
Ξεκλειδώνοντας τα Δικαιώματα των Παιδιών 

Ενισχύοντας την ικανότητα των επαγγελματιών της Ε.Ε. να εκπληρώνουν 

τα δικαιώματα των ευάλωτων παιδιών 

 

Επιμορφωτικό Υλικό για Συντονιστές 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος «Θεμελιώδη 

Δικαιώματα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
 

Με την επιπλέον χρηματοδότηση του “Allan and Nesta Ferguson 

Charitable Trust” 
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ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ: 

 Coram Children’s Legal Centre, Η.Β.  

Coram Voice, Η.Β. 

European Roma Rights Centre, Ουγγαρία 

Με την υποστήριξη των: 

The Child Law Clinic, University College Cork, 

Ιρλανδία 

Family Child Youth Association, Ουγγαρία 

 

 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ: 

 FICE Bulgaria 

Czech Helsinki Committee 

Estonian Centre for Human Rights 

Κοινωνική και Εκπαιδευτική Δράση, Ελλάδα 

L’Albero della Vita Cooperative Sociale, Ιταλία 

Empowering Children Foundation, Πολωνία 

Children of Slovakia Foundation 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Tο υλικό συνέγραψαν η Καθ. Carolyn Hamilton του Coram International του Coram Children’s Legal Centre, οι Δρ. Lynn Brady και Jo Woolf του Coram 
Voice, οι Judit Geller και Adam Weiss του Ευρωπαϊκού Κέντρου των Δικαιωμάτων των Ρομά, με την υποστήριξη της Δρ. Ursula Kilkelly του Child Law Clinic 
του Πανεπιστημίου του Cork και της Δρ. Maria Herczog του Family Child Youth Association από την Ουγγαρία. Ειδική μνεία οφείλεται στoυς Ruth Barnes, 
Awaz Raoof, Jorun Arndt και στην Jen Roest από το Coram Children’s Legal Centre και τον Ido Weijers από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, για την 
πολύτιμη συνδρομή τους. 
 
Ευχαριστούμε επίσης όλους εκείνους που συνέβαλαν στην επιμόρφωση, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων στο έργο: Children of Slovakia Foundation, 
Estonian Centre for Human Rights, FICE Bulgaria, L’ Albero della Vita Cooperativa Sociale, Empowering Children Foundation, Κοινωνική και Εκπαιδευτική 
Δράση και Czech Helsinki Committee. 
 
Επιπρόσθετα, η ομάδα σχεδιασμού του υλικού επιθυμεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς τους Coram Voice’s Care Experienced Champions και 
προς όλα τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους, που συμμετείχαν στις συζητήσεις των ομάδων στόχου στις πιλοτικά υλοποιούσες χώρες, που παρείχαν τη 
γνώμη τους και την ανεκτίμητη συνεισφορά τους, κατά το στάδιο της συγγραφής. 
 
Ειδικές ευχαριστίες απευθύνουμε στο «Πρόγραμμα Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η έκδοση παρήχθη με την 

οικονομική τους υποστήριξη, ως μέρος του έργου «Ξεκλειδώνοντας τα Δικαιώματα των Παιδιών: Ενισχύοντας την ικανότητα των επαγγελματιών στην Ε.Ε. 

να εκπληρώνουν τα δικαιώματα των ευάλωτων παιδιών». Οι συγραφείς είναι επίσης ευγνώμονες στο Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust για την 

ευγενική του χορηγία στο παρόν έργο. 

Για τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποκλειστική ευθύνη φέρουν το Coram Children’s Legal Centre και οι εταίροι του και σε καμια περίπτωση δεν θα 

έπρεπε να θεωρείται πως εκφράζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

«Πάνω απ’ όλα, οι ειδικοί πρέπει να τα έχουν καλά με τον εαυτό τους. Αν δεν τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τα 

παιδιά.»  

Συμμετέχων στην Ομάδα Στόχου, Ελλάδα 
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Απαγορεύεται η χρήση του παρόντος υλικού χωρίς την ευκρινώς προβαλλόμενη αναγνώριση της κυριότητας, προέλευσης και ανάπτυξής του δια των 

συνδυασμένων δραστηριοτήτων όλων των εταίρων και του Coram Children’s Legal Centre, ως ακολούθως: 

“© Coram Children’s Legal Centre. Developed by Coram Children’s Legal Centre and Coram Voice, UK, European Roma Rights Centre, Hungary, the Child 

Law Clinic at University College Cork, Ireland, FCYA Hungary, FICE Bulgaria, Czech Helsinki Committee, Children of Slovakia Foundation, Estonian Centre for 

Human Rights, Fondazione L'Albero della Vita, Italy, Empowering Children Foundation, Poland, and Social Educational Action, Greece as part of the project 

“Unlocking Children’s Rights: Strengthening the capacity of professionals in the EU to fulfil the rights of vulnerable children”.  

This project is co-funded by the Fundamental Rights and Citizenship Programme of the European Union. Additional funding was provided by the Allan and 

Nesta Ferguson Charitable Trust.” 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

“Τι είναι αυτό το σεμινάριο και σε ποιόν απευθύνεται;” 

Αυτό το σεμινάριο είναι ένα διεπιστημονικό επιμορφωτικό σεμινάριο για τα δικαιώματα των παιδιών (εισαγωγικό), την παιδική ανάπτυξη σε σχέση με την 

επικοινωνία με τα παιδιά (εισαγωγικό), την επικοινωνία με τα παιδιά και τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια «Φιλική προς 

το Παιδί Δικαιοσύνη».  

Στην αρχική του μορφή, το υλικό του σεμιναρίου σχεδιάστηκε να παραδίδεται κατά τη διάρκεια τριών ημερών. Ωστόσο, το σεμινάριο έχει πλέον 

διαμορφωθεί με τρόπο που η κάθε ενότητα μπορεί να αποτελέσει μια αυτοτελή παράδοση ή να αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου επιμορφωτικού 

σεμιναρίου. Για τον λόγο αυτό, κάθε ενότητα έχει το δικό της υλικό και τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος. Οι τέσσερις ενότητες είναι: 

- Ενότητα 1: Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιού 

- Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Παιδική Ανάπτυξη και Επικοινωνία 

- Ενότητα 3: Δεξιότητες Επικοινωνίας 

- Ενότητα 4: Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για Φιλική προς το Παιδί Δικαιοσύνη  

 

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι χρήσιμο σε οποιονδήποτε εργάζεται με παιδιά, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών ή/και πρακτικά 

δραστηριοποιούμενων στην υποστήριξη παιδιών και νεαρών σε ηλικία ατόμων, στο πλαίσιο παροχής κατ’οίκον φροντίδας ή κράτησής τους, όπως και 

νομικών και άλλων επαγγελματιών που αλληλεπιδρούν με παιδιά, στο πλαίσιο μιας δικαστικής διαδικασίας (του αστικού, ποινικού ή διοικητικού δικαίου). 

Περιλαμβάνονται: 

 

Κοινωνικοί Λειτουργοί, εξασκούντες επαγγέλματα υγείας (νοσοκόμοι, βοηθοί στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης, ιατροί), αστυνομικοί 

υπάλληλοι, επιμελητές ανηλίκων, εργαζόμενοι στην παροχή υπηρεσιών κατ’οίκον φροντίδας, προσωπικό Καταστημάτων Κράτησης, προσωπικό 

Φυλακών, δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι, εισαγγελείς, συνήγοροι υπεράσπισης, διαμεσολαβητές, επίτροποι, ασκούντες την επιμέλεια, 

ψυχολόγοι και θεραπευτές, δάσκαλοι, κοινωνικοεκπαιδευτικοί λειτουργοί, κ.ά. 

“Τι είδους σεμινάριο είναι αυτό;” 

Προκειμένου να έχει τον ευρύτερο δυνατό αντίκτυπο στους περισσότερους επαγγελματίες, αυτό το σεμινάριο βασίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Αυτό 

σημαίνει πως επικεντρώνεται στο να παρέχει στους συμμετέχοντες τα εργαλεία και τις δεξιότητες για να προστατεύουν και να προάγουν τα δικαιώματα 
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των παιδιών, και να επικοινωνούν αποτελεσματικά μαζί τους στην πράξη. Αυτό επίσης σημαίνει πως το επιμορφωτικό αυτό σεμινάριο δεν υπεισέρχεται 

σε εκτενείς θεωρητικές και τεχνικές λεπτομέρειες. Προτάσεις για επιπλέον μελέτη ή πρόσθετες πηγές συμπεριλαμβάνονται στο παρόν υλικό, προς 

υποστήριξη της περαιτέρω επιμόρφωσης. 

“Ποιές δεξιότητες καλύπτονται σ’αυτό το σεμινάριο;” 

Αυτό το σεμινάριο καλύπτει τις ακόλουθες δεξιότητες: 

- Γιατί, πότε, πού και πώς να ακούμε τα παιδιά, με τρόπο φιλικό προς αυτά, και πώς να διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από 

αυτά; 

- Γιατί, πότε, πού και πώς να επικοινωνούμε με τα παιδιά, με τρόπο φιλικό προς αυτά, και πώς να διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες που 

λαμβάνουμε από αυτά; 

- Πώς να διαμεσολαβούμε για φιλικές προς το παιδί δικαστικές διαδικασίες; 

“Ποιές άλλες πληροφορίες καλύπτονται σ’αυτό το σεμινάριο;” 

Πέραν των δεξιοτήτων που παρατέθηκαν ανωτέρω, το υλικό του σεμιναρίου καλύπτει επίσης και, ως ένα βαθμό, γνωσιακή μάθηση σχετικά με το: 

- Ποιές είναι οι βασικές αρχές των διεθνώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων των παιδιών;  

- Ποια είναι μερικά από τα βασικά μηνύματα στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, τόσο από την πλευρά των επαγγελματιών όσο και 

των παιδιών; 

- Πώς μπορούν η ανάπτυξη και η συμπεριφορά ενός παιδιού να επηρεάζουν την επικοινωνία και πώς θα πρέπει οι επαγγελματίες να 

ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες των παιδιών πιο αποτελεσματικά; 

 

“Πώς το υλικό του σεμιναρίου θα φανεί χρήσιμο στον ρόλο μου;”  

Ο λόγος που το υλικό εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι να διασφαλιστεί πως θα είναι χρήσιμο και εφαρμόσιμο σε όσο το δυνατόν περισσότερους 

ρόλους και περιστάσεις. Ωστόσο, το υλικό επίσης αναγνωρίζει οτι η μάθηση ενισχύεται όταν οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να διακρίνουν πως αυτές οι 

δεξιότητες θα μπορέσουν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του δικού τους ρόλου και των δικών τους περιστάσεων.  

Για τον λόγο αυτό, οι συντονιστές θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζουν τις περιπτωσιολογικές μελέτες και τα παραδείγματα, ανάλογα. 
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ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ 

Το παρόν, «Επιμορφωτικό Υλικό για Συντονιστές», περιέχει λεπτομερείς, βήμα-προς-βήμα οδηγίες  για την διεκπεραίωση κάθε τμήματος του σεμιναρίου. 

Παρ’όλο που το υλικό έχει σχεδιαστεί για ένα τριήμερο σεμινάριο, είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν ξεχωριστά οι παραδόσεις ανά μέρες, ανά 

ενότητες, ή ακόμα, και ανά δραστηριότητες.  

