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Παίρνοντας το «σφυγμό» 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο σχολείο σας13 

Ζητήστε από τους μαθητές να αξιολογήσουν το κλίμα ανθρώπινων

δικαιωμάτων στο σχολείο τους, να λάβουν το «σφυγμό» του,

συμπληρώνοντας την ακόλουθη έρευνα.

Καταγράψτε και συζητήστε τα ευρήματά τους:

• Σε ποια θέματα το σχολείο σας φαίνεται να προωθεί τις βασικές

αρχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων;

• Σε ποια θέματα φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα σχετικά με

τα ανθρώπινα δικαιωμάτα;

• Πώς εξηγείτε την ύπαρξη τέτοιων προβληματικών καταστάσεων;

Σχετίζονται με τις διακρίσεις; Με τη συμμετοχή στη λήψη απο-

φάσεων; Ποιος επωφελείται και ποιος ζημιώνεται/υποφέρει

από αυτές τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων;

• Εσείς ή άλλα μέλη της κοινότητας έχετε συμβάλει στο υπάρχον

κλίμα, είτε βελτιώνοντας είτε χειροτερεύοντάς το;

• Τι χρειάζεται να γίνει για να βελτιωθεί το κλίμα των ανθρώπινων

δικαιωμάτων στο σχολείο σας;

Αναπτύξτε ένα σχέδιο δράσης ως τάξη, καθορίζοντας τους στόχους,

τις στρατηγικές και τις υπευθυνότητες.

13 Προσαρμογή από το «Social and Economic Justice: A Human Rights Perspective» του David Shiman

(University of Minnesota Human Rights Resource Center, 1999). 

abc_97_128cyanmag_Layout 1  06/02/2014  9:03 π.μ.  Page 122



Παίρνοντας το «σφυγμό» των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο σχολείο σας

Οδηγίες: Διαβάστε κάθε πρόταση και αξιολογήστε αν περιγράφει με ακρίβεια τη

δική σας σχολική κοινότητα. Έχετε υπόψη σας όλα τα μέλη του σχολείου σας:

μαθητές, εκπαιδευτικούς, διοικητικά στελέχη, προσωπικό. Αθροίστε τα αποτελέσματά

σας για να καταλήξετε σε συνολική εκτίμηση για το σχολείο σας.

Κλίμακα βαθμολόγησης:

1 2 3 4 ΔΓ
Ποτέ Σπάνια Συχνά Πάντα Δεν Γνωρίζω

(Όχι /Λάθος) (Ναι/Σωστό)

1 Τα μέλη της σχολικής κοινότητας δεν υφίστανται διάκριση σε βάρος

τους λόγω φυλής, φύλου, οικογενειακής κατάστασης, αναπηρίας,

θρησκείας ή τρόπου ζωής.

ΟΔΑΔ (UDHR), άρθρα2, 16 - ΣΥΠ (CRC), άρθρα 2, 23 �
2. Το σχολείο μου είναι ένα μέρος όπου είμαι ασφαλής και προστα-

τευμένος.

ΟΔΑΔ (UDHR), άρθρα 3, 5 - ΣΔΠ (CRC), άρθρα 6, 37 �
3. Όλοι οι μαθητές λαμβάνουν ισότιμα πληροφορίες και ενθάρρυνση

σχετικά με την ακαδημαϊκή μόρφωση και τις επαγγελματικές

ευκαιρίες.

ΟΔΑΔ (UDHR), άρθρα 2, 26 - ΣΔΠ (CRC), άρθρα 2, 29 �
4. Το σχολείο μου παρέχει ισότητα πρόσβασης, βοηθημάτων, δρα-

στηριοτήτων και διευκολύνσεων για όλους.

ΟΔΑΔ (UDHR), άρθρα 2, 7 - ΣΔΠ (CRC), άρθρο 2 �
5. Τα μέλη της σχολικής μου κοινότητας θα εναντιωθούν σε πράξεις,

υλικό και φράσεις διάκρισης στο σχολείο.

