεσίες και 

τις αγορές. Τέλος, αποβλέπει στη δημιουργία ευκαιριών εργασίας για εκείνους που δεν εργάζονται στον 

αγροτικό τομέα. 

 Να διασφαλίσει, έως το 2030, τη χρήση βιώσιμων συστημάτων παραγωγής τροφίμων και να εφαρμόσει 

ανθεκτικές γεωργικές πρακτικές που θα αυξάνουν την παραγωγικότητα και την παραγωγή, 

συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και ενισχύοντας την ικανότητα 

για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στα ακραία καιρικά φαινόμενα, στις πλημμύρες, και άλλες 

καταστροφές, βελτιώνοντας προοδευτικά την ποιότητα της γης και του εδάφους. 

 Να διατηρήσει, έως το 2020, τη γενετική ποικιλία των σπόρων, των καλλιεργούμενων φυτών, των 

εκτρεφόμενων και των οικόσιτων ζώων καθώς και των συγγενών άγριων ειδών τους μέσω της σωστής 

διαχείρισης και της χρήσης ποικίλων σπόρων, αλλά και της συνδρομής τραπεζών σπόρων σε εθνικό, 

περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Στοχεύει επίσης στο να προάγει την πρόσβαση στη δίκαιη και 

ισότιμη κατανομή των οφελών που προκύπτουν από τη χρήση των γενετικών πηγών, οι οποίοι 

συνδέονται με την παραδοσιακή γνώση, όπως άλλωστε συμφωνήθηκε διεθνώς. 

 Να αυξήσει τις επενδύσεις, μέσω της ενισχυμένης διεθνούς συνεργασίας, στις αγροτικές υποδομές, στη 

γεωργική έρευνα και στις υπηρεσίες γεωργικών εφαρμογών, στην τεχνολογική ανάπτυξη και στις 

τράπεζες φυτικών και ζωικών γονιδίων έτσι ώστε να ενισχύσουμε τη γεωργική παραγωγική ικανότητα 

στις αναπτυσσόμενες και ιδίως στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. 

 Να διορθώσει και να αποτρέψει εμπορικούς περιορισμούς και στρεβλώσεις στις παγκόσμιες γεωργικές 

αγορές μέσω της ταυτόχρονης εξάλειψης όλων των μορφών γεωργικών επιδοτήσεων, καθώς και όλων 

των εξαγωγικών μέτρων με ισοδύναμο αποτέλεσμα, σύμφωνα με την εντολή του Γύρου της Ντόχα για 

την Ανάπτυξη. 
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 Να υιοθετήσει μέτρα που θα εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των αγορών των βασικών 

διατροφικών προϊόντων και των παραγώγων τους, καθώς και να διευκολύνει την έγκαιρη πρόσβαση σε 

πληροφορίες σχετικά με τις αγορές και συγκεκριμένα αναφορικά με τα αποθέματα τροφής έτσι ώστε να 

διευκολυνθεί ο περιορισμός της ακραίας αστάθειας των τιμών. 

  

 

ΣΤΟΧΟΣ 3: ENSURE HEALTHY LIVES AND PROMOTE WELL-BEING 

FOR ALL AT ALL AGES 

 

 

 Να μειώσει το ποσοστό της παγκόσμιας μητρικής θνησιμότητας σε λιγότερους από 70 θανάτους ανά 100,000 

γεννήσεις ζώντων έως το 2030. 

 Να δώσει τέλος στους αποτρέψιμους θανάτους νεογνών και παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε, ωθώντας όλες 

τις χώρες να μειώσουν τη βρεφική θνησιμότητα στους 12 θανάτους ανά 1,000 γεννήσεις ζώντων νεογνών 

τουλάχιστον. Αποβλέπει επίσης στη μείωση των θανάτων παιδιών, ηλικίας κάτω των πέντε, στους 25 

θανάτους ανά 1,000 περιπτώσεις γεννήσεων έως το 2030. 

 Να δώσει τέλος, έως το 2030, σε επιδημίες όπως το AIDS, η φυματίωση, η ελονοσία και άλλες σε 

παραμελημένες ασθένειες, καθώς και να καταπολεμήσει την ηπατίτιδα, ασθένειες που μεταδίδονται μέσω 

του νερού καθώς και άλλες μεταδόσιμες ασθένειες. 

 Να μειώσει, έως το 2030, κατά το ένα τρίτο την πρόωρη θνησιμότητα από μη-μεταδόσιμες ασθένειες μέσω 

της πρόληψης και της θεραπείας και να προωθήσει την ψυχική υγεία και την ευημερία. 

 Να ενισχύσει την πρόληψη και τη θεραπεία σχετικά με την κατάχρηση ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της 

χρήσης ναρκωτικών ουσιών και της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ. 

 Να μειώσει στο μισό, έως το 2020, τον αριθμό των θανάτων που οφείλονται σε τραυματισμούς από τροχαία 

ατυχήματα. 

 Να διασφαλίσει, έως το 2030, την ουσιαστική μείωση του αριθμού των θανάτων και των ασθενειών που 

οφείλονται σε επικίνδυνες χημικές ουσίες καθώς και στη ρύπανση και τη μόλυνση του αέρα, των υδάτων και 

του εδάφους. 

 Να ενισχύσει την εφαρμογή της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του 

Καπνού σε όλες τις χώρες, ως ενδείκνυται. 

 Να ενισχύσει την έρευνα και την ανάπτυξη εμβολίων και φαρμάκων για μεταδόσιμες και μη ασθένειες, οι 

οποίες επηρεάζουν κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες και να παράσχει πρόσβαση σε προσιτά και 

απαραίτητα φάρμακα και εμβόλια σύμφωνα με τη Δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη Συμφωνία TRIPS και τη 

Δημόσια Υγεία. H δήλωση αυτή επιβεβαιώνει το δικαίωμα των αναπτυσσόμενων χωρών να κάνουν χρήση στο 

μέγιστο τις διατάξεις της Συμφωνίας TRIPS αναφορικά με τις ευελιξίες που υπάρχουν για την προστασία της 

δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα σχετικά με την παροχή φαρμακευτικής αγωγής για όλους. 

 Να αυξήσει ουσιαστικά τη χρηματοδότηση στον τομέα της υγείας καθώς και την πρόσληψη, ανάπτυξη, 

εκπαίδευση και διατήρηση υγειονομικού δυναμικού στις αναπτυσσόμενες χώρες, δίνοντας ιδιαίτερη 

βαρύτητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη. 

 Να ενισχύσει την ικανότητα όλων των χωρών και συγκεκριμένα των αναπτυσσόμενων, μέσω συστημάτων 

έγκαιρης προειδοποίησης, να μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών αλλά και να διαχειρίζονται κρίσεις 

υγείας σε εθνικό επίπεδο.   
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ΣΤΟΧΟΣ  4: ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ 

 

 

 

 Να διασφαλίσει, έως το 2030, ότι όλα τα αγόρια και όλα τα κορίτσια θα ολοκληρώνουν ελευθέρα, ισότιμα και 

ποιοτικά την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποκομίζοντας τα μαθησιακά οφέλη που 

περιγράφονται στον Στόχο 4. 

 Να διασφαλίσει, έως το 2030, ότι όλα τα αγόρια και τα κορίτσια θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτική ανάπτυξη 

και φροντίδα κατά τα πρώτα χρόνια της παιδικής τους ηλικίας καθώς και πρόσβαση στην προσχολική 

εκπαίδευση έτσι ώστε να προετοιμαστούν για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Να αυξήσει ουσιαστικά, έως το 2030, τον αριθμό των νέων και των ενηλίκων οι οποίοι έχουν τις κατάλληλες 

επαγγελματικές τεχνικές δεξιότητές, παρέχοντας τους πρόσβαση στον εργασιακό χώρο, σε αξιοπρεπείς 

θέσεις εργασίας και στην επιχειρηματικότητα. 

 Να διασφαλίσει, έως το 2030, την ισότιμη πρόσβαση για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες σε προσιτή και 

ποιοτική, τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση καθώς και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημίων. 

 Να εξαλείψει, έως το 2030, τις διακρίσεις με βάση το φύλο στην εκπαίδευση και να διασφαλίσει την ισότιμη 

πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης για τους αδύναμους, τα 

άτομα με αναπηρίες, τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τα παιδιά σε ευάλωτη κατάσταση. 

 Να διασφαλίσει, έως το 2030, ότι η νεολαία στο σύνολό της καθώς και ένα σημαντικό ποσοστό ενηλίκων, 

τόσο ανδρών όσο και γυναικών, θα πετύχουν τον γραμματισμό και τον αριθμητισμό. 

 Να διασφαλίσει, έως το 2030, ότι όλοι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη γνώση και θα καλλιεργήσουν τις 

δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, και μεταξύ άλλων, μέσω της εκπαίδευσης 

για τη βιώσιμη ανάπτυξη και μέσω του βιώσιμου τρόπου ζωής, να προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 

ισότητα των φύλων, την προώθηση της ειρήνης και της μη-βίας, την ταυτότητα του παγκόσμιου πολίτη, 

καθώς και την αναγνώριση της πολιτιστικής ποικιλίας και της συμβολής της στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 Να οικοδομήσει και να αναβαθμίσει τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη το θέμα του φύλου, καθώς και να 

παράσχει ασφαλή, ειρηνικά, συμμετοχικά και αποτελεσματικά μαθησιακά περιβάλλοντα για όλους. 

 Να αυξήσει ουσιαστικά, έως το 2020, τον αριθμό των διαθέσιμων υποτροφιών στις αναπτυσσόμενες χώρες 

και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες, στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη και στις Αφρικανικές 

χώρες, ωθώντας έτσι τους μαθητές να φοιτήσουν στην ανώτατη εκπαίδευση, και να συμμετάσχουν σε 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε διάφορους τομείς όπως η τεχνολογία της πληροφορίας, η 

μηχανολογία, καθώς και άλλα επιστημονικά προγράμματα στις ανεπτυγμένες περιοχές και σε άλλες 

αναπτυσσόμενες περιοχές. 

 Να αυξήσει ουσιαστικά, έως το 2030, τον αριθμό των καταρτισμένων δασκάλων, μέσω της διεθνούς 

συνεργασίας για την εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στις 

λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη.   
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ΣΤΟΧΟΣ  5: ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

 

 

 

 Να δώσει τέλος σε κάθε μορφής διάκριση κατά των γυναικών και των κοριτσιών οπουδήποτε. 

 Να εξαλείψει όλες τις μορφές βίας κατά όλων των γυναικών και των κοριτσιών τόσο στην ιδιωτική όσο και 

στη δημόσια ζωή, καθώς και να εξαλείψει την εμπορία ανθρώπων, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και άλλα 

είδη εκμετάλλευσης. 