Η επιμόρφωση κάνει χρήση διαφόρων παρουσιάσεων PowerPoint (μίας για κάθε ενότητα), που μπορούν να παραδοθούν με τη χρήση προβολέα 

διαφανειών ή/και με την εκτύπωση και διανομή αντιγράφων, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. Οι παρουσιάσεις PowerPoint είναι σχεδιασμένες να 

συμπεριλαμβάνουν αρκετές λεπτομέρειες ώστε να μπορέσει ο συντονιστής να κατευθύνει το σεμινάριο χωρίς να χρειαστεί να ανατρέξει σε αυτές τις 

σημειώσεις, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον συντονιστή να προσαρμόσει την εκπαίδευση στο προσωπικό του στιλ.   

Με σκοπό την αποφυγή της παράδοσης υπό τη μορφή διάλεξης, όλες οι παρουσιάσεις περιλαμβάνουν ευκαιρίες για ερωτήσεις και συζητήσεις - και οι 

συντονιστές θα πρέπει να αισθάνονται πως μπορούν να προσθέτουν σε αυτές ό,τι θέλουν, βασιζόμενοι στις προσωπικές τους γνώσεις και τις ικανότητες 

και την εμπειρία των συμμετεχόντων. Επιπλέον, ένα μεγάλο τμήμα της επιμόρφωσης είναι αφιερωμένο σε ασκήσεις και δραστηριότητες που απαιτούν 

συμμετοχή και σκοπεύουν στην διευκόλυνση της πρακτικής, ενεργής μάθησης. Δεν είναι απαραίτητο να καλυφθούν όλες οι ερωτήσεις που παρατίθενται 

στο υλικό, ή όλες οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες. Αντ’αυτού, οι συντονιστές θα πρέπει να τις αντιμετωπίζουν ως βοηθήματα, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιούν, αν αυτό είναι απαραίτητο.  

Στο υλικό αυτό γίνεται χρήση ενός αριθμού συμβόλων που βοηθούν στην καθοδήγηση των συντονιστών μέσα στις ασκήσεις και στις παρουσιάσεις των 

διαφανειών. 

Παρουσίαση/Εξήγηση 

 
      Αφήγηση 

     
 

Πρόσθετες σημειώσεις 

 

Ερώτηση 

 

Διανομή υλικού 

 

Άσκηση 

 
Προειδοποίηση   

 
Αναφορές 

 
Εκπαιδευτική συμβουλή 
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Όπου κρίθηκε κατάλληλο και δυνατό μέσα στο πλαίσιο αυτού του πολυ-εθνικού επιμορφωτικού σεμιναρίου, το υλικό παραχωρεί δυνατότητες στους 

συντονιστές να προσαρμόσουν την παράδοση στο τοπικό πλαίσιο του Κράτους Μέλους. Αυτές οι δυνατότητες συνοδεύονται από τη φράση «Εθνικό 

Πλαίσιο».  

Αν οι συντονιστές προσαρμόσουν ή προσθέσουν υλικό στο σεμινάριο αυτό, το πρόσθετο υλικό παραμένει άποψή τους και μοναδική ευθύνη γι’αυτό 

φέρουν οι ίδιοι και, όπου εφαρμόζεται, ο υλοποιών εταίρος του έργου, ενώ δεν αντικατοπτρίζονται απαραίτητα οι απόψεις και πολιτικές της ομάδας 

σχεδιασμού.  

“Τι θα πρέπει να παραλάβουν οι συμμετέχοντες;” 

Οι συντονιστές μπορούν να επιλέξουν εάν θα διαθέσουν τις διαφάνειες των παρουσιάσεων PowerPoint πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

Κατά την εξέταση αυτής της δυνατότητας, θα ήταν χρήσιμο να ληφθεί υπ’όψιν η πιθανότητα οι συμμετέχοντες να διαβάσουν τις διαφάνειες των 

παρουσιάσεων PowerPoint σε έντυπη μορφή, αντί να εμπλακούν ολοκληρωτικά στη συζήτηση, κάτι που θα πρέπει ωστόσο να εξισορροπηθεί με το 

γεγονός ότι το να έχουν πληροφορίες στα χέρια τους μπορεί να τους φανεί χρήσιμο.  

Υπάρχει ένα ‘Τετράδιο Εργασίας Συμμετέχοντος’ για κάθε ενότητα. Αυτά τα τετράδια εργασίας περιέχουν χώρο που οι συμμετέχοντες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για να ολοκληρώσουν ασκήσεις και δραστηριότητες, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες, λίστες ελέγχου, πληροφοριακά δελτία 

και άλλο υλικό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι συμμετέχοντες ως υλικό αναφοράς, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του σεμιναρίου. Στο τέλος 

κάθε τετραδίου εργασίας, υπάρχει ένα «Κεφάλαιο Μελέτης», που συμπεριλαμβάνει χρήσιμες πηγές για τους συμμετέχοντες.  
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

Όπως αναφέρθηκε ήδη στον παρόντα Οδηγό, αυτό το υλικό σχεδιάστηκε ώστε να αφορά όλους τους επαγγελματίες και τους δραστηριοποιούμενους στο 

χώρο, που υποστηρίζουν και εργάζονται με παιδιά στο πλαίσιο παροχής κατ’οίκον φροντίδας, στο πλαίσιο της κράτησης, στο πλαίσιο μιας δικαστικής 

διαδικασίας ή της δικαιοσύνης γενικότερα, και σε όσα άλλα πλαίσια είναι δυνατόν. Επιπρόσθετα, το υλικό έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σπονδυλωτά, καθώς οι ενότητες, παρότι διασυνδεμένες, μπορούν να αποτελέσουν αυτοτελή θέματα παραδόσεων  ή να συνδυαστούν, 

κατά βούληση, μεταξύ τους. 

Ως εκ τούτου, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να γίνει η διαχείριση των συμμετεχόντων, της διαθεσιμότητας και της διάρκειας της επιμόρφωσης. Ο 

ακόλουθος πίνακας μπορεί να βοηθήσει τους συντονιστές να αποφασίσουν ποιές ενότητες να προτεραιοποιήσουν ανάλογα με την ομάδα και το πλαίσιο 

της επιμόρφωσης. Παρακαλείστε να προσέξετε, ωστόσο, πως το σύνολο του υλικού θεωρείται πως αφορά όλους τους επαγγελματίες και τους πρακτικά 

δραστηριοποιούμενους και πως το κατωτέρω δεν είναι παρά ένας προτεινόμενος οδηγός.   

 

 

Ενότητα Διάρκεια Επίκεντρο και θέματα κλειδιά 

Εισαγωγική Ενότητα 1 ώρα και 15 λεπτά Συστάσεις μεταξύ συμμετεχόντων 

Εισαγωγή στο υλικό 

 

Ενότητα 1 – Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιού 3 ώρες Δικαιώματα του παιδιού 

Θεμελιώδεις αρχές 

Διακρίσεις 

 

Ενότητα 2 – Εισαγωγή στην Παιδική Ανάπτυξη και Επικοινωνία 2 ώρες και 15 λεπτά Παιδική ανάπτυξη 

Πώς η ανάπτυξη επιδρά στην επικοινωνία 

Ενότητα 3 – Δεξιότητες Επικοινωνίας 9 ώρες 30 λεπτά έως 10 

ώρες 

Επικοινωνία με παιδιά 

Μη λεκτική επικοινωνία 

Προκλήσεις στην επικοινωνία 



© Coram Children’s Legal Centre 2016                                                                                                    ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΣΕΛ. 10 

 

Ενότητα 4 – Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για Φιλική προς το Παιδί 

Δικαιοσύνη 

2 ώρες Φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη  

Δικαιώματα του παιδιού στο πλαίσιο της 

δικαιοσύνης 

 

Καταληκτική Ενότητα 30 λεπτά Συμπεράσματα και πιστοποιητικά 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

1) Προετοιμασία: Αυτό το υλικό καλύπτει πολλές πληροφορίες σε μικρό χρονικό διάστημα. Είναι απαραίτητο να διαβάσουν οι συντονιστές όλο το υλικό 
εκ των προτέρων. Συνιστάται, επίσης, να αποφασίσουν εκ των προτέρων ποιά κομμάτια θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικά, ώστε να δώσουν έμφαση 
σ’αυτά. Ενδέχεται επίσης οι συντονιστές να θελήσουν να ‘κάνουν πρόβα’ τις παρουσιάσεις και να ανατρέξουν στις δραστηριότητες, έτσι ώστε να 
εξοικειωθούν με το υλικό. 

2) Συμμετοχή: Οι συντονιστές ονομάζονται έτσι επειδή συντονίζουν τη διαδικασία της εκμάθησης των συμμετεχόντων. Η απόκτηση της γνώσης είναι 
ευθύνη των συμμετεχόντων και η συμμετοχή είναι απαραίτητο στοιχείο για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εκμάθησης. Στόχος των 
συντονιστών πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι συμμετέχοντες θα νιώθουν ικανοί και θα 
ενθαρρύνονται/ενδυναμώνονται να συνεισφέρουν. Εμπόδια στη συμμετοχή/ μάθηση μπορεί να παρουσιαστούν για πολλούς λόγους όπως, για 
παράδειγμα: όταν ένας ή περισσότεροι συμμετέχοντες «μονοπωλούν» τις συζητήσεις, όταν οι συζητήσεις αποκλίνουν από το σχεδιαζόμενο θέμα, ή 
όταν απόψεις και τα σχόλια δεν γίνονται εξίσου σεβαστά από τους συντονιστές ή από άλλους συμμετέχοντες. Οι συντονιστές πρέπει να σιγουρευτούν 
ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους εξίσου και ελεύθερα. Μια από τις βασικές αρχές αυτού του υλικού 
για τους συντονιστές είναι ότι είναι καλύτερο να αντλούν πληροφορίες από την ομάδα παρά να παρέχουν πληροφορίες στην ομάδα υπό μορφή 
διάλεξης. Γι’αυτό το λόγο, το υλικό εστιάζει κατά κύριο λόγο σε ασκήσεις, περιπτωσιολογικές μελέτες και την εμπειρική μάθηση.  

3) Ευελιξία: Εξαιτίας του διεπιστημονικού χαρακτήρα αυτού του επιμορφωτικού σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν ποικίλα εκπαιδευτικά 

υπόβαθρα και εξειδικεύσεις,  και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με συγκεκριμένα θέματα του σεμιναρίου από άλλους. 

Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του επιμορφωτικού σεμιναρίου, οι συντονιστές θα πρέπει να προσαρμόσουν τo λεξιλόγιο που 

χρησιμοποιούν, κατά την παράδοση του υλικού, ανάλογα με το κοινό της κάθε συνεδρίας. Για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες που δεν έχουν νομικό 

υπόβαθρο μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με τη νομική ορολογία, όπως οι συμμετέχοντες που εργάζονται στο πλαίσιο της δικαιοσύνης. Παρότι 

παρέχονται εξηγήσεις, όπου αυτό ήταν εφικτό, οι συντονιστές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να προσαρμόσουν το λεξιλόγιο που 

χρησιμοποιούν, ανάλογα με το κοινό τους.  

