
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Με συνδέσμους από τις ιστοσελίδες των οργανισμών που τα ετοίμασαν 

 

 

Εκπαιδευτικό υλικό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες 

 

Για λίγη ζεστασιά - Ένταξη των προσφύγων στην Ευρώπη (14 έως 
18 ετών) 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό «Για λίγη ζεστασιά» έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει 

τους νέους σχετικά με την εγκατάσταση των προσφύγων στην Ευρώπη και να 

διερευνήσει έννοιες όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ευθύνη και η 

δικαιοσύνη. Το υλικό περιλαμβάνει βίντεο με μαρτυρίες 6 νεαρών προσφύγων 

που ζουν στην Ευρώπη καθώς και εγχειρίδιο για τον εκπαιδευτικό με 

πληροφορίες και προτεινόμενες δραστηριότητες που προορίζονται για άτομα 

ηλικίας 14 έως 18 ετών. Σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στην ιστοσελίδα. 

 Bίντεο «Για λίγη ζεστασιά»   

 Εγχειρίδιο δασκάλου 

 Ενημερωτικό φυλλάδιο 

 

 

  

http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko.html
http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/artikel/c6f4f8edb1c258997c83ed13ff9b82e9/gia-ligi-zestasia.html
http://youtu.be/5ZE16kNkgJg
http://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Education/zestasia/Gia_ligi_zestasia_filadio_.pdf


 

Μονόλογοι από το Αιγαίο (13 ετών και πάνω) 

Καταγραφή 28 ιστοριών από ισάριθμα ασυνόδευτα παιδιά, ηλικίας 13-18 

χρονών από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Ιράν, το Μαρόκο και 

την Αίγυπτο, που εξαναγκάστηκαν να αφήσουν την πατρίδα τους λόγω 

πολέμου ή φτώχειας, και έφτασαν μόνα τους στην Ελλάδα διασχίζοντας το 

Αιγαίο. Οι "Μονόλογοι από το Αιγαίο" περιλαμβάνουν βιωματικές 

δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος", που 

υλοποιεί η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία 

με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Σε ηλεκτρονική 

μορφή στην ιστοσελίδα. 

 

Σκληρό καρύδι (8 – 13 ετών) 

Το "Σκληρό καρύδι" είναι μια ιστορία για παιδιά από 8 ετών και 

πάνω από τη συγγραφέα Ελένη Σβορώνου, που εκδόθηκε από την 

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με 

τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο. Η ιστορία αφορά, την Αϊσέ, ένα 

εννιάχρονο κορίτσι-πρόσφυγα από το Αφγανιστάν, που μιλάει με 

κέφι, τόλμη και λίγο παράπονο για τη ζωή της. Την ιστορία 

συνοδεύει ένα σύνολο επτά δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν 

στην προσέγγιση της έννοιας του πρόσφυγα, του ξένου, του κάθε 

"Άλλου", μέσα από γόνιμες και δημιουργικές συζητήσεις, παιχνίδι, 

γέλιο, ευκαιρίες για έκφραση και πειραματισμό. θετικής δύναμης 

στην τάξη. Υπάρχει το βιβλίο και το εγχειρίδιο εμψυχωτή. Οι 

εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το υλικό στην τάξη τους μπορούν να επικοινωνούν με τον Τομέα 

Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ώστε να τους αποσταλεί δωρεάν 

σε έντυπη μορφή. Σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στην ιστοσελίδα. 

 

Περάσματα (12-18 ετών) 

Τα «Περάσματα» είναι ένα βιωματικό παιχνίδι  της  Ύπατης Αρμοστείας, το 

οποίο βασίζεται στη μέθοδο της προσομοίωσης επιτρέποντας στους 

συμμετέχοντες να βιώσουν γεγονότα και καταστάσεις πους αντιμετωπίζουν 

οι πρόσφυγες στην προσπάθειά τους να βρουν ασφαλές καταφύγιο σε μια 

άλλη χώρα. Το εγχειρίδιο των «Περασμάτων» διατίθεται δωρεάν σε έντυπη 

και ηλεκτρονική μορφή. Ομάδες, φορείς κι εκπαιδευτικοί που  επιθυμούν 

να υλοποιήσουν οι ίδιοι το παιχνίδι, μπορούν να απευθύνονται στον Τομέα 

Ενημέρωσης της Ύπατης Αρμοστείας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή υποστήριξη. Σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν 

στην ιστοσελίδα. 