ΟΔΑΔ  (UDHR), άρθρα 2, 3, 7,  28, 29 - ΣΔΠ (CRC), άρθρα 2, 3, 6, 30 �
6. Όταν κάποιος παραβιάζει τα δικαιώματα ενός άλλου ατόμου, 

ο παραβάτης λαμβάνει βοήθεια για να μάθει πώς ν' αλλάξει τη συ-

μπεριφορά του/της.

ΟΔΑΔ (UDHR), άρθρο 26 - ΣΔΠ  (CRC), άρθρα 28, 29 �
7. Τα μέλη της σχολικής μου κοινότητας ενδιαφέρονται για τη φυσική,

αλλά και την ακαδημαϊκή ανάπτυξή μου και προσπαθούν να με

βοηθήσουν όταν το χρειάζομαι.

ΟΔΑΔ (UDHR), άρθρα 3, 22, 26, 29 - ΣΔΠ  (CRC), άρθρα 3, 6, 27,28, 29, 31 �

.
,
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8. Όταν υπάρχουν διαμάχες, προσπαθούμε να τις λύσουμε με μη

βίαιους και συνεργατικούς τρόπους.

ΟΔΑΔ (UDHR), άρθρα 3, 28 - ΣΔΠ (CRC), άρθρα 3, 13, 19, 29, 37 �
9. Το σχολείο έχει υιοθετήσει διαδικασίες σχετικά με τις διακρίσεις

και τις χρησιμοποιεί όταν υπάρχουν τέτοιου είδους επεισόδια.

ΟΔΑΔ (UDHR), άρθρα 3, 7 - ΣΔΠ (CRC), άρθρα 3, 29 �
10. Σε θέματα πειθαρχίας, όλοι είναι βέβαιοι ότι θα έχουν δίκαιη και

αμερόληπτη μεταχείριση όσον αφορά το αδίκημα και την απόδοση

δικαιοσύνης. 

ΟΔΑΔ (UDHR), άρθρα 6, 7, 8, 9, 10 - ΣΔΠ (CRC), άρθρα 28, 40 �
11. Κανείς στο σχολείο μας δεν υφίσταται ταπεινωτική μεταχείριση

και τιμωρία.

ΟΔΑΔ (UDHR), άρθρο 5 - ΣΔΠ (CRC), άρθρα 13, 16, 19, 28 �
12. Όποιος κατηγορείται για αδίκημα θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως

του εναντίου.

ΟΔΑΔ(UDHR), άρθρο 11 - ΣΔΠ (CRC), άρθρα 16, 28, 40 �
13. Ο προσωπικός μου χώρος και τα αντικείμενά μου γίνονται σεβαστά.

ΟΔΑΔ (UDHR), άρθρα 12, 17- ΣΔΠ (CRC), άρθρο 16 �
14. Η σχολική μου κοινότητα υποδέχεται εγκάρδια μαθητές, δασκάλους,

διοικητικούς και προσωπικό από διαφορετικά περιβάλλοντα και

κουλτούρες, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων που δεν έχουν

γεννηθεί σ’ αυτήν τη χώρα. 

ΟΔΑΔ (UDHR), άρθρα 2, 6, 13, 14, 15 - ΣΔΠ (CRC), άρθρα 2, 29, 30, 31 �

15. Έχω την ελευθερία να εκφράζω τις πεποιθήσεις και τις ιδέες μου

χωρίς το φόβο διάκρισης.

ΟΔΑΔ (UDHR), άρθρο 19- ΣΔΠ (CRC), άρθρα 13, 14 �
16. Τα μέλη του σχολείου μου μπορούν να παράγουν και να διανείμουν

έντυπο υλικό χωρίς φόβο λογοκρισίας ή τιμωρίας.