4) Πρακτικές λεπτομέρειες: Παρόλο που το περιεχόμενο του σεμιναρίου είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του εκπαιδευτικού υλικού, οι πρακτικές 
λεπτομέρειες παίζουν αποφασιστικό ρόλο και, γι’αυτό, μπορούν να ελαττώσουν τον αντίκτυπο του περιεχομένου. Κάποια απλά βήματα μπορούν να 
βοηθήσουν στην αποφυγή συνηθισμένων παγίδων. Οι συντονιστές πρέπει να φτάνουν στο χώρο νωρίς, για να ετοιμάζουν το χώρο της εκπαίδευσης 
έτσι ώστε να ευνοεί τη μάθηση. Οι συντονιστές θα πρέπει επίσης να σιγουρεύονται ότι όλα τα υλικά είναι έτοιμα, ότι ο τεχνικός εξοπλισμός έχει 
στηθεί και θα πρέπει να συνεννοούνται με το προσωπικό του χώρου για  τη διαθεσιμότητα/παροχή των σνακ και αναψυκτικών, τη  χωροθεσία και την 
πρόσβαση ατόμων με αναπηρία (οι συντονιστές θα πρέπει να μάθουν εκ των προτέρων εάν υπάρχουν συμμετέχοντες με πρόσθετες ανάγκες).  
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5) Συνέπεια και τήρηση του χρόνου: Οι συντονιστές θα πρέπει να τηρούν τους προτεινόμενους χρόνους και να είναι έτοιμοι να τους προσαρμόζουν, 
διασφαλίζοντας, ωστόσο, οτι θα καλυφθεί όλο το υλικό. 
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ «ΤΟΝΩΤΙΚΑ» 

Παιχνίδια γνωριμίας και ενεργοποίησης 

Ακόμα και οι έμπειροι επαγγελματίες μπορούν να επωφεληθούν από τα παιχνίδια γνωριμίας και ενεργοποίησης, ακόμα και όταν εμφανίζονται μέσα στη 
ζωντάνια! Τα παιχνίδια γνωριμίας και ενεργοποίησης συνιστώνται για το ξεκίνημα της μέρας ή μετά από διαλείμματα, μετά τα οποία συχνά παρατηρείται 
μείωση της ενέργειας. Τα ακόλουθα είναι δυο παραδείγματα. 

1. Το Παιχνίδι των Ονομάτων 

Υλικό: Κανένα 

Στόχος: Να αρχίσουν να μιλούν οι συμμετέχοντες και να μάθουν ο ένας το όνομα 

του άλλου 

Οδηγίες βήμα-προς-βήμα: 

1. Ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα να πει το όνομά του και κάτι που θα ήθελε 

να μοιραστεί σχετικά με το όνομά του. Δώστε σε κάθε συμμετέχοντα το πολύ 

1 λεπτό. 

2. Προαιρετικά: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σταθούν όρθιοι και να 

μπουν σε αλφαβητική σειρά, με βάση το όνομά τους, χωρίς να μιλήσουν ο 

ένας στον άλλο. 

3. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να πουν το όνομά τους, με τη σειρά, και 

δείτε αν χρειάζεται να κάνουν αλλαγές στη σειρά με την οποία στέκονται, 

προκειμένου να διορθωθεί η αλφαβητική σειρά. 

4. Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες αισθάνεται αρκετά γενναίος – ζητήστε 

του/της να πει όλα τα ονόματα με τη σειρά. 

2. Φρουτοσαλάτα (παιχνίδι ενεργοποίησης) 

Υλικά: Μικρά κομμάτια χαρτιού με εικόνες από πέντε διαφορετικά φρούτα, αρκετά 
ώστε κάθε συμμετέχων να έχει ένα «φρούτο». 

Στόχος: Να αυξηθούν τα επίπεδα ενέργειας και να αλλάξουν θέση οι 
συμμετέχοντες. 

Οδηγίες βήμα-προς-βήμα: 

1. Μοιράστε ένα κομμάτι χαρτί με ένα φρούτο σε κάθε συμμετέχοντα. 

2.  Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να κοιτάξουν το χαρτί τους και να 
απομνημονεύσουν το φρούτο που τους ανατέθηκε. 

3. Εξηγήστε ότι όταν οι συμμετέχοντες ακούσουν να καλείται το φρούτο τους 
πρέπει να σταθούν όρθιοι και να αλλάξουν θέση με κάποιον άλλο που είναι 
όρθιος. Δεν πρέπει να καθίσουν στη θέση που είχαν πριν. 

4. Ξεκινήστε φωνάζοντας ένα από τα φρούτα (π.χ. «φράουλες»). Σιγουρευτείτε ότι 
όλοι όσοι έχουν φράουλες στο χαρτί τους έχουν σηκωθεί και έχουν αλλάξει θέση 
με κάποιον άλλο. Μετά επιλέξτε ένα διαφορετικό φρούτο. Στη συνέχεια αρχίστε 
να κάνετε συνδυασμούς φρούτων (π.χ. «πεπόνια και σταφύλια»). Ενθαρρύνετε 
τους συμμετέχοντες να τρέχουν, εφόσον είναι ασφαλές. Στο τέλος, φωνάξτε 
«φρουτοσαλάτα», που σημαίνει ότι όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να αλλάξουν 
θέση. 
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

Η φωνή των παιδιών και των νέων υπήρξε καταλυτική στην ανάπτυξη αυτού του υλικού. Συμβουλευτήκαμε τα παιδιά και τους νέους σε κάθε βήμα της 

διαμόρφωσης αυτού του υλικού, κατά την πιλοτική φάση, αλλά και κατά την οριστικοποίηση του επιμορφωτικού πακέτου. Είναι σημαντικό να ακούγεται 

η φωνή τους από όλους όσουν παραδίδουν και παρακολουθούν το σεμινάριο, καθώς τα λόγια τους αντικατοπτρίζουν το γιατί σχεδιάστηκε αυτό το 

σεμινάριο, γιατί θα το παρέδιδε ένας συντονιστής και γιατί είναι τόσο σημαντικό για τους συμμετέχοντες να διευρύνουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες και 

γνώσεις τους.  

 

 

 

 

 

 

 

Συμμετέχοντες ομάδας στόχου, Βουλγαρία 

 

 

                                                                         Συμμετέχοντες ομάδας στόχου, Ελλάδα 

 

 

 

Συμμετέχων ομάδας στόχου, ΗΒ 

«Απλά δεν ξέρουν πώς να επικοινωνούν με μας. Μπορεί να έχουν 

ξεχάσει τι σημαίνει να είσαι νέος και, έτσι, οποιαδήποτε συμβουλή θα 

τους κάνει καλό.» 

«Μπορεί να είμαι μικρός, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχω δίκιο σε 

κάποια πράγματα και πως δεν πρέπει να με ακούν καμια φορά.» 

 

«Πάνω απ’ όλα, οι ειδικοί πρέπει να τα έχουν καλά με τον εαυτό τους. Αν δεν τα 

έχουμε καλά με τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά.» 

«Τα παιδιά που κάνουν κακές πράξεις είναι τα παιδιά που δεν τ’ ακούει και δεν τα 

βοηθάει κανείς.» 

«Ένα παιδί δεν ξέρει καλά τι γίνεται στο κεφάλι του. Πρέπει οι μεγάλοι να το ξέρουν 

και να το καταλαβαίνουν αυτό.» 

 

«Μιλήστε με τους συναδέλφους σας και μοιραστείτε εμπειρίες∙τραφείτε από τις γνώσεις τους.» 
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ΝΕΦΟΣ ΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ1 

 

                                                             
1 Παρήχθη από το www.wordscloud.com, που πολύ ευγενικά παράγει συννεφόλεξα και δεν περιορίζει τη χρήση τους. 

http://www.wordscloud.com/
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ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ώρα 15 λεπτά 

ΣΤΟΧΟΙ:  

- Να γνωριστούν οι συμετέχοντες και ο συντονιστής μεταξύ τους 

- Να παρουσιαστεί το υλικό του σεμιναρίου και οι διαδικτυακές πηγές 

- Να παρουσιαστεί το πρόγραμμα του σεμιναρίου και οι στόχοι 

- Να εδραιωθεί ένα θετικό περιβάλλον εργασίας 

- Να καθοριστούν οι βασικοί κανόνες μάθησης 

- Να γίνουν αντικείμενο στοχασμού οι μαθησιακές ανάγκες και οι σκοποί 

- Να παρουσιαστεί και να αποτελέσει αντικείμενο στοχασμού το διάγραμμα «οι κύκλοι επιρροής» 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ  ΜΕΘΟΔΟΣ 
1 ώρα ΕΕ.1: Συστάσεις και βασικοί κανόνες  Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος ΕΕ  

 PowerPoint ΕΕ διαφάνειες 1-6 
 Χάρτινος πίνακας παρουσιάσεων και στιλό 

Ομαδική Συζήτηση και παρουσίαση 

15 λεπτά ΕΕ.2: Ενδοσκόπηση  Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος ΕΕ  
 PowerPoint ΕΕ διαφάνειες 7-8 και 2 
 Χάρτινος πίνακας παρουσιάσεων και 

στιλό, πινέζες ή ταινία για την 
παρουσίαση 

Ατομική άσκηση, ομαδική δουλειά και συζήτηση 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΕ.1: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
Σκοπός: Να συστηθούν οι συμμετέχοντες και οι συντονιστές μεταξύ τους, να παρουσιαστούν το υλικό και η υλικοτεχνική υποδομή και να καθοριστούν οι 
βασικοί κανόνες. 
Χρόνος:  1 ώρα. 
Απαιτούμενα υλικά:  Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος ΕΕ, PowerPoint ΕΕ διαφάνειες 1-6, Χάρτινος πίνακας παρουσιάσεων και στιλό  
 

Παρουσίαση  

 

Οι συστάσεις μπορεί να είναι χρονοβόρες αλλά είναι ένα σημαντικό κομμάτι σε κάθε 
επιμορφωτικό σεμινάριο για πολλούς λόγους: 

- Παροτρύνουν τους συμμετέχοντες να μιλήσουν και να συμμετέχουν από το ξεκίνημα 
του σεμιναρίου 

- Δίνουν στους συμμετέχοντες «βήμα» από την αρχή 

- Δίνουν την ευκαιρία στα άτομα να γνωριστούν μεταξύ τους 

- Μπορεί να παρέχει ενδυνάμωση στους συμμετέχοντες, η δυνατότητα να αναφέρουν 
κάτι θετικό για τους εαυτούς τους  

 

 

Άσκηση 

 

Οι βασικοί κανόνες είναι επίσης σημαντικοί, επειδή διαμορφώνουν το κλίμα του 
επιμορφωτικού σεμιναρίου. Οι συντονιστές θα πρέπει να αισθάνονται πως μπορούν να 
διεξάγουν το εισαγωγικό μέρος ελεύθερα, όπως αυτοί θεωρούν καλύτερα. Εδώ 
παραθέτουμε μια απλή επιλογή: 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συστηθούν με τη σειρά και να εξηγήσουν ποιός είναι ο 
ρόλος τους. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει επίσης να αναφέρει κάτι που θα ήθελε να μάθει σε 
αυτό το σεμινάριο (ο συντονιστής μπορεί να αναφέρει το παράδειγμα: «καλύτερη 
κατανόηση του πώς να συναναστρέφομαι τα παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με το 
νόμο, κατά τη διάρκεια μιας ακροαματικής διαδικασίας»).   
 
Για λόγους συνέπειας και για να οικοδομηθεί μια σχέση μεταξύ του συντονιστή και των 
συμμετεχόντων, θα πρέπει να συστηθεί και ο ίδιος ο συντονιστής. 
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Οι συντονιστές θα πρέπει να υπολογίσουν 20-30 λεπτά γι’αυτήν τη δραστηριότητα. 
 

Διαφάνεια 2: 
 Αφήγηση  

 

Μετά την ολοκλήρωση των συστάσεων, παρουσιάστε και εξηγήστε στους συμμετέχοντες τον 
γενικό και τους ειδικούς στόχους του σεμιναρίου, όπως περιγράφονται στη διαφάνεια 2. 
 