 Να εξαλείψει όλες τις επιζήμιες πρακτικές όπως ο παιδικός και αναγκαστικός γάμος και ο ακρωτηριασμός 

των γυναικείων γεννητικών οργάνων. 

 Να αναγνωρίσει την αξία της άμισθης φροντίδας και της οικιακής εργασίας, μέσω της παροχής δημόσιων 

υπηρεσιών, υποδομών και πολιτικών κοινωνικής προστασίας, προάγοντας έτσι την κοινή ευθύνη μέσα σε ένα 

νοικοκυριό και στην οικογένεια ανάλογα με τις εθνικές περιστάσεις κάθε χώρας. 

 Να διασφαλίσει την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή καθώς και τις ισότιμες ευκαιρίες ανάληψης 

ηγετικού ρόλου των γυναικών σε τα όλα επίπεδα λήψης αποφάσεων, στην πολιτική, την οικονομία και τη 

δημόσια ζωή. 

 Να διασφαλίσει την καθολική πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη και να 

διασφαλίσει τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης της Διεθνούς 

Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνο καθώς και σύμφωνα 

με τα έγγραφα που προέκυψαν από τις διασκέψεις αναθεώρησης. 

 Να δρομολογήσει μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα παράσχουν στις γυναίκες ίσα δικαιώματα προς τους 

οικονομικούς πόρους, καθώς και πρόσβαση στην ιδιοκτησία και στον έλεγχο της γης και άλλων μορφών 

ιδιοκτησίας, οικονομικών υπηρεσιών, κληρονομίας και φυσικών πόρων σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική 

νομοθεσία. 

 Να ενισχύσει την πολύτιμη χρήση της τεχνολογίας και συγκεκριμένα της τεχνολογίας της πληροφορίας και 

των επικοινωνιών, προωθώντας έτσι τη χειραφέτηση των γυναικών. 

 Να υιοθετήσει και να ενισχύσει ορθές πολιτικές και εφαρμόσιμες νομοθεσίες, αποβλέποντας στην προώθηση 

της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών σε όλα τα επίπεδα.   



`  
 

 

 

 
89 

ΣΤΟΧΟΣ  6: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

 

 Να πετύχει, έως το 2030, την καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλές και 

προσιτό, πόσιμο νερό για όλους. 

 Να επιτύχει, έως το 2030, την επαρκή και ισότιμη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής και να προάγει τις 

πρακτικές προσωπικής υγιεινής για όλους, βάζοντας τέλος στην «ανοιχτή αφόδευση» και δίνοντας ιδιαίτερη 

προσοχή  στις ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών καθώς και εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτες 

καταστάσεις. 

 Να βελτιώσει, έως το 2030, την ποιότητα του νερού, μειώνοντας τη μόλυνση, εξαλείφοντας τη ρίψη 

αποβλήτων, καθώς και ελαχιστοποιώντας την απελευθέρωση επικίνδυνων χημικών αερίων και υλικών. 

Αποβλέπει επίσης στη μείωση κατά το ήμισυ των λυμάτων που δεν υφίστανται επεξεργασία καθώς και στην 

ουσιαστική αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης του νερού σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 Να αυξήσει ουσιαστικά, έως το 2030, την αποτελεσματικότητα της χρήσης του νερού σε όλους τους τομείς, 

να διασφαλίσει τη βιώσιμη άντληση και προμήθεια πόσιμου νερού, να αντιμετωπίσει τη λειψυδρία και να 

μειώσει σημαντικά τον αριθμό των ανθρώπων που υποφέρουν από αυτή. 

 Να εφαρμόσει, έως το 2030, την ενοποιημένη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε όλα τα επίπεδα μέσω της 

διασυνοριακής συνεργασίας, ως αρμόζει. 

 Να προστατεύσει και να αποκαταστήσει, έως το 2030, τα οικοσυστήματα που σχετίζονται με το νερό, όπως τα 

βουνά, οι υδροβιότοποι, τα ποτάμια, οι λίμνες και ο υδροφόρος ορίζοντας. 

 Να επεκτείνει, έως το 2030, τη διεθνή συνεργασία και να ενισχύσει την ανάπτυξη ικανοτήτων και δομών, 

στηρίζοντας τις αναπτυσσόμενες χώρες σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το νερό και τις εγκαταστάσεις 

υγιεινής. καθώς και σε προγράμματα για τη συλλογή υδάτων, την αφαλάτωση, την υδατική απόδοση, τη 

διαχείριση των λυμάτων, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση του νερού. 

 Να στηρίξει και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη βελτίωση της διαχείρισης του νερού 

και των εγκαταστάσεων υγιεινής. 

 

ΣΤΟΧΟΣ 7: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΣΙΤΕΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

 

 Να διασφαλίσει, έως το 2030, καθολική πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές, 

αξιόπιστες και σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας. 

 Να αυξήσει ουσιαστικά, έως το 2030, το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο παγκόσμιο 

ενεργειακό μείγμα. 

 Να διπλασιάσει, έως το 2030, το παγκόσμιο ποσοστό βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. 

 Να ενισχύσει, έως το 2030, τη διεθνή συνεργασία ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση στην «καθαρή» έρευνα 

και ενεργειακή τεχνολογία, προωθώντας  τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, την ενεργειακή 

αποτελεσματικότητα καθώς και τις προηγμένες και «καθαρές» τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων.  Αποβλέπει 

επίσης στην προώθηση των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές και στην καθαρότερη τεχνολογία της 

ενέργειας. 

 Να επεκτείνει, έως το 2030, τις υποδομές και να αναβαθμίσει την τεχνολογία παροχής σύγχρονων και 

βιώσιμων υπηρεσιών ενέργειας σε όλες τις αναπτυσσόμενές χώρες και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες 

καθώς στα  μικρά αναπτυσσόμενα νησιώτικά και περίκλειστα κράτη σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα 

στήριξής τους.   
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ΣΤΟΧΟΣ  8: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΟΛΟΥΣ 

 

 Να διατηρήσει την αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος με βάση τις εθνικές περιστάσεις και συγκεκριμένα 

να αυξήσει κατά τουλάχιστον 7% το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά έτος στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. 

 Να πετύχει υψηλότερα επίπεδα οικονομικής παραγωγικότητας μέσω της διαφοροποίησης, της τεχνολογικής 

αναβάθμισης και καινοτομίας, στρέφοντας την προσοχή σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντονης 

εργασίας. 

 Να προωθήσει πολιτικές που στοχεύουν στην ανάπτυξη και που στηρίζουν τις παραγωγικές δραστηριότητες, 

τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και την 

καινοτομία και που ενθαρρύνουν την επισημοποίηση και την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω 

της πρόσβασης σε οικονομικές υπηρεσίες. 

 Να βελτιώσει προοδευτικά, έως το 2030, την αποτελεσματικότητα των παγκόσμιων πόρων όσον αφορά την 

παραγωγή και την κατανάλωση και να προσπαθήσει να διαχωρίσει την οικονομική ανάπτυξη από την 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος σύμφωνα με το δεκαετές πλαίσιο των προγραμμάτων για τη βιώσιμη 

παραγωγή και κατανάλωση, με τις ανεπτυγμένες χώρες να ηγούνται του εγχειρήματος αυτού. 

 Nα πετύχει, έως το 2030, πλήρη και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για όλες τις 

γυναίκες και τους άνδρες, για τους νέους ανθρώπους και τα άτομα με αναπηρίες, καθώς και να εξασφαλίσει 

την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας. 

 Να μειώσει ουσιαστικά, μέχρι το 2020, το ποσοστό των νέων που δεν εργάζονται, μορφώνονται ή 

εκπαιδεύονται. 

 Να λάβει άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για την εξάλειψη της αναγκαστικής εργασίας, τη μορφή 

σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και να διασφαλίσει την απαγόρευση και την 

εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας συμπεριλαμβανομένης της στρατολόγησης και της 

χρήσης παιδιών-στρατιωτών, καθώς και να δώσει τέλος, έως το 2025, σε όλες τις μορφές της παιδικής 

εργασίας. 

 Να προστατεύσει τα εργασιακά δικαιώματα και να προάγει ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους 

εργάτες, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μεταναστών και ιδίως των γυναικών καθώς και εκείνων 

που έχουν επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. 

 Να αναπτύξει και να εφαρμόσει πολιτικές που προωθούν τον βιώσιμο τουρισμό, δημιουργώντας θέσεις 

εργασίας και προωθώντας τους τοπικούς πολιτισμούς και τα προϊόντα. 

 Να ενισχύσει την ικανότητα των εγχώριων χρηματοπιστωτικών θεσμών ώστε να ενθαρρύνουν και να 

διερευνούν την πρόσβαση στις ασφαλίσεις καθώς και στις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 

 Να στηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες, ενισχύοντας την πρωτοβουλία 

του Π.Ο.Υ, Αid For Trade (Βοήθεια για το Εμπόριο), καθώς και μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου για την Τεχνική Βοήθεια στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες. 

 Να αναπτύξει και να θέσει σε εφαρμογή μία παγκόσμια στρατηγική για την απασχόληση των νέων και να 

εφαρμόσει το Παγκόσμιο Σύμφωνο Απασχόλησης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.   
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ΣΤΟΧΟΣ  9: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

 

 

 Να δημιουργήσει ποιοτικές, αξιόπιστες, βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων τοπικών 

και διασυνοριακών υποδομών, στηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη και την ανθρώπινη ευημερία, και 

επικεντρώνοντας την προσοχή, στην προσιτή και ισότιμη πρόσβαση σε αυτές για όλους. 

 Να προάγει τη χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη βιομηχανοποίηση και να αυξήσει ουσιαστικά, έως το 2030, το 

ποσοστό της απασχολησιμότητας στον βιομηχανικό κλάδο καθώς και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε 

συνάρτηση με τις εθνικές περιστάσεις. Αποβλέπει επίσης στην αύξηση του ποσοστού απασχολησιμότητας 

στον βιομηχανικό κλάδο στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. 

 Να αυξήσει την πρόσβαση των μικρών βιομηχανικών και άλλων ειδών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα 

εκείνων που δραστηριοποιούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 

παρέχοντας προσιτές πιστώσεις αλλά και να διευκολύνει την ενσωμάτωση τους στην αλυσίδα της αξίας και 

τις αγορές. 

 Να αναβαθμίσει και να μετασκευάσει τις βιομηχανίες , έως το 2030, κάνοντάς τις βιώσιμες και αυξάνοντας 

την αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων τους καθώς και να τις ενθαρρύνει να υιοθετήσουν 

περισσότερες «καθαρές» και περιβαλλοντικά ορθές τεχνολογίες και βιομηχανικές μεθόδους. Στο εγχείρημα 

αυτό θα πρέπει να δράσουν όλες οι χώρες ανάλογα με τις εκάστοτε δυνατότητες τους. 