ΟΔΑΔ (UDHR), άρθρο 19 - ΣΔΠ (CRC), άρθρο 13 �

17. Διαφορετικές απόψεις (π.χ. περί γένους, φυλής/εθνικότητας, ιδεο-

λογιών) αντιπροσωπεύονται στα μαθήματα, τα σχολικά βιβλία, τις

συνελεύσεις/συγκεντρώσεις, τη βιβλιοθήκη και τη διδασκαλία

στην τάξη.

ΟΔΑΔ (UDHR), άρθρα 2, 19, 27 - ΣΔΠ (CRC), άρθρα 17, 29, 30 �
❑
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18. Έχω την ευκαιρία να συμμετέχω σε πολιτιστικές δραστηριότητες

στο σχολείο και η πολιτιστική μου ταυτότητα, η γλώσσα και οι αξίες

μου γίνονται σεβαστές.

ΟΔΑΔ (UDHR), άρθρα 19, 27,  28 - ΣΔΠ (CRC), άρθρα 29, 30, 31 �

19. Τα μέλη του σχολείου μου έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε

δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τη δημιουργία

σχολικών πολιτικών και κανόνων.

ΟΔΑΔ (UDHR), άρθρα 20, 21, 23 - ΣΔΠ (CRC), άρθρα 13, 15 �

20. Τα μέλη του σχολείου μου έχουν το δικαίωμα να ιδρύσουν συλλόγους

μέσα στο σχολείο, για να υπερασπιστούν και να προωθήσουν τα

δικαιώματα τα δικά τους και των άλλων.

ΟΔΑΔ (UDHR), άρθρα 19, 20, 23 - ΣΔΠ (CRC), άρθρο 15 �
21. Τα μέλη του σχολείου μου ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλο να ενημε-

ρώνονται για τα κοινωνικά και τα παγκόσμια προβλήματα που σχε-

τίζονται με τη δικαιοσύνη, την οικολογία, τη φτώχεια και την ειρήνη.

ΟΔΑΔ (UDHR), Προοίμιο, άρθρα 26, 29 - ΣΔΠ (CRC), άρθρο 29 �
22. Τα μέλη του σχολείου μου ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλο να οργα-

νώνονται και να αναλαμβάνουν δράση για την αντιμετώπιση προ-

βλημάτων που σχετίζονται με τη δικαιοσύνη, την οικολογία, τη

φτώχεια και την ειρήνη.

ΟΔΑΔ (UDHR), άρθρα 20, 29 - ΣΔΠ (CRC), άρθρο 29 �

23. Τα μέλη της σχολικής μου κοινότητας έχουν τη δυνατότητα να

λαμβάνουν επαρκή χρόνο ξεκούρασης/διαλείμματος στη διάρκεια

της σχολικής ημέρας και να εργάζονται λογικές ώρες και κάτω

από καλές εργασιακές συνθήκες.

ΟΔΑΔ (UDHR), άρθρα 23, 24 - ΣΔΠ (CRC), άρθρα 31, 32 �
24. Οι υπάλληλοι στο σχολείο μου πληρώνονται αρκετά ώστε να έχουν

ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για την υγεία και την ευημερία

των ιδίων και της οικογένειάς τους. 

ΟΔΑΔ (UDHR), άρθρα 22, 25 - ΣΔΠ (CRC), άρθρο 27 �
25. Αναλαμβάνω την ευθύνη στο σχολείο μου για να διασφαλίσω ότι

οι άνθρωποι δεν ασκούν διάκριση ο ένας σε βάρος του άλλου.

ΟΔΑΔ (UDHR), άρθρα 1, 29 - ΣΔΠ (CRC), άρθρο 29 �

Σύνολο �
Δυνατος «ςφυγμος» = 100 βαθμοι ανθρωπινων Δικαιωματων  

Η «ςφυγμος» του ςχολειου ςας = ........ βαθμοι ανθρωπινων Δικαιωματων
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