Εξηγήστε στους συμμετέχοντες οτι αυτό είναι ένα τριήμερο διεπιστημονικό σεμινάριο, που 
βασίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στοχεύει στην αύξηση των γνώσεων και της 
ικανότητάς τους να προστατεύουν τα δικαιώματα των παιδιών (ή προσαρμόστε ανάλογα την 
παρουσίαση για μικρότερα σε  διάρκεια σεμινάρια).  Το σεμινάριο, λοιπόν, σκοπεύει να 
κάνει τα ανωτέρω με τρεις τρόπους: 
 

 Ενισχύοντας τις γνώσεις και την ικανότητα στις ανάλογες με την ηλικία και το πλαίσιο 
μεθόδους επικοινωνίας με τα παιδιά, αλλά και επί της φιλικής προς το παιδί 
δικαιοσύνης 

 Εκπαιδεύοντας τους επαγγελματίες στο πώς να ενθαρρύνουν και να υλοποιούν την 
επικοινωνία με επίκεντρο το παιδί 

 Παρέχοντας πρακτικά εργαλεία που θα βοηθούν στο να «εκμαιεύονται» οι απόψεις 
και τα συναισθήματα του παιδιού και να διασφαλίζεται πως αυτά θα λαμβάνονται 
υπόψη 

 
Εξηγήστε οτι αυτό το σεμινάριο εστιάζει στο να παρέχει στους συμμετέχοντες τα εργαλεία 
και τις δεξιότητες για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών, και για 
την αποτελεσματική επικοινωνία μαζί τους, στην πράξη.  
 
Το σεμινάριο επικεντρώνεται στο γιατί, πότε, πού και πώς να ακούμε και να επικοινωνούμε 
με τα παιδιά, με τρόπο φιλικό προς αυτά, και πώς να διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες που 
αποκομίζουμε. Προς υποστήριξη αυτών των γνώσεων, καλύπτει γνωσιακή μάθηση σχετικά 
με: 
 

 Τις βασικές αρχές των δικαιωμάτων του παιδιού 

 Τα βασικά μηνύματα στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, τόσο από την 
πλευρά των επαγγελματιών όσο και των παιδιών 

 Τα εισαγωγικά αξιώματα για την παιδική ανάπτυξη και συμπεριφορά και πώς θα 
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πρέπει οι επαγγελματίες να ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες των 
παιδιών  πιο αποτελεσματικά. 

 
Ως σεμινάριο που βασίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, αυτή η επιμόρφωση δεν έχει 
σχεδιαστεί ώστε να υπεισέρχεται σε εκτενείς θεωρητικές ή τεχνικές λεπτομέρειες, παρότι 
στα εγχειρίδια των συμμετεχόντων έχουν περιληφθεί επιπρόσθετες πηγές και αναγνώσματα, 
προς υποστήριξη της περαιτέρω μελέτης. Είναι σημαντικό να το υπενθυμίσετε στους 
συμμετέχοντες, προκειμένου να διαμορφώσουν τις ανάλογες προσδοκίες. 

Διαφάνειες 3-4: 
Αφήγηση  

  

Εξηγήστε στους συμμετέχοντες οτι το πρόγραμμα του πλήρους -τριήμερης διάρκειας- 
σεμιναρίου θα καλύψει τις ακόλουθες ενότητες: 
 

- Ενότητα 1: Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιού 

- Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Παιδική Ανάπτυξη και Επικοινωνία 

- Ενότητα 3: Δεξιότητες Επικοινωνίας 

- Ενότητα 4: Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για Φιλική προς το Παιδί Δικαιοσύνη  

 
Εξηγήστε στους συμμετέχοντες οτι σε κάθε ενότητα θα υπάρχουν παρουσιάσεις PowerPoint, 
συζητήσεις, ασκήσεις και δραστηριότητες.  

 

Εκπαιδευτική 
Συμβουλή 

 
 

Είναι καλή ιδέα να υπενθυμίσετε στους συμμετέχοντες οτι έχουν πρόσβαση σε ένα φάσμα 
πηγών, στα τετράδια εργασίας τους και διαμέσω της διαδικτυακής πύλης, και πως αυτές θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά το 
σεμινάριο. 
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Άσκηση 

 
 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν βασικούς κανόνες για το σεμινάριο. 
Μπορεί να φανεί χρήσιμη η καθιέρωση σαν πρώτου βασικού κανόνα το να «σηκώνουμε το 
χέρι πριν μιλήσουμε».  
 
Άλλοι βασικοί κανόνες που είναι χρήσιμοι και θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη ακόμα και αν οι 
συμμετέχοντες δεν τους αναφέρουν είναι οι εξής: 

  
- Σεβόμαστε την άποψη των άλλων 

- Είμαστε συνεπείς και ακολουθούμε τις οδηγίες 

- Όχι περισπασμοί ή φασαρία (π.χ. κλείστε ή βάλτε στην αθόρυβη λειτουργία τα 
κινητά και μην μιλάτε παράλληλα με τον διπλανό σας)  

- Να είμαστε ικανοί και πρόθυμοι να κάνουμε ερωτήσεις (αυτό λειτουργεί αμφίδρομα 
– οι συντονιστές θα πρέπει να είναι έτοιμοι να απαντήσουν ερωτήσεις και οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν ερωτήσεις) 

- Δίνουμε σε όλους ίδιες ευκαιρίες συμμετοχής  

- Δίνουμε ειλικρινή ανατροφοδότηση (από την προοπτική του συντονιστή, είναι 
σημαντικό να λαμβάνει ειλικρινή ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες για να 
μπορέσει να βελτιώσει το υλικό και την παράδοση του σεμιναρίου στο μέλλον).  

- Εχεμύθεια (η ομάδα μπορεί να θελήσει να συμφωνήσει ότι οτιδήποτε ειπωθεί εντός 
του χώρου της εκπαίδευσης παραμένει εμπιστευτικό και δεν θα πρέπει να 
επαναληφθεί έξω από αυτόν, ή κάτι παρόμοιο).  

 

Οδηγίες 
Άσκησης 

 

Γράψτε όλους τους βασικούς κανόνες στον χάρτινο πίνακα παρουσιάσεων και διατηρήστε τη 
σελίδα σε κοινή θέα καθ’όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου. Υπολογίστε 30-40 λεπτά για την 
άσκηση.  
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Διαφάνεια 6: 
Αφήγηση  

 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μελετήσουν το διάγραμμα «οι κύκλοι επιρροής» στο 
τετράδιό τους. Οι συμμετέχοντες μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με αυτό το διάγραμμα 
και γι’αυτό είναι σημαντικό να τους εξηγήσουμε την ιδέα στην οποία στηρίζεται, και για ποιό 
λόγο είναι χρήσιμο για εκείνους να ανατρέχουν σ’αυτό κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού 
σεμιναρίου (βλ. παρακάτω). 
 
Εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι το διάγραμμα είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να 
σκεφτούν: 

 Σε ποιές περιοχές διατηρεί ο συμμετέχων τον άμεσο έλεγχο και ποιές ίσως χρειαστεί 
να συζητήσει πρώτα με άλλους για να προκαλέσει αλλαγές. 

 Σε ποιόν κύκλο επιρροής θα πρέπει να εισέλθει ο συμμετέχων για να υποστηρίξει, 
για παράδειγμα, μια αλλαγή τακτικής στην πράξη. 

 

Διαφάνεια 6: 
Πρόσθετες 

σημειώσεις 

  
 

Εξηγήστε στους συμμετέχοντες πως το διάγραμμα «κύκλοι επιρροής» είναι ένας τρόπος για 
να σκέφτονται το πώς μπορούν να επηρεάσουν τις αλλαγές. Εξηγήστε πως, κατά τη διάρκεια 
του σεμιναρίου, θα συζητούμε και θα ανταλλάσσουμε καλές πρακτικές, τις οποίες οι ίδιοι 
μπορεί να επιθυμούν να υιοθετήσουν στη δουλειά τους. Ωστόσο, αυτές μπορεί να μην είναι 
συμβατές με τις τρέχουσες προδιαγραφές ή την πρακτική στον οργανισμό τους ή στο εθνικό 
πλαίσιο. Ως εκ τούτου, θα ανατρέχουμε στο διάγραμμα των «κύκλων επιρροής» για να τους 
βοηθάμε να σκεφτούν ποιά βήματα μπορούν να κάνουν για να πραγματοποιήσουν την 
εκάστοτε αλλαγή.  
 
Είναι απαραίτητο να σκεφτεί κανείς ποιός έχει την επιρροή και την εξουσία να 
πραγματοποιήσει την επιθυμητή αλλαγή, και εκεί είναι που μπαίνει στο «παιχνίδι» το 
διάγραμμα. Δείξτε στους συμμετέχοντες πώς να χρησιμοποιούν το διάγραμμα, 
χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα που σχετίζεται με το επάγγελμά τους/ τον τομέα τους ή το 
εθνικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, αν εκπαιδεύετε μια ομάδα επαγγελματιών που σχετίζονται 
με τη δικαιοσύνη, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια καλή πρακτική σχετικά με τη 
διευκόλυνση της συμμετοχής του παιδιού κατά την ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο. 
Ο συμμετέχων θα σκεφτεί σε ποιόν κύκλου ή σε ποιούς κύκλους υπάγεται η αλλαγή, για 
παράδειγμα: 
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 Ο κύκλος «Εγώ» (μπορεί ο συμμετέχων να κάνει την αλλαγή χωρίς να συμβουλευτεί 
κανέναν; Αυτό θα εφαρμοζόταν, για παράδειγμα, αν η εν λόγω πρακτική απαιτεί από 
τον συμμετέχοντα να κάνει αλλαγές στο λεξιλόγιο ή στον τόνο που χρησιμοποιεί ο 
ίδιος, κατά τη διαδικασία του δικαστηρίου), 

 «Συνάδελφοι» (είναι κάτι που ο συμμετέχων θα πρέπει να συμφωνήσει με τους 
συναδέλφους του;), 

 «O εργοδότης μου/ Οι επιβλέποντες» την εργασία μου (εντάσσεται αυτό στη 
γενικότερη πολιτική που ακολουθεί ο εργοδοτικός φορέας ή είναι κάτι που ένας 
επιβλέπων θα έπρεπε να εγκρίνει πρώτα;), 

  «Το σώμα των επαγγελματιών στο οποίο ανήκω» (η τωρινή πρακτική υπαγορεύεται 
από επαγγελματική καθοδήγηση ή κανονισμούς και ποιό είναι το πεδίο αμφισβήτησής 
τους; Αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να εφαρμόζεται αν οι κατευθυντήριες γραμμές 
για τη δικαστηριακή διαδικασία απαιτούν η διαρρύθμιση της αίθουσας να είναι 
συγκεκριμένη, αλλά αυτή η διαρρύθμιση δεν είναι σύμφωνη με την καλή πρακτική), 

 «Η χώρα μου/κυβέρνηση» (η τωρινή πρακτική υπαγορεύεται από κυβερνητικό, 
νομοθετικό ή άλλο έλεγχο εθνικού επιπέδου;) 
 

Εξακριβώνοντας ποιός έχει την επιρροή ή την εξουσία να πραγματοποιήσει την αλλαγή, οι 
συμμετέχοντες μπορούν να διαπιστώσουν τα βήματα που δύνανται να κάνουν προς την 
πραγματοποίησή της και ποιόν πρέπει να καλέσουν προς υποστήριξή τους (για παράδειγμα, 
τους συναδέλφους, επιβλέποντες, σώμα επαγγελματιών τους ή τον Βουλευτή του τόπου 
τους). Αυτό το εργαλείο προορίζεται να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες, παρά  να τους 
αφήνει αποκαρδιωμένους κάθε φορά που εντοπίζουν μια βέλτιστη πρακτική που δεν 
εφαρμόζεται στο εθνικό τους πλαίσιο. 
 