 Να ενισχύσει την επιστημονική έρευνα, να αναβαθμίσει τις τεχνολογικές ικανότητες του βιομηχανικού 

κλάδου σε όλες τις χώρες και ιδίως στις αναπτυσσόμενες. Αποβλέπει επίσης, έως το 2030, να ενθαρρύνει την 

καινοτομία και να αυξήσει ουσιαστικά τον αριθμό των εργαζομένων στον τομέα της έρευνας και της 

ανάπτυξης κατά 1 εκατομμύριο ανθρώπους, καθώς και να αυξήσει τις δαπάνες για την έρευνα και την 

ανάπτυξη στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. 

 Να διευκολύνει την ανάπτυξη των βιώσιμων και ανθεκτικών υποδομών στις αναπτυσσόμενες χώρες με 

ακόμη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική, τεχνολογική και τεχνική υποστήριξη σε χώρες της Αφρικής, στις 

λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες καθώς και στα περίκλειστα και νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη. 

 Να στηρίξει την εγχώρια τεχνολογική έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία στις αναπτυσσόμενες χώρες, 

διασφαλίζοντας μία αποτελεσματική πολιτική που θα στηρίζει τη βιομηχανική διαφοροποίηση και την 

προσθήκη αξίας στα εμπορεύματα. 

 Να αυξήσει σημαντικά την πρόσβαση στην τεχνολογία των επικοινωνιών και της πληροφόρησης και να 

επιδιώξει την παροχή καθολικής και προσιτής πρόσβασης στο διαδίκτυο στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες 

έως το 2020.   
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ΣΤΟΧΟΣ  10: ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

 

 Να πετύχει και να διατηρήσει προοδευτικά, έως το 2030, την αύξηση του εισοδήματος των φτωχότερων μερίδων 

του πληθυσμού πετυχαίνοντας ποσοστό υψηλότερο από το μέσο εθνικό εισόδημα. 

 Να ενδυναμώσει και να προάγει, έως το 2030, την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη όλων, ανεξαρτήτως 

ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας, οικονομικής κατάστασης ή αλλού 

χαρακτηριστικού. 

 Να διασφαλίσει τις ισότιμες ευκαιρίες και τη μείωση των αποτελεσμάτων, καταργώντας νόμους και εξαλείφοντας 

πολιτικές και πρακτικές που δημιουργούν διακρίσεις και προάγοντας τις πρέπουσες νομοθεσίες, πολιτικές και 

ενέργειες. 

 Να υιοθετήσει τις κατάλληλες μισθολογικές, φορολογικές και πολιτικές κοινωνικής προστασίας πετυχαίνοντας 

προοδευτικά μεγαλύτερη ισότητα. 

 Να βελτιώσει τη ρύθμιση και τον έλεγχο των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών και ιδρυμάτων, καθώς και 

να ενισχύσει την εφαρμογή παρόμοιων κανονισμών. 

 Να διασφαλίσει την ενισχυμένη εκπροσώπηση και τις φωνές των αναπτυσσόμενων χωρών στη λήψη αποφάσεων 

σε παγκόσμιους, διεθνείς οικονομικούς θεσμούς έτσι ώστε να προκύψουν πιο αποτελεσματικοί, αξιόπιστοι, 

υπεύθυνοι και νόμιμοι θεσμοί. 

 Να διευκολύνει με ομαλό, ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο τη μετανάστευση και την κινητικότητα των ανθρώπων 

μέσω της εφαρμογής οργανωμένων και διαφανών μεταναστατευτικών πολιτικών. 

 Να εφαρμόσει την αρχή της ειδικής και διαφορετικής διαχείρισης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και προς τις 

λιγότερο ανεπτυγμένες σε συνάρτηση με τις συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

 Να ενθαρρύνει τη δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια και τις χρηματικές ροές, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων 

επενδύσεων, σε κράτη όπου εμφανίζεται μεγαλύτερη ανάγκη και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τις  

αφρικανικές χώρες καθώς και τα περίκλειστα και μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη σύμφωνα με τους 

εθνικούς τους στόχους και προγράμματα. 

 Να μειώσει, έως το 2030, σε λιγότερο από 3% τα έξοδα μεταφοράς των εμβασμάτων των μεταναστών και να 

εξαλείψει τις ροές εμβασμάτων όπου τα έξοδα υπερβαίνουν το 5%. 
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ΣΤΟΧΟΣ  11: ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ, 

ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΔΙΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ 

 

 

 

 Να διασφαλίσει, έως το 2030, την πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και προσιτή στέγαση, την πρόσβαση σε 

υπηρεσίες καθώς και την αναβάθμιση των παραγκουπόλεων. 

 Να παράσχει, έως το 2030, ασφαλή, προσιτά, προσβάσιμα και βιώσιμα συστήματα μεταφοράς για όλους, να 

βελτιώσει την ασφάλεια των δρόμων, κυρίως με την επέκταση των δημόσιων συγκοινωνιών, δίνοντας 

ταυτόχρονα ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, όπως οι 

γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι. 

 Να ενισχύσει, έως το 2030, τη χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη αστικοποίηση για όλους καθώς και να 

ενισχύσει τις δυνατότητες για τον συμμετοχικό, ενσωματωμένο και βιώσιμο προγραμματισμό και τη 

διαχείριση των ανθρώπινων οικισμών για όλες τις χώρες. 

 Να ενισχύσει τις προσπάθειες για την προστασία και τη διαφύλαξη της πολιτισμικής και φυσικής 

κληρονομίας του κόσμου. 

 Να μειώσει σημαντικά, έως το 2030, τον αριθμό των θανάτων και τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν 

επηρεαστεί από τις φυσικές καταστροφές καθώς και να μειώσει ουσιαστικά τις άμεσες οικονομικές απώλειες 

που σχετίζονται με το παγκόσμιο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές, 

δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους φτωχούς και στους ανθρώπους που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση. 

 Να μειώσει, έως το 2030, τον κατά κεφαλήν περιβαλλοντικό αντίκτυπο των πόλεων, δίνοντας ιδιαίτερη 

προσοχή στην ποιότητα του αέρα και τη διαχείριση των απορριμμάτων των δήμων. 

 Να διασφαλίσει, έως το 2030, την πρόσβαση για όλους και ιδίως για τις γυναίκες, τα παιδιά, τους 

ηλικιωμένους καθώς και τους ανθρώπους με αναπηρία, σε χώρους πρασίνου και σε δημόσιους χώρους με 

ασφάλεια. 

 Να προωθήσει και να δημιουργήσει οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς δεσμούς μεταξύ των 

αστικών, περιαστικών και επαρχιακών περιοχών, ενισχύοντας έτσι σε εθνικό και τοπικό επίπεδο τον 

προγραμματισμό ανάπτυξης. 

 Να αυξήσει ουσιαστικά, έως το 2020, τον αριθμό των πόλεων και των ανθρώπινων οικισμών, υιοθετώντας 

και εφαρμόζοντας ολοκληρωμένες πολιτικές και σχεδία που αποβλέπουν στη συμμετοχικότητα, στην 

αποτελεσματικότητα των πόρων, στον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αλλά και στην 

ανθεκτικότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Αποβλέπει επίσης στο να αναπτύξει και να θέσει σε 

εφαρμογή την παγκόσμια διαχείριση καταστροφών σε όλα τα επίπεδα σύμφωνα με το Πλαίσιο Sendai για τη 

μείωση των Φυσικών Καταστροφών 2015-2030. 

 Να στηρίξει τις λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρες μέσω οικονομικής και τεχνικής βοήθειας για την οικοδόμηση 

βιώσιμων και ανθεκτικών κτιρίων με τη χρήση τοπικών υλών.   
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ΣΤΟΧΟΣ  12: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

 

• Να θέσει σε εφαρμογή το δεκαετές πλαίσιο προγραμμάτων για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή. Όλες οι 

χώρες θα πρέπει να αναλάβουν δράση με τις αναπτυσσόμενες να ηγούνται του εγχειρήματος αυτού, λαμβάνοντας 

υπόψη την ανάπτυξη και τις ικανότητες των αναπτυσσόμενων χωρών. 

• Να πετύχει, έως το 2030, τη βιώσιμη διαχείριση και την επαρκή χρήση των φυσικών πόρων. 

• Να μειώσει κατά το ήμισυ, έως το 2030, την κατά κεφαλήν σπατάλη τροφίμων παγκοσμίως, στο επίπεδο των 

καταναλωτών και των λιανεμπόρων, καθώς και να μειώσει τις απώλειες τροφίμων σε όλο το εύρος της αλυσίδας 

παραγωγής και ανεφοδιασμού συμπεριλαμβανομένων των απωλειών έπειτα από τη συγκομιδή. 

• Να πετύχει, έως το 2020, την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των χημικών αποβλήτων αλλά και όλων των 

αποβλήτων σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους σύμφωνα με τα διεθνώς συμφωνηθέντα πλαίσια και να μειώσει 

σημαντικά τις εκπομπές τους στον αέρα, το νερό και το έδαφος έτσι ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις τους στην 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

• Να μειώσει ουσιαστικά, έως το 2030, την παραγωγή αποβλήτων μέσω της πρόληψης, της μείωσης, της 

ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. 

• Να ενθαρρύνει τις εταιρείες και ιδίως τις μεγάλες και τις διεθνικές εταιρείες να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές και 

να ενσωματώσουν πληροφορίες σχετικά με τις βιώσιμες πρακτικές στις αναφορές τους. 

• Να προάγει βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις εθνικές πολιτικές και τις προτεραιότητες. 

• Να διασφαλίσει, έως το 2030, ότι όλοι οι άνθρωποι και παντού έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και γνώσεις 

σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον βιώσιμο τρόπο ζωής σε αρμονία με τη φύση. 

• Να στηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες και να ενισχύσει την επιστημονική και τεχνολογική τους ικανότητα ώστε να 

κινηθούν προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης. 

• Να αναπτύξει και να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα εργαλεία ελέγχοντας έτσι τον αντίκτυπο της βιώσιμης ανάπτυξης 

στον τουρισμό, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και προωθώντας την τοπική κουλτούρα. 

• Να αναδιαρθρώσει τη φορολογία και να καταργήσει τις περιβαλλοντικά επιζήμιες επιδοτήσεις, όπου αυτές 

υπάρχουν, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και την κατάσταση των αναπτυσσόμενων χωρών και 

μειώνοντας τις πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη τους με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται οι φτωχοί και οι 

επηρεαζόμενες κοινότητες.   
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ΣΤΟΧΟΣ  13: ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 

 

 

 Να ενισχύσει την ανθεκτική και την προσαρμοστική ικανότητα όλων των χωρών απέναντι στις φυσικές 

καταστροφές και στους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. 

 Να ενσωματώσει τα μέτρα για την κλιματική αλλαγή στις εθνικές και πολιτικές, στρατηγικές και στον 

σχεδιασμό του κάθε κράτους. 