 

 

 

https://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/monologoi-apo-to-aigaio-13-eton-kai-pano.html
https://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/skliro-karydi.html
https://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/perasmata.html


 

Ειρήνη– Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα (5-8 ετών) 

Η  Ειρήνη είναι ένα μικρό κορίτσι που αναγκάζεται να 

εγκαταλείψει το σπίτι της. Στην αρχή  βιώνει 

την  ανασφάλεια και την απόρριψη μέχρι να 

βρει  προστασία, αγάπη και ζεστασιά στο πιο απίθανο 

μέρος. Η «Ειρήνη» είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο 

για  παιδιά 5-8 ετών και  έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει 

τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν μέσα στην τάξη θέματα 

όπως η διαφορετικότητα, η ανεκτικότητα και οι 

πολιτισμικές διαφορές. Η ταινία κινουμένων σχεδίων «Ειρήνη» διαρκεί 7 λεπτά και συνοδεύεται από εγχειρίδιο με 

σημειώσεις για τους εκπαιδευτικούς. 

 DVD – «Ειρήνη» 

 «Ειρήνη»– Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα 

  Εγχειρίδιο με σημειώσεις για τους εκπαιδευτικούς  

Δεν είναι μόνο αριθμοί (12 -18 ετών) 

Δημιουργήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία και τον Διεθνή 

Οργανισμό Μετανάστευσης με στόχο να ενημερώσει 

εκπαιδευτικούς και μαθητές γύρω από βασικά ζητήματα που 

αφορούν τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Το υλικό αυτό μέσα από προσωπικές μαρτυρίες 

μεταναστών και προσφύγων και ένα εύχρηστο εγχειρίδιο 

δασκάλου προτείνει δημιουργικές δραστηριότητες, καλώντας τους νέους να κατανοήσουν ότι πίσω από κάθε ανώνυμη 

στατιστική υπάρχει ένας άνθρωπος και μια προσωπική ιστορία. Περιλαμβάνει Εγχειρίδιο δασκάλου, DVD σε 

ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα. 

 

Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων (6 – 18 ετών) 

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει 39 βιωματικές δραστηριότητες για μαθητές πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ομάδες νέων στις εξής θεματικές ενότητες: 

Ανθρώπινα Δικαιώματα, Αξίες, Ταυτότητα, Διακρίσεις και Στερεότυπα, Φροντίδα και 

Ασφάλεια, Διαπολιτισμικότητα, Πρόσφυγες, Μετανάστες, Αιτούντες άσυλο, Το 

Περιβάλλον όπου ζω, Εκπαίδευση, Δημοκρατία   

Το εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα. 

 

 

 

https://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/eirini.html
http://www.youtube.com/watch?v=WQJhuAfVTqo
http://www.youtube.com/watch?v=WQJhuAfVTqo
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/mathitikosDiagonismos/Carly/CARLY_-_Final_Translation.doc
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/mathitikosDiagonismos/Carly/EIRINI_teachers_guide_website.doc
https://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/notjustnumbers.html
https://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/drastiriotites-biomatikis-mathisis-sta-anthropina-dikaiomata-kai-ta-dikaiomata-ton-prosfygon-6-18-eton.html
https://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/drastiriotites-biomatikis-mathisis-sta-anthropina-dikaiomata-kai-ta-dikaiomata-ton-prosfygon-6-18-eton.html


Το ταξίδι της φυγής (13-18 ετών) 

Πρόκειται για ένα διαδικτυακό παιχνίδι με δωρεάν πρόσβαση, ένα 

παιχνίδι-ριάλιτι, το οποίο μεταφέρει τον παίκτη σ’ ένα ταξίδι 

φυγής: από τη στιγμή της δίωξης μέχρι την αναζήτηση ασύλου και 

ασφάλειας. Απευθύνεται κυρίως σε νεαρά άτομα (από 13-18 

χρονών) και στόχος του είναι να ενημερώσει και να 

ευαισθητοποιήσει σε θέματα που αφορούν τους πρόσφυγες και το 

άσυλο, καθώς και ευρύτερα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

ανοχής και πολυπολιτισμικότητας. 

Το παιχνίδι χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη – το ίδιο το παιχνίδι, ένα δίκτυο δεδομένων και έναν οδηγό για 

εκπαιδευτικούς.  