Εξηγήστε στους συμμετέχοντες οτι θα επιστρέφουμε στο διάγραμμα αυτό, ανά διαστήματα, 
κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. 
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Η φωνή των παιδιών και των νέων 

Η φωνή των παιδιών και των νέων 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΕ.2: ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ 
Σκοπός: Να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να αναλογιστούν ποιές είναι οι προσωπικές και επαγγελματικές τους ανάγκες και να συζητηθούν οι ελπίδες 
και προσδοκίες των συμμετεχόντων από αυτό το σεμινάριο. 
Χρόνος: 15 λεπτά. 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος ΕΕ, Φόρμα Προ-Αξιολόγησης (στο τετράδιο εργασίας ΕΕ), Φόρμα «Η Μαθησιακή μου Βάση» (στο 
τετράδιο εργασίας ΕΕ), PowerPoint ΕΕ διαφάνειες 7-8 και 2, Χάρτινος πίνακας παρουσιάσεων και στιλό, πινέζες ή ταινία για την παρουσίαση  

 

Άσκηση 

 
Η επόμενη άσκηση απαιτεί από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν για ποιό λόγο 
παρακολουθούν το σεμινάριο, και ποιά είναι τα προσωπικά τους προτερήματα και 
αδυναμίες σε σχέση με το υλικό του σεμιναρίου, και, ειδικά, αναφορικά με την επικοινωνία 
με τα παιδιά. 

 

Διαφάνεια 7:  
Σημειώσεις 

  
 

Η Διαφάνεια 7 εξηγεί τον σκοπό της φόρμας προ-αξιολόγησης.  
 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν τη φόρμα. Αυτές οι φόρμες είναι μέρος 
του υλικού που διανέμεται ξεχωριστά και οι συντονιστές θα πρέπει να τις συλλέξουν στο 
τέλος της ενότητας. 

 

Κάθε άτομο είναι διαφορετικό και καθένας επικοινωνεί 

διαφορετικά.  

Είμαστε όλοι ίσοι, αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι. 

 

Σημασία έχει να ενθαρρύνεις τους νέους ανθρώπους να μιλήσουν 

ανοιχτά για τα αισθήματά τους και το τι θέλουν.  

Ποιό είναι το νόημα του να μιλήσεις ανοιχτά, αν δεν πάρεις τίποτα 

σε αντάλλαγμα; 

 

We are all equal, but we are not all the same. 
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Διαφάνεια 8:  
Σημειώσεις 

  
 

Η Διαφάνεια 8 εξηγεί τον σκοπό της φόρμας « Η Μαθησιακή μου Βάση». Αυτή βρίσκεται στις 
σελίδες 12 και 13 των τετραδίων εργασίας της ενότητας.  
 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν τη φόρμα. 
 
Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να καταλάβουν οτι αυτή η φόρμα είναι για το δικό τους 
προσωπικό όφελος και οτι δεν είναι ανάγκη να τη μοιραστούν με την ομάδα, ή με τους 
συντονιστές. 
 
Υπολογίστε 10 λεπτά για τη συμπλήρωση της φόρμας και, έπειτα, μαζέψτε τις.  
  

Διαφάνεια 2:  
Σημειώσεις 

  
 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αναλογιστούν τους προσωπικούς τους στόχους σχετικά 
με το επιμορφωτικό σεμινάριο, και ενθαρρύνετε τη συζήτηση για τους εν γένει στόχους του 
σεμιναρίου. Οι συντονιστές μπορεί να επιθυμούν να ανατρέξουν στη Διαφάνεια 2 (‘Στόχοι’) 
για να διευκολύνουν τη συζήτηση. 

 
Συζήτηση 

 

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες αν έχουν σχόλια ή ερωτήσεις και αν υπάρχει κάτι που θα 
ήθελαν να συζητηθεί, που δε φαίνεται να έχει περιληφθεί στο πρόγραμμα ή στους στόχους. 
Αυτή η συζήτηση είναι σημαντική για να τεθούν προσδοκίες και για να διασφαλιστεί πως ο 
συντονιστής θα μπορέσει να διαμορφώσει το σεμινάριο σύμφωνα με τις ανάγκες των 
συμμετεχόντων.  
 
Υπολογίστε 5 λεπτά γι’ αυτό το κομμάτι της Άσκησης. 
 

 

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες 

ΣΤΟΧΟΙ:  

- Η ευαισθητοποίηση και η αναγνώριση της αξίας των δικαιωμάτων του παιδιού  

- Η ενίσχυση της κατανόησης των θεμελιωδών αρχών για τα δικαιώματα του παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της αρχής του βέλτιστου 

συμφέροντος, της παιδικής συμμετοχής και της μη-διάκρισης 

- Η ενθάρρυνση των συμμετεχόντων να ασχοληθούν με υλικό σχετικό με τα δικαιώματα των παιδιών ως φορείς υποχρεώσεων, με σκοπό την 

ενδυνάμωση των παιδιών ως φορέων δικαιωμάτων  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ  ΜΕΘΟΔΟΣ 
20 λεπτά 1.1: Τα δικαιώματα του παιδιού – το διεθνές και περιφερειακό πλαίσιο  Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε1 

 PowerPoint Ε1 διαφάνειες 1-10 
Παρουσίαση 

1 ώρα 

και 

10 λεπτά 

1.2: Θεμελιώδεις αρχές  (υποενότητες A-Δ)  Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε1 
 PowerPoint Ε1 διαφάνειες 11-37 
 Χάρτινος πίνακας παρουσιάσεων και 

στιλό 

Παρουσίαση, συζήτηση και 
ασκήσεις 

1 ώρα 

και 

30 λεπτά 

1.3: Τα δικαιώματα των παιδιών στο εθνικό πλαίσιο  Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε1 
 PowerPoint Ε1 διαφάνεια 38 
 Χάρτινος πίνακας παρουσιάσεων και 

στιλό 

Ασκήσεις και ομαδική 
παρουσίαση 

1 ώρα 1.4: Προαιρετική άσκηση: Τα δικαιώματα του παιδιού στο επαγγελματικό 

πλαίσιο 

 Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε1 
 Χάρτινος πίνακας παρουσιάσεων και 

στιλό 

Άσκηση 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Σκοπός: Να δοθούν εισαγωγικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών διεθνώς και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Χρόνος: 20 λεπτά 
Απαιτούμενα υλικά:  Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε1, παρουσιάσεις PowerPoint Ε1 διαφάνειες 1 έως 10. 

 

Παρουσίαση 

 

Οι Διαφάνειες 1-10  ανατρέχουν στα βασικά της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
(‘ΣΔΠ’), άλλων οργάνων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

Υπολογίστε κατά προσέγγιση 20 λεπτά γι’αυτήν την παρουσίαση. 

 

 
Διαφάνεια 2:  

Αφήγηση  

 

Πρώτα απ’όλα, είναι σημαντικό να κατανοήσει κανείς την έννοια του όρου «παιδί» – τα διεθνή 
κριτήρια για τα δικαιώματα των παιδιών ορίζουν ως παιδί κάθε ανθρώπινο ον κάτω των 18 
ετών, εκτός κι αν η ενηλικότητα αποκτάται νωρίτερα. 

 

Πρόσθετες 
σημειώσεις 

  
  

Ίσως οι συμμετέχοντες να θελήσουν να μάθουν περισσότερα για το τί σημαίνει η φράση 
«εκτός κι αν η ενηλικότητα αποκτάται νωρίτερα». Εξηγήστε ότι σε κάποια κράτη μπορεί να 
είναι δυνατό για ένα παιδί να ενηλικιωθεί νόμιμα (δηλαδή να μην είναι πια νομικά ανήλικος) 
νωρίτερα από τα 18, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη νομική 
διάταξη ότι ένα παιδί μπορεί να αποκτήσει την ενηλικότητα πριν τα 18. Ακόμα και όταν 
συντρέχουν οι ως άνω όροι, το παιδί θα πρέπει να προστατεύεται από τις ειδικές αρχές της 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στο οτι θέματα όπως το όριο ηλικίας συναίνεσης ή πότε ένα 
παιδί μπορεί να κάνει τατουάζ, να πιεί ή να καπνίσει, συνήθως δεν σχετίζονται με την 
ενηλικότητα (εκτός κι αν η εγχώρια νομοθεσία κάνει ρητά αυτόν τον συσχετισμό). Οι 
συμμετέχοντες ίσως θελήσουν να συζητήσουν επί μακρόν τις ηλικίες στις οποίες τα παιδιά 
μπορούν να επιδεικνύουν συγκεκριμένες συμπεριφορές, καθώς αυτό είναι ένα ενδιαφέρον 
θέμα, αλλά είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ακόμα και όταν ένα παιδί εκδηλώνει συμπεριφορά 
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«μεγάλου», αυτό δε σημαίνει ότι ενηλικιώνεται νομικά και, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να 
απολαμβάνει τα δικαιώματα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

 
Διαφάνεια 3:  

Αφήγηση  

 

Αυτή η Διαφάνεια δίνει τον ορισμό της λέξης «δικαιώματα». Τα δικαιώματα είναι ελευθερίες ή 

προδιαγραφές [standards] που δικαιούνται όλα τα παιδιά.  

 

 

Πρόσθετες 
σημειώσεις 

  

Κάποιοι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν ήδη αυτήν την έννοια και θα είναι σε θέση να τη 
διατυπώσουν, αλλά η παρουσίαση της Διαφάνειας βάζει τα θεμέλια για την υπόλοιπη  
Ενότητα.  

Σε κάποια κράτη, υπάρχει μια κρατούσα αντίληψη της σχέσης μεταξύ «δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων». Είναι σημαντικό, ως συντονιστές, να υπενθυμίσετε στους συμμετέχοντες πως 
το ακόλουθο δεν είναι σωστό: τα παιδιά δεν «κερδίζουν» δικαιώματα, αλλά τα δικαιούνται 
εγγενώς. 

Διαφάνειες 
4-5:  

Αφήγηση  

  

Στο δίκαιο των δικαιωμάτων των παιδιών, τα παιδιά είναι οι φορείς δικαιωμάτων και το 
κράτος ο φορέας της υποχρέωσης (δηλαδή, έχει το καθήκον να προστατεύει και να προάγει τα 
δικαιώματα των παιδιών). Οι γονείς, οι οικογένειες και οι φροντιστές παίζουν έναν 
πρωταρχικό ρόλο και το κράτος θα πρέπει να τους ενδυναμώνει και να τους διευκολύνει ώστε 
και αυτοί να βοηθούν το παιδί να απολαμβάνει τα δικαιώματά του. 
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Διαφάνεια 6:  
Αφήγηση  

 

Τα διεθνή δικαιώματα των παιδιών εντοπίζονται σε οικουμενικά όργανα, όπως, για 
παράδειγμα, σ’αυτό που είναι γνωστό ως Διεθνής Χάρτα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
[στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (1948)], στο Διεθνές Σύμφωνο για 
τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (σε ισχύ από το 1976), στο Διεθνές 
Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (σε ισχύ από το 1976)), καθώς και σε πολλά 
άλλα όργανα, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της Σύμβασης κατά των 
Βασανιστηρίων.   

Τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους ενήλικες (να σημειωθεί ότι υπάρχουν κάποιοι 
περιορισμοί ως προς την άσκηση κάποιων δικαιωμάτων όπως, για παράδειγμα, το δικαίωμα 
ψήφου, σεξουαλικής δραστηριότητας, κ.ά.), αλλά απολαμβάνουν επίσης πρόσθετη προστασία 
από όργανα που προβλέπουν συγκεκριμένα δικαιώματα για τα παιδιά, όπως η Σύμβαση των 
Η. Ε. Για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αυτό το όργανο είναι η πιο ευρέως κυρωμένη συνθήκη 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (όλα τα Κράτη της Ε.Ε. συμβάλλονται σε αυτή)  και καλύπτει ένα 
φάσμα ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. Η 
Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ένα σώμα 
εμπειρογνωμόνων που ιδρύθηκε με βάση τη Σύμβαση. Οι λειτουργίες της περιλαμβάνουν την 
επιτήρηση της εφαρμογής της Σύμβασης, όπως και την παροχή καθοδήγησης (για παράδειγμα, 
διαμέσω των «Γενικών Σχολίων» της) επί της ερμηνείας και της εφαρμογής της. Η Σύμβαση 
συνοδευέται από τρία Προαιρετικά Πρωτόκολλα που ρυθμίζουν τα σχετικά με τα παιδιά σε 
ένοπλη σύρραξη∙ την εμπορία παιδιών, παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία∙ και τη 
διαδικασία αναφορών. 

 

Διαφάνεια 6:  
Πρόσθετες 

σημειώσεις 

 

Αυτή η Διαφάνεια είναι ιδιαίτερα βοηθητική, διότι τοποθετεί τα δικαιώματα του παιδιού μέσα 
στο ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βοηθά στο να θυμηθούν οι 
συμμετέχοντες πως υπάρχει ένα ευρύ διεθνές πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πως τα 
δικαιώματα του παιδιού υπάγονται σ’ αυτό, ως τμήμα των ευρέως αναγνωρισμένων, 
οικουμενικών δικαιωμάτων, αλλά και πως τα παιδιά δικαιούνται πρόσθετη προστασία. 
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Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως όταν τα Κράτη συμφωνούν να ακολουθούν αυτά τα 
«όργανα», συμφωνούν να σέβονται, να προστατεύουν και να εκπληρώνουν τα δικαιώματα 
που περιέχονται σ’αυτά. Αυτό εφαρμόζεται σε συνθήκες και συμβάσεις, παρότι υπάρχουν 
άλλα υλικά, όπως γνωμοδοτήσεις, σχόλια, κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές που 
θεωρούνται μη δεσμευτικό δίκαιο [‘soft law’] και απλά καθοδηγούν την υλοποίηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Κάποιοι συμμετέχοντες ίσως θελήσουν να συζητήσουν το όρο «μη δεσμευτικό/ήπιο δίκαιο» 
(soft law) – αυτός ο όρος μπορεί να αντιταχθεί στον όρο «δεσμευτικό/αναγκαστικό δίκαιο», 
που ισχύει για  όργανα ή συμφωνίες που έχουν αναγκαστική ισχύ, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάσεων, του εθιμικού δικαίου και των διεθνών συμφωνιών. Τα «μη δεσμευτικά» κείμενα 
δεν ενσωματώνουν νομική υποχρέωση με τον ίδιο τρόπο, εκτός και αν ενσωματωθούν στο 
εσωτερικό δίκαιο. Παρόλα αυτά, το ήπιο δίκαιο συχνά δημιουργείται με σκοπό να 
υπαγορεύσει την εφαρμογή των συμφωνιών και, κάποιες φορές, όπως στην περίπτωση του 
ηπίου δικαίου για παιδιά που τελούν υπό διοικητική κράτηση, αυτό το μη «μη δεσμευτικό 
δίκαιο» θεωρείται ότι καθοδηγεί την τήρηση των νομικών υποχρεώσεων των συνθηκών. 

Διαφάνεια 7:  
Αφήγηση  

 

Πέραν των διεθνών οργάνων, υπάρχουν και περιφερειακά όργανα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα γενικά, όπως και για τα δικαιώματα του παιδιού. Αυτή η διαφάνεια τα απαριθμεί  
για τους συμμετέχοντες. 

 

Πρόσθετες 
σημειώσεις 

 
 
 
 
 

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια Φιλική προς το Παιδί 
Δικαιοσύνη θα αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης της Ενότητας 4 αυτού του σεμιναρίου. 
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Διαφάνεια 8-
9:  

Αφήγηση  

 

Στις δύο επόμενες διαφάνειες, η παρουσίαση παρέχει δύο διαφορετικούς τρόπους θεώρησης 
των δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οι 
οποίοι θα σας βοηθήσουν στην κατανόηση και την εφαρμογή της Σύμβασης.  
 

 

Ο πρώτος τρόπος είναι να σκεφτεί κανείς το «Π.Π.Σ» (Διαφάνεια 8 και σελίδα 8 του Τετραδίου 
Εργασίας του Συμμετέχοντος). «Π.Π.Σ.» σημαίνει προστασία, παροχή και συμμετοχή. Η 
θεώρηση των δικαιωμάτων κατ’αυτόν τον τρόπο μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες να 
κατανοήσουν τις υποχρεώσεις των κυβερνήσεων (και των κυβερνητικών παραγόντων) ως προς 
την τήρηση των προϋποθέσεων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Μπορεί να 
βοηθήσει, για παράδειγμα, στο να γίνει κατανοητό ότι τα κράτη έχουν την υποχρέωση να 
προστατεύουν τα παιδιά από βλαπτικές συμπεριφορές, πρέπει να παρέχουν, για παράδειγμα, 
υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευση και ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο και πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ουσιαστική συμμετοχή σε όλα τα θέματα που τα αφορούν.  

Ο δεύτερος τρόπος είναι να εξεταστούν οι θεμελιώδεις αρχές της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
των Παιδιών.  Αυτές υιοθετήθηκαν επίσημα από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
την Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που εποπτεύει την εφαρμογή της Σύμβασης 
διεθνώς. (διαφάνεια 9 και σελίδα 8 του τετραδίου εργασίας συμμετέχοντος) 

Οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι: 

- Το δικαίωμα να προστατεύεται ενάντια στις διακρίσεις 

- Πως το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού θα είναι πρωταρχικό κριτήριο για όλα τα 

ζητήματα που το αφορούν  

- Το δικαίωμα στη ζωή, στην επιβίωση και στην ανάπτυξη 

- Το δικαίωμα να εκφράζει απόψεις και να ακούγεται σε όλα τα ζητήματα που το 

αφορούν 

Αυτές θεωρούνται οι βάσεις για την πραγμάτωση των υπόλοιπων δικαιωμάτων. Η επόμενη 
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άσκηση αυτής της ενότητας εστιάζει σε αυτές,τις θεμελιώδεις αρχές, και, κατά τη διάρκειά της, 
οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν λεπτομερώς τη σημασία αυτών των 
όρων.  

Διαφάνεια 
10:  

Αφήγηση  

 

Το διάγραμμα στη διαφάνεια 10 δείχνει το εύρος των δικαιωμάτων που καλύπτονται από τη 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αυτό έχει σκοπό να δείξει στους συμμετέχοντες  το 
ευρύ φάσμα των δικαιωμάτων που καλύπτονται από τη Σύμβαση. 
 

 
Σημειώσεις 

 

 

Στο τέλος αυτής της παρουσίασης, μπορεί να είναι χρήσιμο να παραπέμψετε τους 
συμμετέχοντες στο κεφάλαιο μελέτης στα τετράδιά τους, για περαιτέρω αναφορές, και να 
τους δώσετε χρόνο για σχόλια και ερωτήσεις. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.2: ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  
Σκοπός: Να γίνει εισαγωγή στις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 
Χρόνος: 5 λεπτά 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε1, παρουσίαση PowerPoint Ε1 Διαφάνεια 11. 
 
Εξήγηση 

 

Εξηγήστε πως αυτή η 5λεπτη εισαγωγή έχει στόχο να παρουσιάσει κάθε μια από τις τέσσερις 
θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, για τις οποίες 
έγινε ήδη λόγος στην προηγούμενη Δραστηριότητα. Μπορεί να θελήσετε να ανατρέξετε στη 
διαφάνεια 9 για να θυμίσετε στους συμμετέχοντες τις 4 αυτές αρχές. Εξηγήστε πως είναι 
γνωστές ως θεμελιώδεις αρχές διότι σχηματίζουν το θεμέλιο για την υλοποίηση όλων των 
άλλων δικαιωμάτων. 
 

 

Διαφάνεια 
11: 

Αφήγηση  

 

Η Διαφάνεια 11 δείχνει πού συζητούνται οι θεμελιώδεις αρχές μέσα στο επιμορφωτικό 
πακέτο. 
 
- Η Δραστηριότητα 1.2A περιλαμβάνει μια παρουσίαση και ασκήσεις για την απαγόρευση 

των διακρίσεων. 
- Η Δραστηριότητα 1.2B περιλαμβάνει μια εξήγηση του «βέλτιστου συμφέροντος του 

παιδιού», και παραδείγματα του πώς μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή πρακτικά.  
- Η Ενότητα 2 εστιάζει στην παιδική ανάπτυξη και αγγίζει το δικαίωμα σε κάποια σημεία. Η 

Δραστηριότητα 1.2Γ κάνει χρήση ενός πληροφοριακού δελτίου και περιληπτικών 
πληροφοριών επ’αυτού του θέματος. 

- Η Ενότητα 3 περιέχει ένα φάσμα ασκήσεων που συνδέονται με το δικαίωμα στην  ακρόαση 
και στη συμμετοχή. Η Ενότητα 4 εστιάζει στις Κατευθυντήριες Γραμμές του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για Φιλική προς το Παιδί Δικαιοσύνη, που προωθούν και στηρίζουν το δικαίωμα 
του παιδιού να ακουστεί και να συμμετέχει. Η Δραστηριότητα 1.2Δ παρέχει ένα 
πληροφοριακό δελτίο και περιληπτικές πληροφορίες για το δικαίωμα αυτό. 
 

 

Εξήγηση 

 

Οι επόμενες δραστηριότητες (1.2A-Δ) επιλαμβάνονται των θεμελιωδών αρχών λεπτομερώς. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.2Γ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 
Σκοπός: Να δοθεί έμφαση στα σημαντικά ζητήματα και δικαιώματα και να καθοριστούν οι προδιαγραφές των δικαιωμάτων αναφορικά με τις διακρίσεις. 
Χρόνος: 25 λεπτά  
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο Εργασίας Συμμετέχοντος Ε1, παρουσίαση PowerPoint Ε1 Διαφάνειες 12-23, χαρτάκια σημειώσεων Post-it , χάρτινος 
πίνακας παρουσιάσεων και στιλό. 
 
Άσκηση 

 

Αναφορικά με τη διαφάνεια 12, εξηγήστε στους συμμετέχοντες οτι η ομάδα θα ξεκινήσει αυτό 
το κεφάλαιο της ενότητας εξετάζοντας την ισότητα και τις διακρίσεις μέσα από μια άσκηση.2 
 

 

Διαφάνεια 
12: 

Αφήγηση 

 

Για να ξεκινήσει η συζήτηση, περάστε 1-2 λεπτά ρωτώντας τους συμμετέχοντες εάν ποτέ  
έγιναν μάρτυρες διακριτικής μεταχείρισης. Αυτό λογικά θα οδηγήσει σε συζήτηση σχετικά με 
τις ιδέες της προκατάληψης και των στερεότυπων. Σημειώστε τα παραδείγματα στον χάρτινο 
πίνακα παρουσιάσεων, καθώς μπορεί να θελήσετε να ανατρέξετε σε αυτά αργότερα, κατά την 
παρουσίαση. 