 Να βελτιώσει την εκπαίδευση, την ενημέρωση, καθώς και το ανθρώπινο και το θεσμικό δυναμικό σχετικά με 

θέματα που αφορούν τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη μείωση των επιπτώσεων 

και την έγκαιρη προειδοποίηση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. 

 Να εφαρμόσει τη δέσμευση των ανεπτυγμένων χωρών-μερών της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 

για την Κλιματική Αλλαγή, σχετικά με την από κοινού διάθεση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως μέχρι 

το 2020 από διάφορες πηγές ώστε να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών στα πλαίσια 

ουσιαστικών δράσεων μετριασμού και µε διαφάνεια στην εφαρμογή. Ο Στόχος 13 αποβλέπει επίσης στον 

πλήρη εξορθολογισμό του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα μέσω της κεφαλαιοποιήσής του το συντομότερο 

δυνατό. 

 Να προωθήσει μηχανισμούς έτσι ώστε να αυξήσει την ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης σχετικά με την 

κλιματική αλλαγή στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στα μικρά νησιωτικά κράτη, συμπεριλαμβανομένων 

των γυναικών και των νέων καθώς και των τοπικών και περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. 
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ΣΤΟΧΟΣ  14: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ, 

ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

 Να αποτρέψει και να μειώσει σημαντικά, έως το 2020, όλες τις μορφές της θαλάσσιας μόλυνσης και ειδικά της 

μόλυνσης που οφείλεται σε επίγειες δραστηριότητες όπως τα θαλάσσια απορρίμματα και τη ρύπανση από 

θρεπτικές ουσίες. 

 Να διαχειριστεί και να προστατέψει ουσιαστικά, έως το 2020, τα θαλάσσια και τα παράκτια οικοσυστήματα, 

αποφεύγοντας τις επιπτώσεις σε αυτά μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους, καθώς και να μεριμνήσει για 

την αποκατάσταση τους έτσι ώστε να πετύχει υγιείς και παραγωγικούς ωκεανούς. 

 Να ελαχιστοποιήσει και να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της οξέωσης των ωκεανών μέσω της ενισχυμένης 

επιστημονικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. 

 Να ρυθμίσει αποτελεσματικά, έως το 2020, την αλιευτική εκμετάλλευση και να δώσει ένα τέλος στην 

υπεραλίευση, την παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία, τις καταστρεπτικές αλιευτικές τεχνικές και να 

εφαρμόσει επιστημονικά σχέδια διαχείρισης της κατάστασης έτσι ώστε να αποκαταστήσει τα αποθέματα 

αλιευμάτων το συντομότερο δυνατό, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης 

βιώσιμης απόδοσης όπως ορίζεται από τα βιολογικά τους χαρακτηριστικά. 

 Να διατηρήσει, έως το 2020, τουλάχιστον το 10% των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών σύμφωνα με την 

εθνική και διεθνή νομοθεσία και με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. 

 Να απαγορεύσει, έως το 2020, συγκεκριμένες μορφές επιδοτήσεων αλιείας οι οποίες συντελούν στην 

πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και την υπερεκμετάλλευση και να εξαλείψει επιδοτήσεις που συντελούν στην  

παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία. Αποβλέπει επίσης στη μη εισαγωγή νέων επιδοτήσεων, 

αναγνωρίζοντας ότι η ορθή, ειδική, αποτελεσματική και διαφορετική προσέγγιση για τις αναπτυσσόμενες και τις 

λιγότερο αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι των αλιευτικών επιδοτήσεων που 

διαπραγματευτήκαν στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

 Να αυξήσει, έως το 2030, τα οικονομικά οφέλη για τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη και τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες από τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης 

διαχείρισης της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και του τουρισμού. 

 Να αυξήσει την επιστημονική γνώση, να αναπτύξει τις δυνατότητες έρευνας και να μεταδώσει τη θαλάσσια 

τεχνολογία λαμβάνοντας υπόψη τα Κριτήρια και τις Κατευθυντήριες σχετικά με τη Μετάδοση της Θαλάσσιας 

Τεχνολογίας στα Πλαίσια της Διακυβερνητικής Ωκεανογραφικής Επιτροπής, έτσι ώστε να βελτιώσει την υγεία των 

ωκεανών και να ενισχύσει τη συμβολή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στην ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων 

χωρών και ιδίως των μικρών αναπτυσσόμενων νησιωτικών κρατών και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. 

 Να παράσχει πρόσβαση στους αλιείς μικρής κλίμακας σε θαλάσσιους πόρους και αγορές. 

 Να ενισχύσει τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των πόρων τους, εφαρμόζοντας διεθνείς 

νομοθεσίες όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας η όποια θέτει 

το νομικό πλαίσιο για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των πόρων τους, παρ. 158, με τίτλο: 

«Το μέλλον που θέλουμε». 
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ΣΤΟΧΟΣ  15: ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΤΗΣ ΑΠΕΡΗΜΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

 

 Να διασφαλίσει, έως το 2020, τη διατήρηση, αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των χερσαίων και των 

εσωτερικών οικοσυστημάτων γλυκού νερού και των υπηρεσιών τους και συγκεκριμένα των δασών, των 

υδροβιότοπων, των βουνών, των άνυδρων ζωνών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς 

συμφωνίες. 

 Να προάγει, έως το 2020, την εφαρμογή της βιώσιμης διαχείρισης όλων των τύπων των δασών, να βάλει τέλος 

στην αποψίλωση, να αποκαταστήσει τα υποβαθμισμένα δάση και να αυξήσει ουσιαστικά τη δάσωση και την 

αναδάσωση παγκοσμίως. 

 Να καταπολεμήσει, έως το 2030, την ερημοποίηση, να αποκαταστήσει την υποβαθμισμένη γη και το έδαφος, 

συμπεριλαμβανομένης της γης που επηρεάστηκε από την ερημοποίηση, την ξηρασία και τις πλημμύρες και να 

επιδιώξει να πετύχει έναν κόσμο όπου η γη και το έδαφος θα είναι ασφαλείς. 

 Να διασφαλίσει, έως το 2030, τη διατήρηση των οικοσυστημάτων των βουνών, συμπεριλαμβανομένης της 

βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχύσει την ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη τα οποία είναι απαραίτητα 

για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 Να λάβει άμεση και ουσιαστική δράση για τη μείωση της υποβάθμισης των φυσικών οικότοπων, να αποτρέψει 

την απώλεια της βιοποικιλότητας και να προστατεύσει και να αποτρέψει, έως το 2020, την εξαφάνιση 

απειλούμενων ζώων. 

 Να προάγει τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που προκύπτουν από τη χρήση των γενετικών πόρων 

και να προάγει την ορθή πρόσβαση σε τέτοιους πόρους όπως έχει συμφωνηθεί διεθνώς. 

 Να λάβει άμεση δράση, δίνοντας τέλος στη λαθροθηρία και την παράνομη διακίνηση προστατευόμενων ειδών 

της χλωρίδας και της πανίδας και να αντιμετωπίσει τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση παράνομων προϊόντων 

χλωρίδας και πανίδας. 

 Να θεσπίσει μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και τη σημαντική μείωση του αντίκτυπου των 

χωροκατακτητικών ξένων ειδών στα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα, καθώς και να ελέγξει ή να εξαλείψει τα 

είδη προτεραιότητας. 

 Να ενσωματώσει, έως το 2020, τις αξίες των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό 

σχεδιασμό, στις διαδικασίες ανάπτυξης και στις στρατηγικές μείωσης της φτώχειας. 

 Να κινητοποιήσει σημαντικούς πόρους από όλες τις πηγές και σε όλα τα επίπεδα για να χρηματοδοτήσει τη 

βιώσιμη διαχείριση των δασών και να προβάλει επαρκή κίνητρα για τις αναπτυσσόμενες χώρες έτσι ώστε να 

σημειώσουν πρόοδο σε τέτοιου είδους διαχειρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης και της αναδάσωσης. 

 Να ενισχύσει την παγκόσμια στήριξη για τις προσπάθειες καταπολέμησης της λαθροθηρίας και της παράνομης 

διακίνησης προστατευόμενων ειδών, αυξάνοντας την ικανότητα των τοπικών κοινοτήτων να υλοποιήσουν τις 

ευκαιρίες διαβίωσης τους. 
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ΣΤΟΧΟΣ  16: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΝ, ΕΙΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 

 

 

 Να μειώσει σημαντικά όλες τις μορφές βίας και τα ποσοστά των θανάτων που σχετίζονται με αυτή παντού. 

 Να δώσει τέλος στην κακοποίηση, την εκμετάλλευση, τη διακίνηση των παιδιών καθώς και σε όλες τις 

μορφές βίας και βασανιστηρίων που αυτά υφίστανται. 

 Να προάγει το κράτος δικαίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και να διασφαλίσει την ίση πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη για όλους. 

 Να μειώσει σημαντικά, έως το 2030, τις παράνομες ροές χρημάτων και όπλων, να ενισχύσει την ανάκτηση 

κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και να καταπολεμήσει κάθε μορφή οργανωμένου εγκλήματος. 

 Να μειώσει ουσιαστικά κάθε μορφής διαφθορά και δωροδοκία. 

 Να αναπτύξει αποτελεσματικούς, αξιόπιστους και διαφανείς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα. 

 Να διασφαλίσει την υπεύθυνη, συμμετοχική, αντιπροσωπευτική και χωρίς αποκλεισμούς λήψη αποφάσεων 

σε όλα τα επίπεδα. 

 Να διευρύνει και να ενισχύσει τη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών στους θεσμούς παγκόσμιας 

διακυβέρνησης. 

 Να παράσχει, έως το 2030, νομικό καθεστώς για όλους καθώς και να διασφαλίσει την καταγραφή των 

γεννήσεων. 

 Να διασφαλίσει τη δημόσια πρόσβαση σε πληροφορίες και να προστατεύσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες 

σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές νομοθεσίες και τις διεθνείς συμφωνίες. 

 Να ενισχύσει τους σχετικούς εθνικούς θεσμούς, μέσω της διεθνούς συνεργασίας για την οικοδόμηση 

ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο στην πρόληψη της βίας και την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος. 

 Να προάγει και να θέσει σε εφαρμογή νόμους που δεν δημιουργούν διακρίσεις με στόχο τη βιώσιμη 

ανάπτυξη. 
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ΣΤΟΧΟΣ  17: ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 

 

 

Οικονομία 

 

Να ενισχύσει την εγχώρια κινητοποίηση των πόρων μέσω της διεθνούς στήριξης στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς 
και να βελτιώσει την εγχώρια ικανότητα για τη συλλογή φόρων και άλλων εισοδημάτων. 