 Το παιχνίδι   

 Δίκτυο δεδομένων  

 Οδηγός για δασκάλους  

 

 

Α. Σχέδια μαθημάτων για σχολεία 

Πρόσφυγες & Δικαιώματα (Γ' Γυμνασίου έως Γ' Λυκείου)  - Σχέδιο μαθήματος και Υλικό 
Πακετάρω  και Τρέχω (Για όλες τις βαθμίδες και τα πλαίσια) - Σχέδιο μαθήματος και Υλικό 
Η θανατική ποινή (Γυμνάσιο - Λύκειο) - Σχέδιο μαθήματος και Υλικό 
Δικαιώματα & Υποχρεώσεις (Β' Δημοτικού - Ε' Δημοτικού) - Σχέδιο μαθήματος και Υλικό   
Το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση (Β' Δημοτικού - Ε' Δημοτικού) - Σχέδιο μαθήματος και Υλικό   
Είμαστε όλοι μια οικογένεια (Νηπιαγωγείο - Γ' Δημοτικού) - Σχέδιο μαθήματος και Υλικό 
Απαιτούμε αξιοπρέπεια - Εγχείρίδιο εκπαιδευτικής δράσης, (Τόμος 1ος) Σχέδιο μαθήματος και Υλικό  
Απαιτούμε αξιοπρέπεια - Εγχείρίδιο εκπαιδευτικής δράσης, (Τόμος 2ος) Σχέδιο μαθήματος και Υλικό  

 

Β. Πώς να ξεκινήσω ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην τάξη μου 

 

 

 

 

http://www.taxidifygis.org.cy/
http://www.taxidifygis.org.cy/factualweb/cy/index.html
http://www.taxidifygis.org.cy/teachersupervision/cy/index.html
https://www.amnesty.gr/node/20042
https://www.amnesty.gr/sites/default/files/pdf/refugeesandrights.pdf
https://www.amnesty.gr/sites/default/files/pdf/packandrun.pdf
https://www.amnesty.gr/sites/default/files/pdf/shedio-mathimatos.pdf
https://www.amnesty.gr/sites/default/files/pdf/rightsandobligations.pdf
https://www.amnesty.gr/sites/default/files/pdf/righttoeducation.pdf
https://www.amnesty.gr/sites/default/files/pdf/righttoeducation.pdf
https://www.amnesty.gr/sites/default/files/pdf/onefamily.pdf
https://www.amnesty.gr/sites/default/files/pdf/onefamily.pdf
https://www.amnesty.gr/sites/default/files/pdf/demanddignity1.pdf
https://www.amnesty.gr/sites/default/files/pdf/demanddignity2.pdf
https://www.amnesty.gr/node/20043


 

 

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και 

των διακρίσεων εναντίον των Μουσουλμάνων : Η αντιμετώπιση της 

ισλαμοφοβίας μέσα από την εκπαίδευση, 2014 

Κατεβάστε το εδώ: 

http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/book_islamophobia_GNCHRtranslation_gr.pdf 

 

 

 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό  

 Θεατρικά Έργα 

 Εκδόσεις 

 Ταινιούλες 

 Αφίσες 

 Compass 

 Compasito 

 Προτεινόμενες Δραστηριότητες 

 "Δεν είναι μόνο Αριθμοί" 

Υλικό σχετικά με το δικαίωμα των παιδιών στο παιχνίδι 
  

 

 

http://www.nchr.gr/
http://www.nchr.gr/
http://www.nchr.gr/
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLtheatricalplays_gr/DMLtheatricalplays_gr?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLpublications_gr/DMLpublications_gr?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLshortfilms_gr/DMLshortfilms_gr?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLposters_gr/DMLposters_gr?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLcompass_gr/DMLcompass_gr?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLcompasito_gr/DMLcompasito_gr?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLactivities_gr/DMLactivities_gr?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLnotjustno_gr/DMLnotjustno_gr?OpenDocument
http://article31.ipaworld.org/fun-things/
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLedmaterial_en/DMLedmaterial_en?opendocument


 

 

 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΟΥΣ ΣΤΟ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Κατεβάστε το εδώ: 

https://www.nohatespeechmovement.org/public/download/Bookmarks_GR.p

df 

 

 

 

 

Ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον 

Συχνά ξεχνάμε το δικαίωμα στο περιβάλλον, το δικαίωμα σε καθαρό περιβάλλον και στους πόρους που μας 
παρέχει το περιβάλλον, στον ίδιο τον ανοιχτό χώρο, το δικαίωμα να έχουν και τα παιδιά μας την πρόσβαση σε ένα 
αντίστοιχο περιβάλλον. Μέσα από το υλικό που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, τα παιδιά καλούνται να εξετάσουν τις 
δικές τους απόψεις και στάσεις και να δουν πώς η καθημερινότητά τους επηρεάζει τα παγκόσμια ζητήματα. Έτσι 
μιλάνε για θέματα όπως η παγκοσμιοποίηση, η διαφορετικότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, οι αλληλεπιδράσεις και η 
αειφόρος ανάπτυξη.  
Κάνε ένα βήμα μπροστά: Προσαρμογή για την κλιματική αλλαγή, την κατοικία και το δάσος. 
Περιγραφή της δραστηριότητας "Κάνε ένα βήμα μπροστά". 
Κάρτες ρόλων για την κλιματική αλλαγή και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Κάρτες ρόλων για την κλιματική αλλαγή και το δικαίωμα στην στέγη/κατοικία. 
Κάρτες ρόλων για το δάσος και το δικαίωμα στις ωφέλειες του δάσους. 
Πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή και τα ανθρώπινα δικαιώματα . 
Πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή και το δικαίωμα στην στέγη. 
Πρόγραμμα για το δάσος και το δικαίωμα στις ωφέλειες του δάσους. 
Ανιχνεύοντας το μέλλον της πόλης μου:  
Περιγραφή δραστηριότητας 
Φύλλο εργασίας 

https://www.nohatespeechmovement.org/public/download/Bookmarks_GR.pdf
http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/KaneenavimamprostaPerigrafi.pdf
http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/KaneenavimamprostaClimateChange.pdf
http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/KaneEnaVimaMprostaKatoikein.pdf
http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/KaneenavimamprostaForests.pdf
http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/ProektasiProgrammaClimateChange.pdf
http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/ProektasiProgrammaKatoikein.pdf
http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/ProektasiProgrammaForests.pdf
http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/Anixnevontastomellontispolis_Perigrafi.pdf
http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/Anixnevontastomellontispolis_Fylloergasias.pdf


 

 

COMPASS  

Έκδοση του Συμβουλίου της Ευρώπης  

Το COMPASS, είναι ένα εγχειρίδιο για την Εκπαίδευση νέων στα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα. Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 

προγράμματος Νεολαίας για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα  της Γενικής Διεύθυνσης Νεολαίας και Αθλητισμού του 

Συμβουλίου της Ευρώπης 

Κατεβάστε το εδώ: 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/120517_compass

_edition_gr.pdf 

 

 

 

«Compasito – Μικρή πυξίδα» – Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα 
ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά 

Έκδοση: Συμβούλιο της Ευρώπης  

Είναι ένα εγχειρίδιο για την εκπαίδευση των παιδιών στα 

ανθρώπινα δικαιώματα θα σας παρέχει ιδέες, έμπνευση και 

πρακτική βοήθεια στην εξερεύνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

με τα παιδιά. Σχεδιάστηκε αρχικά για εκπαιδευτικούς και 

εκπαιδευτές που δουλεύουν με παιδιά, δασκάλους, φροντιστές και 

γονείς, ειδικά αυτούς που επιδεικνύουν ενδιαφέρον στην 

εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα με παιδιά και αυτούς που 

αναζητούν πρακτικά εργαλεία για να συζητήσουν με τα παιδιά 

θέματα που αφορούν αξίες και κοινωνικά ζητήματα. Οι 

δραστηριότητες απευθύνονται σε παιδιά από έξι έως δεκατριών 

ετών. 

Κατεβάστε το εδώ: http://www.openbook.gr/compasito-mikri-

pyxida/ 

 

  

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/120517_compass_edition_gr.pdf
http://www.openbook.gr/compasito-mikri-pyxida/


Οδηγός «Θετικές εικόνες» για τον εκπαιδευτικό: υλικό για τη 

μετανάστευση και την ανάπτυξη 

O οδηγός για τον εκπαιδευτικό αποτελείται από δέκα 

εκπαιδευτικές ενότητες που σκοπό έχουν να 

εκπαιδεύσουν τους δασκάλους και όσους άλλους 

δουλεύουν με παιδιά να μάθουν στους νέους 

ανθρώπους για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη. Οι 

δραστηριότητες είναι πλέον κατάλληλες για παιδιά 

ηλικίας 12 ετών και άνω. 

 

 

 

Τι να είναι η αλληλεγγύη; 
 

Το φυλλάδιο αυτό σου εξηγεί με ποιο τρόπο η κοινότητα 
στην οποία συμμετέχεις βοηθά και συχνά σώζει τη ζωή 
εκατομμυρίων ανδρών, γυναικών και παιδιών που ανήκουν 
σε άλλες, λιγότερο τυχερές, κοινότητες του κόσμου. 

 

http://www.redcross.org.uk/~/media/BritishRedCross/Documents/What%20we%20do/Teaching%20resources/Teaching%20packages/Positive%20images/Greek/PDF/Complete%20GREEK%20TOOLKIT.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/solidarity_el.pdf