 
Προειδοποίηση  

 

Η ακόλουθη άσκηση ζητά από τους συμμετέχοντες να αναλάβουν ρόλους παιδιών που μπορεί 
να βιώνουν διακρίσεις. Αυτό είναι δυνατόν να ταράξει κάποιους συμμετέχοντες και θα πρέπει 
να το διαχειριστείτε κατάλληλα.    
 

 

Οδηγίες 
άσκησης 

 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μπουν σε μιά σειρά με την πλάτη τους στον τοίχο. 
Εξηγήστε ότι σε κάθε συμμετέχοντα θα ανατεθεί ένας ρόλος. Μοιράστε τους ακόλουθους 
ρόλους σε χαρτάκια σημειώσεων (post it) ή με άλλο τρόπο. Οι συντονιστές θα πρέπει να 
προσαρμόσουν τους ρόλους και τις περιπτώσεις ανάλογα με την ομάδα και θα πρέπει να 
φτιάξουν μια κάρτα ρόλου/ χαρτάκι σημειώσεων (post it ) για κάθε συμμετέχοντα. Υπολογίστε 
10 λεπτά για την Άσκηση. 
 

 

Παραδείγματα 1. Είσαι οχτώ ετών. Εσύ και ο αδερφός σου μένετε σε ένα σπίτι με μεγάλο κήπο και πισίνα. Ο  

                                                             
2 Οι ιδέες που παρουσιάζονται σ’αυτήν την άσκηση έχουν προσαρμοστεί από το http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/pdf/4_29.pdf 

http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/pdf/4_29.pdf


© Coram Children’s Legal Centre 2016                                                                                                    ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΣΕΛ. 35 

 

άσκησης 

 

πατέρας σου είναι ο δήμαρχος της πόλης, όπου κατοικείτε. Η μητέρα σου φροντίζει το 
σπίτι και την οικογένεια. 

2. Γεννήθηκες σε αυτή την πόλη, αλλά οι γονείς σου μετακόμισαν εδώ από την Αφρική. Έχουν 
ένα παντοπωλείο και εσύ μένεις με την αδερφή σου σε δωμάτια πάνω από το μαγαζί. 
Τώρα ο πατέρας σου είναι στη φυλακή, οπότε εσύ και εκείνη βοηθάτε στο μαγαζί μετά το 
σχολείο. Είσαι έντεκα ετών. 

3. Είσαι δώδεκα ετών. Ζεις σε ορφανοτροφείο από τότε που ήσουν μωρό. Δεν ξέρεις ποιοί 
ήταν οι γονείς σου. 

4. Είσαι οχτώ ετών και κορίτσι. Είσαι Ρομά. Μένεις σε μια απομονωμένη από τον υπόλοιπο 
πληθυσμό γειτονιά, όπου μένουν μόνο Ρομά. Έχεις πολύ ταλέντο στα μαθηματικά, αλλά 
πρέπει να βοηθάς τη μητέρα σου στο σπίτι. Έχεις 6 αδέρφια. 

5. Είσαι ένα οχτάχρονο αγόρι με προβλήματα ακοής. Μένεις με τη μητέρα σου σε μια 
πολυκατοικία. 

6. Είσαι ένα κορίτσι επτά χρονών που μένει με τη μητέρα της. Η μητέρα σου χώρισε τον 
πατέρα σου επειδή ήταν πολύ βίαιος προς εσένα και εκείνη. 
 

Οδηγίες 
Άσκησης 

 

Διαβάστε τις ακόλουθες περιπτώσεις στους συμμετέχοντες και ζητήστε τους να κάνουν ένα 
βήμα μπροστά μετά από κάθε φράση, εάν νιώθουν ότι ισχύει για το ρόλο τους, ή να 
παραμείνουν στη θέση τους, εάν δεν ισχύει. Μπορείτε να προσθέσετε παραδείγματα, αν 
θέλετε. 

1. Πηγαίνεις σε ένα καλό σχολείο. 
2. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι ότι θα σε σταματήσει η αστυνομία για να τσεκάρει την 

ταυτότητά σου. 
3. Μπορείς να παρακολουθείς μαθήματα χορού μετά το σχολείο. 
4. Μένεις με τους γονείς σου, που σε αγαπούν και θέλουν το καλύτερο για σένα. 
5. Δεν σε πειράζουν για κάποια αναπηρία που έχεις. 
6. Δεν έχεις νιώσει ποτέ θύμα διάκρισης. 
7. Εσύ και η οικογένειά σου πάτε διακοπές κάθε χρόνο. 

 

Αναφορές 

 

Πραγματοποιήστε απολογισμό και αξιολόγηση: τί συνέβη στην άσκηση; Πόσο δύσκολο ήταν 
για τους συμμετέχοντες να παίξουν τον ρόλο; Πώς ένιωσαν; Μπορούν οι συμμετέχοντες να 
συσχετίσουν αυτές τις περιπτώσεις με κάποιον που γνωρίζουν προσωπικά ή με εμπειρίες που 
είχαν; Πώς ένιωσαν οι συμμετέχοντες όταν μπορούσαν να κάνουν ένα βήμα μπροστά ή όταν 
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έμεναν ακίνητοι; Αισθάνονταν αδικημένοι; Αποκάλυψε κάτι αυτό για την ισότητα; 
 

Εκπαιδευτική 
συμβουλή 

 

Οι συντονιστές πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη ευαισθησία σ’αυτήν την άσκηση και να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στα «παιδιά» που δεν καταφέρνουν να  βγούν από τον ρόλο τους, μετά το 
πέρας της άσκησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο συντονιστής θα πρέπει να προσπαθήσει να 
μιλήσει με τον συμμετέχοντα σε προσωπικό επίπεδο.  
 

 

Παρουσίαση 
 

 Οι Διαφάνειες 13-23 δίνουν κάποιους ορισμούς και παραδείγματα διακριτικής 
μεταχείρισης. Υπολογίστε 10-15 λεπτά για την παρουσίαση. 

 

Διαφάνεια 
13: 

Αφήγηση 

  

Η απαγόρευση των διακρίσεων είναι μια θεμελιώδης αρχή του διεθνούς και του 
περιφερειακού δικαίου και συνδέεται στενά με την έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 
Συμπληρώστε πως πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της εργασίας με τα παιδιά, αν μη 
τι άλλο διότι τα παιδιά μπορεί να μην έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να καταφερθούν εναντίον των 
διακρίσεων, με τον ίδιο τρόπο που θα το έπραττε ένας ενήλικας.  

 
Ερώτηση 

 

Ζητήστε από την ομάδα να παρέχει κάποια παραδείγματα παιδιών που μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε διακριτική μεταχείριση. Οι απαντήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: 
- Παιδιά μετανάστες - Παιδιά από 

εθνοτικές 
μειονότητες ή 
μειονοτικές 
εθνικότητες 

- Παιδιά με αναπηρίες 

- Παιδιά πρόσφυγες 
ή αιτούντες άσυλο 

- Παιδιά από 
μειονοτικές 
θρησκείες  

- Ασυνόδευτα παιδιά 

- Άστεγα ή παιδιά 
του δρόμου 

- Παιδιά από φτωχές 
οικογένειες 

- Παιδιά ΛΟΑΤΙ 

- Ιδρυματοποιημένα   
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παιδιά 
 

 

Αφήγηση 

  

Είναι δυνατόν επίσης τα παιδιά να αντιμετωπίσουν διακρίσεις για σωρευμένους λόγους, 
καθένας από τους οποίους μπορεί να στοιχειοθετεί αυτοτελώς πράξη διακριτικής 
μεταχείρισης (αναφέρονται και ως «πολλαπλές διακρίσεις» [σημ.‘multiple discrimination’]). 
Για παράδειγμα, ένα κορίτσι με ειδικές ανάγκες μπορεί να αποκλειστεί από το μάθημα στο 
σκάκι  επειδή είναι κορίτσι (διάκριση με βάση το φύλο) και, χαρακτηριστικά, μπορεί να μην 
έχει πρόσβαση στο σχολικό κτίριο εξαιτίας της έλλειψης πρόσβασης για αναπηρικά αμαξίδια 
(διάκριση με βάση την αναπηρία).  
Τα παιδιά ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίζουν διακριτική μεταχείριση με βάση ένα 
συνδυασμό χαρακτηριστικών τους, που όλα μαζί συναπαρτίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου 
(αυτές αναφέρονται ως διατομεακές μορφές διακρίσεων). Για παράδειγμα, μια γυναίκα Ρομά 
μπορεί να υποστεί αναγκαστική στείρωση επειδή είναι γυναίκα Ρομά (δηλαδή εδώ 
διασταυρώνονται οι λόγοι της εθνοτικής καταγωγής και του φύλου). 
 
Δε χρειάζεται κάποιος να είναι ρατσιστής/σεξιστής/ομοφοβικός για να υποπέσει σε πράξεις 
διακριτικής μεταχείρισης. Η διακριτική μεταχείριση μπορεί να λάβει χώρα και εν απουσία 
πρόθεσης ή αντίληψης της διάκρισης εκ μέρους του διακρίνοντος. 
 

 

Διαφάνειες 
14-15: 

Αφήγηση 

 

Εξηγήστε πως η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων είναι ενσωματωμένη σε πολυάριθμες 
διεθνείς και περιφερειακές συνθήκες και διακηρύξεις, εκ των οποίων βασικά παραδείγματα 
απαριθμούνται στις διαφάνειες και σκιαγραφούνται πληρέστερα στα Τετράδια Εργασίας των 
Συμμετεχόντων. Ο στόχος αυτής της Ενότητας δεν είναι να συζητηθεί κάθε μία από αυτές τις 
διατάξεις λεπτομερώς (οι συμμετέχοντες μπορούν ελεύθερα να διαβάσουν τις εν λόγω 
διατάξεις με μεγαλύτερη προσοχή στον προσωπικό τους χρόνο), αλλά να εξηγηθούν τα 
θεμελιώδη αξιώματα της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων, ώστε οι συμμετέχοντες να 
είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές των διακρίσεων και να κάνουν 
βήματα είτε για να την αποτρέπουν είτε για να ανταποκρίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις στο 
πλαίσιο της εργασίας τους με τα παιδιά. 
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Διαφάνεια 
16: 

Αφήγηση 

 

Εξηγήστε οτι θα δείτε επιλεγμένες βασικές έννοιες και είδη διακρίσεων στις επόμενες 
διαφάνειες. 

 
Διαφάνεια 
17: 

Αφήγηση 

 

Αυτή η διαφάνεια παρουσιάζει την έννοια της άμεσης διάκρισης. Άμεση διάκριση λαμβάνει 
χώρα όταν ένα άτομο ή μια ομάδα αντιμετωπίζεται λιγότερο ευνοϊκά απ’ότι αντιμετωπίζεται, 
αντιμετωπίστηκε ή θα αντιμετωπιζόταν άλλος/άλλη σε μια συγκρίσιμη κατάσταση, με βάση 
ένα προστατευόμενο χαρακτηριστικό του/της (θυμίστε στους συμμετέχοντες οτι τέτοια 
χαρακτηριστικά μπορεί να είναι π.χ. η ηλικία, η ιθαγένεια, η εθνικότητα, η θρησκεία, ο 
γενετήσιος προσανατολισμός, κλπ.). Οι άμεσες διακρίσεις απαγορεύονται με βάση το διεθνές 
δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάντε μια σύντομη αναφορά στα παραδείγματα διακριτικής 
μεταχείρισης που παρείχαν στην αρχή της Ενότητας, και ζητήστε τους να εντοπίσουν ποιά από 
αυτά τα παραδείγματα ενείχαν άμεση διάκριση.   
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Διαφάνεια 
18: 

Αφήγηση 

 

Εξηγήστε τη συγγενή έννοια της παρενόχλησης, όπως περιγράφεται στη διαφάνεια. Εξετάστε 
το ενδεχόμενο να ρωτήσετε τους συμμετέχοντες αν είχαν σκεφτεί στο παρελθόν πως η 
παρενόχληση είναι ένα είδος διάκρισης. Ρωτήστε τους συμμετέχοντες αν κάποιο από τα 
παραδείγματα που μοιράστηκαν στην αρχή της Ενότητας ενείχε παρενόχληση. 
 