Να ωθήσει τις ανεπτυγμένες χώρες να εφαρμόσουν πλήρως τις επίσημες αναπτυξιακές τους δεσμεύσεις όπως τη 
δέσμευση από αρκετές ανεπτυγμένες χώρες, να δαπανήσουν το 0,7% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) σε 
Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ) προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και το 0,15 έως το 0,20 του ΑΕΕ σε ΕΑΒ προς τις 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Οι χώρες που παρέχουν Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια ενθαρρύνονται να θέσουν ως 
στόχο τους την παροχή τουλάχιστον του 0,20% του ΑΕΕ στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. 

Να κινητοποιήσει επιπλέον χρηματοοικονομικούς πόρους για τις αναπτυσσόμενες χώρες από πολλαπλές πηγές. 

Να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να επιτύχουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους τους μέσω 
συντονισμένων πολιτικών που στοχεύουν στην προώθηση της χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια, στην 
ανακούφιση και στην αναδιάρθρωση του χρέους ως αρμόζει. Αποβλέπει επίσης στη διαχείριση του εξωτερικού χρέους 
των υπερχρεωμένων και των φτωχών χωρών. 

Να υιοθετήσει και να εφαρμόσει συστήματα επενδύσεων υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. 

Τεχνολογία 

 

Να ενισχύσει τη συνεργασία Βορά-Νότου, Νότου-Νότου, την τριγωνική-τοπική και διεθνή συνεργασία με στόχο την 
πρόσβαση στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία. Αποβλέπει επίσης στο να ενισχύσει την ανταλλαγή 
γνώσεων με αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους, και μεταξύ άλλων να βελτιώσει το συντονισμό των υπαρχόντων 
μηχανισμών και ιδίως των μηχανισμών των Ηνωμένων Εθνών, μέσω ενός παγκόσμιου μηχανισμού διευκόλυνσης. 

Να προάγει την ανάπτυξη, τη μετάδοση και τη διάδοση περιβαλλοντικά ορθών τεχνολογιών για τις αναπτυσσόμενες 
χώρες με ευνοϊκούς και προτιμησιακούς όρους και συνθήκες όπως συμφωνήθηκε διεθνώς. 

Να θέσει σε λειτουργία τράπεζες τεχνολογίας και επιστήμης, τεχνολογικούς και καινοτόμους μηχανισμούς ανάπτυξης 
δυνατοτήτων για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, έως το 2017, αλλά και να ενδυναμώσει τη χρήση βασικών 
τεχνολογιών και ιδίως των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. 

Ανάπτυξη Ικανοτήτων 

 

Να ενισχύσει τη διεθνή στήριξη για την εφαρμογή αποτελεσματικών και στοχοθετημένων ικανοτήτων ανάπτυξης στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, έτσι ώστε να προωθήσουν τα εκάστοτε εθνικά σχέδια των χωρών, τα οποία με τη σειρά τους 
θα συμβάλουν στην εφαρμογή των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
συνεργασίας Βορά-Νότου, Νότου-Νότου αλλά και μέσω της τριγωνικής συνεργασίας. 

Εμπόριο 
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Να προωθήσει ένα καθολικό, συμμετοχικό, ισότιμο, πολυμερές, χωρίς διακρίσεις και που βασίζεται στους κανόνες, 
εμπορικό σύστημα υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου μέσω της ολοκλήρωσης των 
διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της Ατζέντας της Ντόχα για την Ανάπτυξη. 

Να αυξήσει σημαντικά τις εξαγωγές των αναπτυσσόμενων χωρών έχοντας ως στόχο τον διπλασιασμό του μεριδίου 
των παγκόσμιων εξαγωγών των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μέχρι το 2020. 

Να υλοποιήσει έγκαιρα την πρόσβαση σε αγορές άνευ δασμών και ποσοστώσεων, σε διαρκή βάση, για όλες τις 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, διασφαλίζοντας 
ότι οι προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι διαφανείς και 
απλοί και συμβάλλουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά. 

Συστημικά προβλήματα 

 

Θεσμική και πολιτική συνοχή 

 

Να ενισχύσει την παγκόσμια μακροοικονομική σταθερότητα μέσω του συντονισμού και της συνοχής των πολιτικών 
που ακολουθούνται. 

Να ενισχύσει την πολιτική συνοχή με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Να σεβαστεί την πολιτική και την ηγεσία κάθε χώρας για τη δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών που στοχεύουν στην 
εξάλειψη της φτώχειας αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Πολυμερείς εταιρικές συνεργασίες 

 

Να ενισχύσει την παγκόσμια συνεργασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω πολυμερών εταιρικών συνεργασιών που θα 
κινητοποιούν και θα μοιράζονται τη γνώση, την εμπειρία, την τεχνολογία και τους χρηματοοικονομικούς πόρους για 
να στηρίξουν την επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις χώρες και ιδίως στις αναπτυσσόμενες 
χώρες. 

Να ενθαρρύνει και να προωθήσει τις αποτελεσματικές συμπράξεις στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα αλλά και 
μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, επωφελούμενες από την εμπειρία και από τις στρατηγικές άντλησης πόρων που 
παρέχουν οι εταίροι. 

Στοιχεία, έλεγχος και αξιοπιστία 

 

Να ενισχύσει, έως το 2020, την ανάπτυξη των ικανοτήτων για τις αναπτυσσόμενες χώρες, τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη. 

 Να ενισχύσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας και με αξιοπιστία στοιχείων, ανεξάρτητα από το 
εισόδημα, την ηλικία, τη φυλή, την εθνικότητα, το μεταναστευτικό στάτους, τη γεωγραφική τοποθεσία και άλλα 
χαρακτηριστικά. 

Να αναπτύξει περαιτέρω, έως το 2030, τις ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες για τη μέτρηση της προόδου της βιώσιμης 
ανάπτυξης αλλά και τη μέτρηση του ΑΕΠ. 

Να στηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων στατιστικής στις αναπτυσσόμενες χώρες . 
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8.3 ΕΠΙΠΡOΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚA #3  

8.3.1 Επιπρόσθετα υλικά για τη Θεματική Ενότητα I 

Τίτλος Είμαστε συμπεριληπτικοί με ποικιλομορφία 

Ηλικία 13/ 15 χρονών 

Χρόνος 60 λεπτά (περίπου) 

Υλικά Πίνακας, στυλό, χαρτί  

Χαρακτηριστικά χώρου 
ελαφριά τραπέζια (για να μετακινούνται), καρέκλες και χώρος για τη δημιουργία 
ομάδων 

Στόχοι 

 Να μάθουν για συμπεριληπτικές πόλεις. 

 Για σκεφτούν τις ειδικές ανάγκες και τον τρόπο παροχής στους πολίτες όλων 
των υπηρεσιών που δικαιούνται 

 Να αυξηθεί η συνειδητοποίηση ότι η πολιτιστική πολυμορφία  μέσα σε μια 

πόλη είναι παντού γύρω μας (μέσω των τροφίμων, των ρούχων, της 

μουσικής, των καταστημάτων κλπ.) και ότι αυτή η πολυμορφία είναι μια 

δύναμη και πρέπει να προστατευθεί.  

Λέξεις κλειδιά  Ποικιλομορφία, κοινωνική συμπερίληψη, διαπολιτισμικότητα  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Δραστηριότητα 1 (25 λεπτά) 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

1.  Σε ομάδες, οι μαθητές απαντούν στην ερώτηση: "Τι είναι μια συμπεριληπτική κοινωνία;" και στη συνέχεια 

μοιράζονται τις ιδέες τους με όλη την τάξη. 

 

Η συμπεριληπτική κοινότητα έχει οριστεί ως αυτή που προάγει την ανάπτυξη με ισότητα. "Είναι ένας τόπος όπου 

όλοι, ανεξαρτήτως οικονομικών πόρων, φύλου, φυλής, εθνότητας ή θρησκείας, έχουν τη δυνατότητα και την 

εξουσία να συμμετέχουν πλήρως στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές ευκαιρίες που μπορούν να 

προσφέρουν οι πόλεις" (UN-Habitat 2001). Μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς δημιουργεί ένα "ασφαλές, ζωντανό 

περιβάλλον με προσιτή και ισότιμη πρόσβαση στις αστικές υπηρεσίες (παροχή νερού, αποχέτευση, διαχείριση 

στερεών αποβλήτων, στέγαση και μέσα συγκοινωνίας), κοινωνικές υπηρεσίες (υγεία, εκπαίδευση, πολιτισμός και 

δημόσιος χώρος), ευκαιρίες διαβίωσης για όλους τους κατοίκους της πόλης και άλλους χρήστες της πόλης για να 

προωθήσουν τη βέλτιστη ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου τους και να διασφαλίσουν τον σεβασμό της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ισότητας». (Προσαρμόστηκε από:  Asian Development Bank , 2017) 

 

2. Προσκαλέστε τους μαθητές να αναλάβουν το ρόλο ενός αρχιτέκτονα και να σχεδιάσουν μια πόλη χωρίς 

αποκλεισμούς, μέσα σε 10 λεπτά, λαμβάνοντας υπόψιν χώρους (σχολεία, κήπους, νοσοκομεία, δημαρχεία, 

χώρους πίστης –πχ εκκλησίες-), άτομα (παιδιά, νέους και ηλικιωμένους με και χωρίς προβλήματα σωματικής 

και ψυχικής υγείας, από διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό) και τομείς 

παρέμβασης (φτώχεια, πείνα, δικαιώματα, περιβάλλον)... 

 

3. Ζητήστε από μερικούς μαθητές να μοιραστούν τα σχέδιά τους και να δείξουν με ποιο τρόπο οι πόλεις τους 

είναι συμπεριληπτικές. 
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Δραστηριότητα 2 (15 λεπτά) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΙ; 

Γράψτε "κοινωνική συμπερίληψη" στον πίνακα ή σε ένα flipchart και κάντε ιδεοθύελλα σχετικά με το τι σημαίνει 

αυτό: ιδέες, σχέδια, προβλήματα που έρχονται στο μυαλό του μαθητή όταν σκέφτεται αυτές τις λέξεις. 

 

Η κοινωνική συμπερίληψη είναι μια διαδικασία που εξασφαλίζει ότι όσοι βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού αποκτούν τις απαραίτητες ευκαιρίες και πόρους για να συμμετέχουν πλήρως στην 

οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή και να απολαύσουν ένα βιοτικό επίπεδο που θεωρείται 

φυσιολογικό στην κοινωνία που ζουν". (...) «Εξασφαλίζει ότι οι ευάλωτες ομάδες και τα άτομα έχουν μεγαλύτερη 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζει τη ζωή τους και ότι έχουν πρόσβαση στα θεμελιώδη δικαιώματά 

τους» (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010). 

