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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ Τ' ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ…

Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης
8/θ Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μύκης
Ε΄ τάξη
Σχολικό έτος 2015-2016
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1.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η παρούσα εκπαιδευτική δράση υλοποιήθηκε από τους/τις
(24) είκοσι τέσσερις μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης του 8/θέσιου
Μειονοτικού

Δημοτικού

Σχολείου

Μύκης.

Στα

παιδιά

συμπαραστάθηκαν οι εκπαιδευτικοί:
1.

Νικόλαος Καμέας

2.

Νικόλαος Παπαδημητρίου

3.

Μαρία Κουγιουμτζόγλου

4.

Αχμέτ Χουσεΐν-Μπασιά

Η εν λόγω δράση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του καινοτόμου
προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Α/θμιας
Εκπαίδευσης

Ξάνθης,

που

υλοποιήθηκε

από

τους/τις

μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης του Μειονοτικού Δ.Σ Μύκης σε
συνεργασία με τους/τις μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης του 7ου Δ.Σ
Ξάνθης & της Γ΄ τάξης του Δ.Σ Διομήδειας, με τίτλο:
Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το μεγάλο
μας σπίτι!!!
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2.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

Μια ευκαιρία για τ' ανθρώπινα δικαιώματα…
Α.ΑΦΟΡΜΗΣΗ:
 Η καθημερινότητα που βιώνουμε στη χώρα μας, με την
αθρόα είσοδο χιλιάδων ανθρώπων που έχουν ανάγκη για τα
στοιχειώδη, αποτέλεσε για τους μαθητές και τις μαθήτριες
της Ε΄ τάξης του 8/θέσιου Μειονοτικού Δ.Σ Μύκης, το
έναυσμα για την πραγματοποίηση της παρούσας εργασίας,
ενώ

η

Οικουμενική

Διακήρυξη

για

τα

Ανθρώπινα

Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε)
της 10ης Δεκεμβρίου 1940, καθώς και ο Χάρτης των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε)
ενέπνευσαν περαιτέρω τα παιδιά.
Β. ΣΚΟΠΟΙ:
 Η

παραπάνω εκπαιδευτική δράση υλοποιήθηκε με σκοπό

την κατανόηση από τα παιδιά της έννοιας, της λογικής και
της εφαρμογής στην πράξη των θεμελιωδών ανθρώπινων
δικαιωμάτων.

 Η βελτίωση της στάσης και της συμπεριφοράς των
μαθητών/τριών σε θέματα αποδοχής του διαφορετικού &
άρσης των κοινωνικών αποκλεισμών
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Γ. ΣΤΟΧΟΙ:
 Η

καλλιέργεια

δεξιοτήτων

έρευνας,

συνεργασίας,

επικοινωνίας, ομαδικότητας, έκφρασης, αυτοέκφρασης &
καλλιτεχνικής

έκφρασης,

ανάληψης

πρωτοβουλιών

και

επεξεργασίας δεδομένων με τη χρήση των Τ.Π.Ε



Η μετάδοση των αξιών της δράσης και η εφαρμογή τους
στην πράξη, στη σχολική (διαθεματικά) και εξωσχολική ζωή
των μαθητών/τριών.

Δ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
 Το θέμα της δράσης προσεγγίστηκε με τρόπο βιωματικό, με
γνώμονα

τις

εμπειρίες

&

τα

ενδιαφέροντα

των

μαθητών/τριών. Η λήψη των αποφάσεων έγινε από τους
μαθητές

και

τις

μαθήτριες

με

τη

επίβλεψη/συμπαράσταση των εκπαιδευτικών.

Ε. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 Ιστορία
 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
 Γλώσσα
 Πληροφορική

διακριτική
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Γεωγραφία



Καλλιτεχνικά



Μουσική



Φυσική Αγωγή

3.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Α. ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 Προβληματισμός- Διερεύνηση/Ανάδυση Προβλήματος
 Καταιγισμός Ιδεών-Καταγραφή
 Τελικός Σχεδιασμός/Προγραμματισμός/Ενημέρωση γονέων
Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
 1η Φάση: Δραστηριότητες αφόρμησης με χρήση Τ.Π.Ε.
Διαδικτυακή αναζήτηση πληροφοριών για τα ανθρώπινα
δικαιώματα.
 2η Φάση: Συλλογή & επεξεργασία των δεδομένων
 3η Φάση: Δημιουργία ψηφιακής αφίσας: Ένα σύννεφο με
λέξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα
 4η Φάση: Δημιουργία ραδιοφωνικού μηνύματος για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, με τίτλο: Μια ευκαιρία για τα
ανθρώπινα δικαιώματα…
 5η Φάση: Αξιολόγηση της δράσης.
 Ομαδική. Παρουσίαση της αφίσας και του ραδιοφωνικού
μηνύματος στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα.
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 Ατομική. Δυο

λέξεις

στον

τοίχο

για

τ’

ανθρώπινα

δικαιώματα

4.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΡΑΣΗΣ

1. Ψηφιακή αφίσα: Ένα σύννεφο με λέξεις για τα
ανθρώπινα δικαιώματα
2. Ραδιοφωνικό μήνυμα (αρχείο mp3): Μια ευκαιρία για τα
ανθρώπινα δικαιώματα…
3. Κείμενο ραδιοφωνικού μηνύματος: Να βρούμε φως μες
στο σκοτάδι…
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1. Ένα σύννεφο με λέξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα
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2. Μια ευκαιρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα… (mp3)

3. Να βρούμε φως μες στο σκοτάδι…

Μπορούμε να βρούμε φως μες στο σκοτάδι...
Ας κάνουμε όλοι μαζί, κάθε σύγκρουση και ξεριζωμό, κάθε πόλεμο και
καταστροφή μια ευκαιρία... μια ευκαιρία για...
Ελευθερία, Ισότητα, Ισονομία, Δημοκρατία, Φαγητό, Στέγη,
Εκπαίδευση, Ελευθερία Σκέψης, Ελευθερία Έκφρασης, Άσυλο,
Ιθαγένεια, Γάμο, Οικογένεια, Κοινωνική Ασφάλιση, Εργασία,
Ιδιοκτησία, Παιχνίδι!!!!
Κανείς δεν Μπορεί να σου Αφαιρέσει τα Ανθρώπινα Δικαιώματά
σου !!!