 
Δραστηριότητα 3 (20  λεπτά) 

ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

1. Εξηγήστε στους μαθητές ότι θα προβληματιστούν σχετικά με τα διαφορετικά μέρη και καταστάσεις που 
παρατηρούμε την ποικιλομορφία μέσα σε μια πόλη στην καθημερινή ζωή. 

2. Ζητήστε τους να χωριστούν σε μικρές ομάδες (3 ή 4 άτομα στην κάθε ομάδα) και να σκεφτούν την 
καθημερινότητά τους - τι τρώνε, ποια είδη ρούχων φορούν, το είδος μουσικής ακούν, τα καταστήματα που 
πηγαίνουν, τα λουλούδια που βλέπουν, τις ταινίες που παρακολουθούν, κλπ. 

3. Δώστε τους ένα χαρτί για να σχεδιάσουν και να γράψουν όλα όσα αντιλαμβάνονται ως ποικιλομορφία στην 
καθημερινότητά τους. Μπορούν να σχεδιάσουν χαρακτήρες, κτίρια, καταστήματα, τρόφιμα, ρούχα, λαχανικά, 
μουσική ... 

4. Κολλήστε τα σχέδια στον τοίχο και δώστε την ευκαιρία στους  μαθητές να δουν ότι έκαναν οι άλλοι. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Χωρίστε την τάξη σε δύο ομάδες και ζητήστε από κάποιον να διερευνήσει τα υπάρχοντα τοπικά πολιτικά 
προγράμματα που προωθούν την κοινωνική ενσωμάτωση και την υποστήριξη ατόμων που κάνουν χρήση 
ναρκωτικών, οινοπνευματωδών ποτών και  ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Από ένα άλλο άτομο ζητείστε 
να κάνει έρευνα σχετικά με τα ιδρύματα που παρέχουν υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο για αυτές τις περιπτώσεις. 
Μετά τη συγκέντρωση των πληροφοριών, οι ομάδες μοιράζονται τα αποτελέσματα με όλη την τάξη. Ενθαρρύνετε 
την κριτική σκέψη, συζητώντας γύρω από αυτό το ερώτημα: λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες ανάγκες, αρκούν 
αυτά τα προγράμματα; Βοηθήστε την τάξη να εντοπίσει τους τύπους ενεργειών που μπορούν να προωθήσουν 
(εκστρατεία, επιστολές σε πολιτικούς, υπογραφή αιτημάτων, συμμετοχή σε μια ένωση ...). Ως μαθητές να επιλέξουν 
ένα θέμα και μία ενέργεια (παράδειγμα: επιστολή προς τον δήμαρχο της πόλης ζητώντας περισσότερη υποστήριξη 
στους άστεγους) και να την υλοποιήσουν στην κοινότητα. 
Σας άρεσε η δραστηριότητα; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της πολιτιστικής πολυμορφίας; Πού βρίσκεται η 

πολιτιστική ποικιλομορφία στην πόλη σας; Έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό το θέμα; Τι είδους καινοτομία ή δράση θα 

μπορούσε να βελτιώσει την εκπροσώπηση και την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων; 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 Ζητήστε από τους μαθητές να βγάζουν φωτογραφίες στην πόλη με σύμβολα πολιτιστικής πολυμορφίας. Δώστε 
τους χώρο στο μέλλον για να μοιραστούν τις φωτογραφίες τους. 

 Μπορούν να δημιουργήσουν ένα φωτομοντάζ το οποίο θα μοιραστούν στην πλατφόρμα με άλλους 
Ευρωπαίους μαθητές. 

 Ζητήστε από τους μαθητές σας να φανταστούν / να δημιουργήσουν μια δράση για να προωθήσουν τον 
διάλογο και την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών στην πόλη τους. 

 Σε περίπτωση που γνωρίζετε ενώσεις που προωθούν τη διαπολιτισμικότητα, μπορείτε να τους προσκαλέσετε 

να μιλήσουν για το έργο τους. 

ΠΗΓΕΣ 

Προσαρμοσμένο από το Asian Development Bank. (διαθέσιμο στο: 
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/223096/enabling-inclusive-cities.pdf) 
Social Inclusion, Ευρωπαϊκή Ένωση ( διαθέσιμο στο 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/sf_social_inclusion_en.pdf) 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/223096/enabling-inclusive-cities.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/sf_social_inclusion_en.pdf
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8.4 ΕΠΙΠΡOΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚA #4  

8.4.1 Επιπρόσθετα υλικά για τη Θεματική Ενότητα II  
 

Τίτλος 
Στερεότυπα και προκαταλήψεις ως εμπόδιο στην πολιτισμική 

ποικιλομορφία 

Ηλικία 13/ 15 χρονών 

Χρόνος 70 λεπτά 

Υλικά 

Πίνακας, στυλό, κολλητική ταινία, παραδείγματα για τη δραστηριότητα 

"Cultionary" (παράρτημα 1), φόρμα για να συμπληρωθεί η δραστηριότητα 

"Eurorail" (βλέπε παράρτημα 2), καθώς και τα παραρτήματα 3 και 4 για να 

δείξετε. ανακυκλώσιμα υλικά, κόλλα, σύρμα, χαρτί, κραγιόνια, σημειωτές και 

κάλυμμα για τα μάτια 

Χαρακτηριστικά χώρου 
ελαφριά τραπέζια (για να μετακινούνται), καρέκλες και χώρος για τη 

δημιουργία ομάδων  

Στόχοι 

 εισαγωγή στο θέμα μιλώντας για τους διαφορετικούς πολιτισμούς και τις 

μειονότητες, αλλά και τις αντιλήψεις για αυτούς · 

 να συνεργαστούμε με εκπροσώπους των μειονοτικών ομάδων που 

έχουμε και να αντιμετωπίσουμε τις διαφορετικές αξίες και τα 

στερεότυπα των συμμετεχόντων. 

 να κατανοήσουμε τη λειτουργία των στερεοτύπων και να 

προβληματιστούμε για τον αντίκτυπό τους σε μια πολυπολιτισμική 

κοινωνία. 

 Ευαισθητοποίηση των νέων για τη σημασία μιας πόλης χωρίς 

αποκλεισμούς, ιδίως όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών των ατόμων 

με αναπηρίες. 

Λέξεις κλειδιά  προκαταλήψεις, στερεότυπα, πολιτισμική ποικιλομορφία 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 (20 λεπτά) 

ΧΤΙΣΙΜΟ ΣΠΙΤΙΟΥ 

1. Χωρίστε τους μαθητές σε 4 ή 5 ομάδες και ζητήστε τους να φτιάξουν ένα σπίτι με ανακυκλώσιμα υλικά, κόλλα 

και σύρμα (δώστε ακριβώς την ίδια ποσότητα και τύπο υλικών σε όλες τις ομάδες). Εξηγήστε ότι σε κάθε 

ομάδα πρέπει να υπάρχουν 3 άτομα με αυτές τις συνθήκες: ένα με καλυμμένα μάτια, ένα με τα χέρια δεμένα 

και ένα άλλο που να μην μπορεί να μιλήσει. Προσκαλέστε έναν ή δύο μαθητές να βρίσκονται έξω από τις 

ομάδες και να δρουν ως παρατηρητές. Δώστε 10 λεπτά για να χτίσουν το σπίτι τους. 

2. Ζητήστε από τους παρατηρητές να μοιραστούν την άποψή τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 

συμμαθητές με σωματικά μειονεκτήματα συμπεριλήφθηκαν ή δεν συμπεριλήφθηκαν σε κάθε ομάδα 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 (20 λεπτά) 

“CULTIONARY” 

1. Ζητήστε από τους μαθητές να σχηματίσουν ομάδες των 4 και 6 ατόμων. 
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2. Πείτε στις ομάδες να πάρουν αρκετά φύλλα χαρτιού (ενδεχομένως ανακυκλωμένα) και ένα μολύβι και να 
βρουν κάπου να καθίσουν, ώστε να είναι απομονωμένοι η μα από την άλλη. 

3. Δώστε σε κάθε ομάδα ένα σύνολο καρτών με τις λέξεις από τον κατάλογο του Παραρτήματος 1 για να 

μαντέψουν και εξηγείστε ότι μπορούν να διαβάζουν τις κάρτες μία μόνο κάθε φορά και μόνο όταν ο 

διευκολυντής τους λέει να ξεκινήσουν. Μπορείτε να δώσετε κάποιες κοινές λέξεις στις ομάδες. Στη συνέχεια οι 

μαθητές θα μπορούν να συγκρίνουν τη διαφορετική ερμηνεία μιας κοινής λέξης. 

4. Κανόνες: Πείτε στους μαθητές να επιλέξουν έναν πρώτο εκπρόσωπο που θα σκεφτεί τη λέξη ενώ τα άλλα μέλη 
της ομάδας προσπαθούν να μαντέψουν. Μπορούν να σχεδιάζουν μόνο εικόνες. Δεν μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν αριθμούς ή λέξεις. Δεν μιλάνε εκτός από για επιβεβαίωση της σωστής απάντησης. Η 
υπόλοιπη ομάδα μπορεί μόνο να λέει τις εικασίες της. Δεν μπορούν να κάνουν ερωτήσεις. Είναι σημαντικό να 
αφήσετε την ομάδα να τρέξει μόνη της αυτή τη δραστηριότητα και να μην κρίνουν τα σχέδια. Αυτή η 
προσέγγιση θα είναι χρήσιμη στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακεφαλαίωσης. 

5. Όταν έχουν μαντέψει σωστά τη λέξη, ζητήστε από την ομάδα να επιλέξει ένα άλλο μέλος για να σχεδιάσει. Το 

άτομο αυτό εξετάζει την επόμενη κάρτα. Να έχετε κατά νου ότι όσοι νομίζουν ότι δεν ζωγραφίζουν καλά 

μπορεί να πιστεύουν ότι αυτό θα είναι δύσκολο γι’ αυτούς. Διαβεβαιώστε τους ότι δεν ψάχνετε έργα τέχνης και 

ενθαρρύνετε τον καθένα να σχεδιάσει. Η απλότητα είναι το κλειδί: Κάντε το απλό! 

6. Ζητήστε από όσους σχεδιάζουν, μετά από κάθε γύρο, να γράψουν στην εικόνα τους, είτε την τελείωσαν είτε 
όχι, ποια ήταν η λέξη. 

7. Ζητήστε από τις ομάδες, στο τέλος του παιχνιδιού, να κολλήσουν στον τοίχο τις εικόνες τους έτσι ώστε να 

μπορούν να συγκριθούν και να συζητηθούν οι διαφορετικές ερμηνείες και εικόνες. Συζητήστε το γιατί 

αποφάσισαν να σχεδιάσουν μια συγκεκριμένη λέξη με τον συγκεκριμένο τρόπο. 

 

Αυτή η δραστηριότητα είναι πιθανό να βγάλει στην επιφάνεια τα πιο άμεσα και γενικευμένα στερεότυπα που 

έχουμε για άλλους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών ή των μειονοτήτων. Είναι πολύ 

δημιουργική και πολύ διασκεδαστική. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό η δραστηριότητα να μην σταματήσει στα 

σχέδια, αλλά να προάγει τον προβληματισμό σχετικά με τους κινδύνους των στερεοτύπων και, ειδικότερα, από πού 

προέρχονται οι εικόνες μας (αντανάκλαση τα στερεότυπα μας). Όλοι χρειάζονται στερεότυπα για να μπορούν να 

σχετίζονται με το περιβάλλον και τους ανθρώπους γύρω μας. Όλοι μας έχουμε και κουβαλάμε στερεότυπα, αυτό 

δεν είναι μόνο αναπόφευκτο αλλά και απαραίτητο. Ως εκ τούτου, πρέπει να αποφευχθούν τυχόν κρίσεις σχετικά με 

τα στερεότυπα των συμμετεχόντων. Αυτό που πρέπει να προωθήσει η αξιολόγηση και η συζήτηση είναι ότι πρέπει 

να γνωρίζουμε ότι τα στερεότυπα είναι ακριβώς αυτά: εικόνες και υποθέσεις που συχνά δεν έχουν καμία σχέση με 

την πραγματικότητα. Η γνώση των στερεοτύπων και των κινδύνων που απορρέουν από αυτά είναι ο καλύτερος 

τρόπος για την πρόληψη των προκαταλήψεων που οδηγούν σε διακρίσεις. Λάβετε υπόψη ότι η αποδόμηση των 

στερεοτύπων είναι από μόνη της ένα μάθημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή προκειμένου, όπως 

αναφέρθηκε ήδη, να αποφευχθεί η ενίσχυση στερεοτύπων. 

 

Δραστηριότητα 3 (30 λεπτά) 

“EURORAIL À LA CARTE” 

1. Δώστε ένα αντίγραφο του φύλλου δραστηριοτήτων σε κάθε μαθητή (βλ. Παράρτημα 2, ατομική φόρμα). 

2. Περιγράψτε εν συντομία το σενάριο και πείτε τους να διαβάσουν τις περιγραφές των ανθρώπων. 

3. Ζητήστε από τους μαθητές να επιλέξουν ξεχωριστά τρεις ανθρώπους που θα ήθελαν περισσότερο να μείνουν 
μαζί τους και τρεις που θα ήθελαν το λιγότερο να μείνουν μαζί τους. Δώστε τους 7 λεπτά για να το κάνουν. 

4. Έπειτα, δημιουργήστε ομάδες 4-5 ατόμων και δώστε τους το χαρτί ειδικά για τις ομάδες (βλ. Παράρτημα 2, 
φόρμα ομάδας). 

5. Ζητήστε τους να μοιραστούν τις επιλογές τους και να συζητήσουν τους λόγους που έκαναν αυτές τις επιλογές. 

Στη συνέχεια, ζητήστε τους να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά με έναν κοινό κατάλογο 

των τριών ατόμων που προτιμούν περισσότερο και των τριών που προτιμούν λιγότερο. Δώστε τους 12 λεπτά 
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για αυτό το μέρος της δραστηριότητας. 

6. Στην Ολομέλεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει τα συμπεράσματά της. Συζητήστε τους βασικούς παράγοντες που 

καθορίζουν τις αποφάσεις τους ως άτομα και ως ομάδα. Προάγετε τον προβληματισμό. Ο στόχος των 

συμμετεχόντων είναι να προβληματιστούν σχετικά με τις προκαταλήψεις που συνδέονται με τα στερεότυπα. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Δραστηριότητα 1 

 Πώς τα πήγε η άσκηση; 

 Πώς αισθάνεται κάποιος όταν δεν μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα με τους συμμαθητές του; 

 Πώς τα άτομα με αναπηρίες ενσωματώθηκαν (ή δεν ήταν) από την ομάδα; 

 

Δραστηριότητα 3 

 Μπορούν τα ακόλουθα να ορίσουν ένα άτομο;  
φύλο / γενετήσιος προσανατολισμός / θρησκεία / επάγγελμα / κατάσταση υγείας  

 Είναι  "καλύτερος" ή "χειρότερος" κάποιος, ανάλογα με τα παραπάνω ζητήματα; 

 Το υπόβαθρο (εμπειρίες, γνώσεις ...) μας, επηρεάζει την οπτική μας για τους άλλους; 

 

Σας άρεσαν οι δραστηριότητες; Τι σας άρεσε περισσότερο; Πώς σχεδιάσατε τις εικόνες; Και γιατί διαλέξατε ή 

απορρίψατε μερικές λέξεις; Ποιος ανησυχεί για τα στερεότυπα; Σκεφτείτε ιδιαίτερα την πόλη σας. Ποιες είναι οι 

συνέπειες των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων για την πολιτισμική πολυμορφία; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι 

της έλλειψης πολιτιστικής πολυμορφίας μέσα σε μια πόλη;  

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 Μετά από αυτή τη συζήτηση, μπορείτε να απεικονίσετε τη διαδικασία που οδηγεί από την αντιπροσώπευση σε 
διακρίσεις με την πυραμίδα του μίσους (βλ. Παράρτημα 3) και τον μηχανισμό διαχωρισμού (βλ. Παράρτημα 
4). 

 Οι μαθητές μπορούν να συγκεντρώσουν μερικά παραδείγματα μέσα από το περιβάλλον τους (σχολείο, 

σύλλογος, πόλη, κλπ.) που διαδίδουν στερεότυπα (εικόνες, εφημερίδες, βίντεο κ.λπ.). Προτείνετε τους να 

φορτώσουν στην πλατφόρμα τα επιλεγμένα παραδείγματα με ένα σχόλιο / θετικό μήνυμα για να 

καταπολεμήσουν το στερεότυπο που διαδίδουν τα παραδείγματα. Ποιοι τείνουν να είναι περισσότερο θύματα 

αυτών των προκαταλήψεων και στερεοτύπων; 

ΠΗΓΕΣ 

Building a house activity is inspired in the manual “Global How? Facilitating Global Learning – A Trainer`s Manual” 

(σελίδα 62) (διαθέσιμο στο http://aidglobal.org/userfiles/FINAL_Manual_global_how_2pages_online-reading.pdf) 

Οι δραστηριότητες 2 και 3 προσαρμόστηκαν από το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο “All different, all equal” του 

Συμβουλίου της Ευρώπης. http://www.eycb.coe.int/edupack/ 

 

  

http://aidglobal.org/userfiles/FINAL_Manual_global_how_2pages_online-reading.pdf
http://www.eycb.coe.int/edupack/
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8.5 ΕΠΙΠΡOΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚA #5  

8.5.1 Επιπρόσθετα υλικά για τη Θεματική Ενότητα III  
 

Τίτλος Συμμετέχω 

Ηλικία 13/ 15 χρονών 

Χρόνος 90 λεπτά 

Υλικά 

Υπολογιστής, data show, ηχεία, κενό χαρτί (ανακυκλώσιμο), στυλό, flipchart, 

αυτοκόλλητα, εικόνες για δραστηριότητα "Σκάλα Συμμετοχής" (Παράρτημα 

1) και κάρτες για τη δραστηριότητα "Συμμετοχική Συνέλευση" (Παράρτημα 2) 

 

Χαρακτηριστικά χώρου 
ελαφριά τραπέζια (για να μετακινούνται), καρέκλες και χώρος για τη 

δημιουργία ομάδων 

Στόχοι 

 Να μάθουν για τα διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής. 

 Να σκεφτούν τί είναι η συμμετοχή 

 Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της ενσωμάτωσης της φωνής 

των νέων σε πολιτικές και δράσεις. 

Λέξεις κλειδιά  συμμετοχή πολιτών, Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Δραστηριότητα 1 (15 λεπτά) 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ…. 

1. Ζητήστε από κάθε μαθητή να γράψει σε ένα μικρό χαρτί τι σημαίνει για αυτούς η συμμετοχή στην κοινωνία. 
2. Ζητείστε τους να μπουν σε ζευγάρια και να συζητήσουν τι σημαίνει η συμμετοχή στην κοινωνία. Και οι δύο 

γράφουν σε ένα άλλο χαρτί όσες κοινές απόψεις έχουν. 
3. Ενώστε 2 ζευγάρια (ομάδες των 4) και κάντε την ίδια άσκηση.  
4. Ζητήστε από τις ομάδες να παρουσιάσουν τους ορισμούς / ιδέες τους σε όλους τους μαθητές. 
5. Επαναλάβετε τις κοινές απόψεις και παρουσιάστε τον ορισμό της συμμετοχής σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 

Χάρτη για τη Συμμετοχή των Νέων στην Τοπική και Περιφερειακή Ζωή (2003): 

 

 
"Η ενεργός συμμετοχή των νέων στις αποφάσεις και τις ενέργειες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι 

ουσιώδους σημασίας αν πρόκειται να κτίσουμε πιο δημοκρατικές, συμμετοχικές και ευημερούσες κοινωνίες. Η 

συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή κάθε κοινότητας είναι κάτι παραπάνω από το εκλέγειν ή το εκλέγεσθαι, 

παρόλο που και αυτά είναι σημαντικά στοιχεία. Η συμμετοχή και η ιδιότητα του ενεργού πολίτη κοινά αφορά 

το να έχεις το δικαίωμα, τα μέσα, το χώρο και την ευκαιρία και όπου χρειάζεται την υποστήριξη για να 

συμμετέχεις και να επηρεάζεις τις αποφάσεις και να συμμετέχεις σε ενέργειες και δραστηριότητες ώστε να 

συνεισφέρεις στην οικοδόμηση μιας καλύτερης κοινωνίας” 

 

Δραστηριότητα 2 (15 λεπτά) 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ; 

Ρωτήστε τους μαθητές αν αισθάνονται ότι συμμετέχουν στις σχολικές πολιτικές και αν ναι, να προσδιορίσουν 

τους χώρους συμμετοχής. Οι απαντήσεις μπορούν να γραφτούν σε έναν πίνακα που συστηματοποιεί τις 

πληροφορίες. Ακολουθούν πιθανές απαντήσεις: 
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Σχολείο 

Τάξη Συμβούλιο Τάξης 
Διεύθυνση 

σχολείου 
Άλλο 

Έργα 

Συμπερίληψη των 

απόψεων / 

προτάσεων του 

προέδρου της 

τάξης στις 

αποφάσεις της 

τάξης  

 

Συναντήσεις με τον 

διευθυντή 
… 

 

 Προώθηση του προβληματισμού σχετικά με τα σημερινά επίπεδα συμμετοχής του μαθητή και πώς μπορούν να 

ακουστούν οι φωνές τους. 

 

Δραστηριότητα 3 (15 λεπτά) 

ΣΚΑΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εξηγήστε εν συντομία το μοντέλο της σκάλας συμμετοχής των παιδιών (από τον Roger Hart, προσαρμοσμένο 

στο πλαίσιο της νεολαίας) που προηγουμένως σχεδιάστηκε σε flipchart ή εκτυπώθηκε σε A3 (βλ. Εικόνα στο 

παράρτημα 5). 

 

I. Χειριστικότητα  

 Οι ενήλικες χρησιμοποιούν τους νέους για να ενισχύσουν ένα σκοπό και να προσποιηθούν ότι  

               γίνεται από τους νέους 

II. Διακόσμηση 

 Οι νέοι χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν ένα σκοπό, αν και οι ενήλικες δεν προσποιούνται ότι ο  

               σκοπός γίνεται από νέους. 

III. Τοκενισμός  

Φαίνεται ότι οι νέοι έχουν φωνή, αλλά στην πραγματικότητα έχουν ελάχιστες ή καθόλου επιλογές για 

το τι κάνουν ή για το πώς συμμετέχουν. 

IV. Ανάθεση και ενημέρωση 

 Οι νέοι διαδραματίζουν συγκεκριμένο ρόλο και ενημερώνονται για το πώς και γιατί εμπλέκονται  

V. Συμβουλευτική και ενημέρωση 

 Οι νέοι συμβουλεύουν για τα προγράμματα των ενηλίκων. Οι νέοι ενημερώνονται για τον τρόπο με  

                τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι ιδέες τους και για τα αποτελέσματα των αποφάσεων των ενηλίκων. 

VI. Καθοδηγούμενο από ενήλικες, οι αποφάσεις μοιράζονται με τους νέους 

 Οι ενήλικες ξεκινούν έργα αλλά η λήψη αποφάσεων γίνεται με τους νέους.   

VII. Νέοι κινούν τις διαδικασίες και παίρνουν τις αποφάσεις   

 Οι νέοι αρχίζουν και υλοποιούν ένα έργο. Ο ρόλος των ενηλίκων είναι υποστηρικτικός ως παρακινητές 
/ μέντορες..  
VIII. Νέοι κινούν τις διαδικασίες και μοιράζονται τις αποφάσεις με τους ενήλικες  

 Οι νέοι αρχίζουν τα έργα και η λήψη αποφάσεων γίνεται μεταξύ των νέων και των ενηλίκων. Τα   
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                έργα αυτά ενδυναμώνουν τους νέους, ενώ ταυτόχρονα τους επιτρέπουν να έχουν πρόσβαση και να 

μαθαίνουν από τη ζωή και την εμπειρία των ενηλίκων" (Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ένταξη των Μειονοτήτων, 2016). 

 

 

 Θυμηθείτε την προηγούμενη δραστηριότητα "Δημοκρατικά σχολεία;" και ζητήσετε από τους μαθητές να 

προσδιορίσουν σε ποιο επίπεδο της κλίμακας συμμετοχής θεωρούν ότι βρίσκονται όσον αφορά με την 

ενασχόληση τους με τις σχολικές πολιτικές / δραστηριότητες. Ζητήστε τους να μοιραστούν τις ιδέες τους και να 

γράψουν στο flipchart το επίπεδο συμμετοχής που θα ήθελαν να είχαν. 

 

 

Δραστηριότητα 4 (10 λεπτά) 

Η ΦΩΝΗ ΜΟΥ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ 

Σκορπίστε στο δάπεδο εικόνες από καθένα από τα παρακάτω παραδείγματα συμμετοχής στην κοινωνία. 
Ζητήστε από τους μαθητές να περπατήσουν γύρω από τις εικόνες και να επιλέξουν αυτή με την οποία 
σχετίζονται περισσότερο. Προσκαλέστε τους να μοιραστούν τις σκέψεις τους σχετικά με την επιλεγμένη εικόνα 

 

Παραδείγματα μορφών συμμετοχής 

Υπογραφή ενός αιτήματος 

Προώθηση συζήτησης στο σχολείο σχετικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα  

Συμμετέχει σε μια ομάδα θεάτρου του καταπιεσμένου 

Ψήφος 

Συμμετοχή σε δημοτικό συμβούλιο 

Ένταξη σε πολιτικό κόμμα 

Ένταξη σε κοινωνικό ή αθλητικό μη κυβερνητικό οργανισμό 

Διάδοση κοινωνικών σκοπών στα κοινωνικά δίκτυα 

Εκτέλεση flash mob για ένα συγκεκριμένο ζήτημα 

Σύνταξη επιστολής σε μια εταιρεία ή στην Κυβέρνηση όταν υπάρχει κάτι που 

παραβιάζει τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ή άλλα θέματα  

Συμμετοχή σε μια ειρηνική δημόσια εκδήλωση 

 

Δραστηριότητα 5 (35 λεπτά) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

1. Χωρίστε την τάξη στις ακόλουθες 5 ομάδες, καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει έναν χαρακτήρα, που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 6. Να ξέρετε ότι οι χαρακτήρες μπορούν να αλλάξουν σύμφωνα με την 

προτίμησή σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε μια γυναίκα Δήμαρχο και ούτω καθεξής. 

 

2. Δώστε σε κάθε ομάδα μια κάρτα με τον χαρακτήρα τους και παρουσιάστε την ακόλουθη κατάσταση: 

 

“Ο Stephen, η Maria, ο Mario, η Susan και ο Peter επιλέχθηκαν για να εκπροσωπήσουν τις ενώσεις / οντότητες τους 
σε μια συνάντηση του Δήμου σχετικά με τις τοπικές κοινωνικές πολιτικές. Ο δήμαρχος της πόλης ανακοίνωσε ένα 
πρόγραμμα ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Ζήτησε τη γνώμη τους 
σχετικά με τα μέτρα που πιστεύουν ότι πρέπει να εφαρμοστούν / ενισχυθούν στο Δήμο για να καλύψουν τις 
ανάγκες των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας και πόσα χρήματα θα πρέπει να αφιερωθούν σε κάθε ένα από 
αυτά τα μέτρα.” 
 

3. Ζητήστε από τις ομάδες να σκεφτούν τα μέτρα που θα προτείνουν για την προώθηση της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης και τον προσδιορισμό του ποσού (από τα 50 εκατομμύρια) που χρειάζονται για τα μέτρα αυτά. 
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4. Προσκαλέστε τους, μία ομάδα κάθε φορά, να μιλήσουν για τις ιδέες τους και τα χρήματα που χρειάζονται, 

αλλά πρώτα πρέπει να παρουσιαστούν, να δηλώσουν ποιοι είναι, πού εργάζονται ή δουλεύουν εθελοντικά και 

να πουν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν (κάθε ομάδα επιλέγει ένας αντιπρόσωπο). 

5. Ο διευκολυντής γράφει τις ιδέες στον πίνακα ή στο flipchart και συνοψίζει όλα τα προτεινόμενα ποσά, 

ενεργώντας ως δήμαρχος της πόλης. Εάν το ποσό υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, ζητήστε από τις ομάδες 

να προσαρμόσουν τα μέτρα τους για να καλύπτονται με τα 50 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Διευκολύνετε τη συζήτηση για να προωθήσετε τη συνεργασία μεταξύ όλων των ομάδων και να καταλήξετε σε ένα 

κοινό συμπέρασμα σχετικά με τα κύρια μέτρα και την κατανομή των χρημάτων. Δημιουργήστε τη σωστή 

ατμόσφαιρα για το παιχνίδι ρόλων, τοποθετώντας τα τραπέζια και τις καρέκλες σε σχήμα "U", χρησιμοποιώντας 

κατάλληλη διακόσμηση κτλ. 

 

Facilitate the debate in order to promote cooperation among all groups and to reach a common conclusion on the 

main measures and distribution of money. Create the proper atmosphere for the role play putting the tables and the 

chairs in “U” format, using props, etc. 

 

Κάντε συζήτηση για προβληματισμό σχετικά με το παιχνίδι ρόλων:  

 Τι νιώθετε κάνοντας αυτό το ρόλο; 

 Έχετε κάνει συνδέσεις με πραγματικές περιπτώσεις ατόμων που γνωρίζετε; 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ξεκινήστε, ζητώντας από τους μαθητές να ενημερώσουν για το τι συνέβη και πώς αισθάνονται σχετικά με τη 

δραστηριότητα και στη συνέχεια να μιλήσουν για τα ζητήματα που τέθηκαν και τι έμαθαν. 

 

 Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να συμμετάσχετε; 

 Θέλετε να συμμετέχετε σε ένα υψηλότερο επίπεδο από αυτό στο οποίο συμμετέχετε σήμερα; 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ “ΣΚΑΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”:  

Συμπληρώστε τη δραστηριότητα και δώστε σε κάθε μαθητή αυτοκόλλητα με διαφορετικά θέματα: "Φτώχεια", 
"Πείνα", "Υγεία" και "Ενσωμάτωση προσφύγων", "Περιβάλλον", "Ισότητα φύλων", "Ανθρώπινα δικαιώματα και 
ειρήνη". Ζητήστε τους να επιλέξουν 2 από τα θέματα που είναι τα πιο σημαντικά για αυτούς και να τα 
τοποθετήσουν κοντά στο σκαλοπάτι της σκάλας στο οποίο επιθυμούν να συμμετάσχουν όσον αφορά τη συμμετοχή 
(παράδειγμα: Συμπερίληψη των προσφύγων - σκαλοπάτι 7). 
 
Μοιραστείτε τις σκέψεις και τις απόψεις σας. 

ΠΗΓΕΣ 

 European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life (2003) (διαθέσιμο στο 

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-

1510/Revised%20European%20Charter%20on%20the%20Participation%20of%20YP.pdf) 

 European Minority Social Inclusion (2016) (διαθέσιμο στο 

https://minorityinclusion.files.wordpress.com/2016/02/roger-hart_s-ladder-of-young-people_s-

participation.pdf) 

 

  

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1510/Revised%20European%20Charter%20on%20the%20Participation%20of%20YP.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1510/Revised%20European%20Charter%20on%20the%20Participation%20of%20YP.pdf
https://minorityinclusion.files.wordpress.com/2016/02/roger-hart_s-ladder-of-young-people_s-participation.pdf
https://minorityinclusion.files.wordpress.com/2016/02/roger-hart_s-ladder-of-young-people_s-participation.pdf


`  
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9 ΠΟΡΟΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 
 

Υπάρχουν επτά παρουσιάσεις PowerPoint, μία ανά κεφάλαιο, για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών κατά τη 

διάρκεια της εφαρμογής. 

Οι πόροι αυτοί είναι διαθέσιμοι στο SOCI@LL HUB (https://lab-social.eu/) 

https://lab-social.eu/


 

 
 

Το Soci@ll έχει εγκριθεί κάτω από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης EACEA/07/2017 – Βασική Δράση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής 

(Κοινωνική Ένταξη  μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας). Αυτό το πρόγραμμα (592254-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN) χρηματοδοτήθηκε με 

την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρουσίαση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

         

 