 
Διαφάνεια 
19: 

Αφήγηση 

 

Εξηγήστε επίσης τη συναφή έννοια της «θυματοποίησης», όπως περιγράφεται στη διαφάνεια. 
Ρωτήστε τους συμμετέχοντες αν κάποιο από τα παραδείγματα που μοιράστηκαν στην αρχή της 
Ενότητας ενείχε θυματοποίηση. 

 
Διαφάνειες 
20-23: 

Αφήγηση 

 

Αυτές οι διαφάνειες καλύπτουν τη δικαιολόγηση, τις κυρώσεις και τις δυνατότητες 
θεραπείας/προσφυγής και παρουσιάζονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι συντονιστές 
μπορούν να επιλέξουν να προσπεράσουν αυτές τις διαφάνειες, αν αισθάνονται πως 
παραείναι «εξειδικευμένες» για τις ανάγκες της ομάδας. 
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Προαιρετική 
Άσκηση 

 

 

Εξηγήστε πως τώρα θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν σε μια 
σύντομη άσκηση σχετικά με την ορολογία που μόλις έμαθαν. Υπολογίστε 10-15 λεπτά για την 
άσκηση αυτή. 
 
Εξηγήστε πως οι συμμετέχοντες διαθέτουν μια λίστα πραγματικών περιστατικών στα τετράδια 
εργασίας τους. Ζητήστε τους να χωριστούν σε ζευγάρια ή ομάδες και να συζητήσουν τις 
περιλήψεις των περιπτωσιολογικών μελετών και να εντοπίσουν (i) το είδος της διάκρισης που 
περιγράφει καλύτερα το πραγματικό σενάριο και (ii) το προστατευόμενο χαρακτηριστικό. Αν 
δεν υπάρχει αρκετός χρόνος, μπορείτε να επιλέξετε κάποιες περιλήψεις περιπτωσιολογικών 
μελετών και να τις συζητήσετε ως ομάδα. 

Περιλήψεις περιπτωσιολογικών μελετών: 
1. Πραγματικά Περιστατικά: Το κτίριο του δικαστηρίου δεν είναι προσβάσιμο με 

αναπηρικό αμαξίδιο 
Θέματα-Κλειδιά: έμμεση διάκριση, αναπηρία 

2. Πραγματικά Περιστατικά: Τα παιδιά Ρομά που έχουν υπαχθεί στην κρατική φροντίδα 
συχνά τοποθετούνται από τους εργαζόμενους στο κρατικό σύστημα σε ιδρυματικό 
περιβάλλον, εξαιτίας της υποτιθέμενης «έλλειψης αγωγής και κακής τους 
συμπεριφοράς», ενώ τα παιδιά που δεν είναι Ρομά τοποθετούνται σε ανάδοχες 
οικογένειες 
Θέματα-Κλειδιά:  άμεσες διακρίσεις, εθνοτική καταγωγή 

3. Πραγματικά Περιστατικά: Τα κορίτσια σε ένα κέντρο μεταναστών εκτίθενται σε 
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συνεχή σεξιστικά σχόλια από ένα φύλακα 
Θέματα-Κλειδιά: παρενόχληση, φύλο 

4. Πραγματικά Περιστατικά: Σερβίρεται χοιρινό κρέας σε όλα τα παιδιά ενός κέντρου 
παροχής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που προέρχονται από 
εβραϊκές οικογένειες 
Θέματα-Κλειδιά: έμμεση διάκριση, θρησκεία 

5. Πραγματικά Περιστατικά: Τα παιδιά με δυσκολίες ακοής δεν μπορούν να εξεταστούν 
ως μάρτυρες, διότι δεν διατίθεται διερμηνέας από και προς τη νοηματική γλώσσα στο 
τοπικό δικαστήριο 
Θέματα-Κλειδιά: έμμεση διάκριση, αναπηρία 

6. Πραγματικά Περιστατικά: Ο διευθυντής ενός κέντρου κράτησης δίνει οδηγία στους 
εργαζόμενους εκεί να αρνούνται την είσοδο σε γονείς μουσουλμάνους, για λόγους 
ασφαλείας  
Θέματα-Κλειδιά: άμεσες διακρίσεις, εντολή για εφαρμογή διακρίσεων, θρησκεία 

7. Πραγματικά Περιστατικά: Βάζουν χειροπέδες και κρατούν επί 6ωρο στο κρατητήριο 
ένα άτομο που φέρεται ως θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, μέχρι να πάρουν την 
κατάθεσή του   
Θέματα-Κλειδιά: άμεση διάκριση, φύλο 

8. Πραγματικά Περιστατικά: Ένα παιδί σε σύγκρουση με το νόμο δεν μπορεί να 
εξαιρεθεί από την ποινική διαδικασία διότι η οικογένειά του δεν έχει την οικονομική 
άνεση να καταβάλει αποζημίωση στο θύμα 
Θέματα-Κλειδιά: έμμεση διάκριση, οικονομική κατάσταση 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.2B: ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
Σκοπός: Να διεξαχθούν συζητήσεις σχετικά με την εφαρμογή του «βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού» και το πώς εφαρμόζεται αυτή η αρχή στην 
πράξη. 
Χρόνος: 20 λεπτά 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε1, παρουσίαση PowerPoint Ε1, διαφάνειες 24-29. 
 

Παρουσίαση 

 
Δείξτε στους συμμετέχοντες τις διαφάνειες 24-28, οι οποίες περιέχουν πληροφορίες σχετικά 
με το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς νομικού 
πλαισίου, τι σημαίνει αυτή η αρχή και κάποια παραδείγματα της πρακτικής εφαρμογής της. 
Συστήνεται στους συντονιστές να κάνουν παύσεις ανά διαστήματα, για να σιγουρεύονται ότι 
οι συμμετέχοντες κατανοούν το υλικό.  

 

Διαφάνεια 
24: 

Αφήγηση  

 

Τονίστε πως το άρθρο 3.1 της Σύμβασης των Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθιερώνει 
την αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, και προσθέστε πως το Γενικό Σχόλιο Νο 14 
της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού παρέχει περαιτέρω καθοδήγηση ως προς την 
ερμηνεία αυτής της διάταξης. Εξηγήστε οτι στις επόμενες διαφάνειες, θα εξετάσετε πιο 
προσεκτικά τα συστατικά μέρη της εν λόγω διάταξης. 

 
Διαφάνειες 
25-28: 

Αφήγηση  

 

Αφού δείτε τις Διαφάνειες, εξηγήστε πως το ως άνω άρθρο είναι εξαιρετικά σημαντικό, ειδικά 

στην επικοινωνία με τα παιδιά, διότι βοηθά στο να προστατεύονται και να προωθούνται και 

όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα που απολαμβάνουν τα παιδιά. Βοηθά επίσης στο να 

επικεντρώνεται ο νους και η δράση εκείνων που διαμορφώνουν τις πολιτικές και των 

επαγγελματιών, που δρουν με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζοντας το παιδί, στο να σκεφτούν 

ποιό είναι το βέλτιστο συμφέρον αυτού του παιδιού ή αυτής της ομάδας παιδιών, και στο να 

υπενθυμίζει στους επαγγελματίες τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν όλες οι αποφάσεις τους 

σε ένα παιδί/στα παιδιά. 

Είναι εξίσου σημαντικό να σημειωθεί πως «το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού» θα έρχεται  
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ενίοτε σε σύγκρουση με τις «επιθυμίες και τα αισθήματα» του παιδιού, και, υπό αυτές τις 
συνθήκες, είναι απαραίτητο να γνωρίζουν οι επαγγελματίες ποιό είναι το καθήκον τους. Για 
παράδειγμα, στο ΗΒ, ένας επίτροπος ή συνήγορος φέρει την αποκλειστική ευθύνη του να 
βοηθήσει ένα παιδί να μοιραστεί ή να μεταδώσει τις επιθυμίες ή τα αισθήματά του, ενώ ένας 
κοινωνικός λειτουργός καθοδηγείται από το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.  
 
Είναι εξίσου σημαντικό να καταλάβει το παιδί τις ευθύνες του επαγγελματία και τα καθήκοντά 
του, ώστε να γνωρίζει τι να περιμένει από την όποια διαδικασία λήψης αποφάσεων και από 
ποιόν. (Οι Συντονιστές μπορεί να θέλουν να προσθέσουν ένα παράδειγμα που να σχετίζεται 
ειδικά με το εθνικό πλαίσιο.) Επιστήστε την προσοχή των συμμετεχόντων στα περαιτέρω 
παραδείγματα που παρατίθενται στο Τετράδιο Εργασίας των Συμμετεχόντων σχετικά με την 
εφαρμογή της αρχής του βέλτιστου συμφέροντος. 
 

 

 
 
 

Διαφάνεια 
29: 

Αφήγηση  

 

Η διαφάνεια δείχνει τους πιο σημαντικούς τίτλους από τη λίστα που δόθηκε στους 
συμμετέχοντες στο Τετράδιο Εργασίας των Συμμετεχόντων (αντίγραφο παρέχεται παρακάτω). 
Ως ομάδα, διατρέξτε με τους συμμετέχοντες τη λίστα ελέγχου. 
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Διανομή 
υλικού 

 

Βήμα 1ο: Να μιλήσω με το παιδί 
 Μπορώ να ρωτήσω ευθέως το παιδί; Τι λέει εκείνο; 
 Ποιές είναι οι απόψεις, οι επιθυμίες και τα αισθήματά του; 
 Μπορώ να ρωτήσω το παιδί ποιό νομίζει πως είναι το βέλτιστο συμφέρον του; 
 
Βήμα 2ο: Να ζητήσω την άποψη εκείνων που γνωρίζουν το παιδί 
 Τι λένε οι γονείς, οι επίτροποι ή οι φροντιστές πως επιθυμεί/αισθάνεται το παιδί (να είμαι 

προσεκτικός/-ή ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών αυτών); 
 Ποιό πιστεύουν οι γονείς, οι επίτροποι ή οι φροντιστές πως είναι το βέλτιστο συμφέρον του 

παιδιού; 
 Τι μου λέει ο νόμιμος κηδεμόνας ή άλλος εκπρόσωπος πως αισθάνεται/επιθυμεί το παιδί 

(να είμαι προσεκτικός/-ή ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών αυτών); 
 Ποιά είναι η άποψη των άλλων επαγγελματιών; 
 
Βήμα 3ο: Τι πιστεύω εγώ για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού; 
 Να λάβω υπόψη τις ανάγκες του παιδιού, με βάση την ηλικία/φύλο/κουλτούρα και όποιον 

άλλο παράγοντα, συμπεριλαμβανομένης της αναπηρίας ή των καθυστερήσεων στην 
ανάπτυξη. 

  Να αναλογιστώ την προσωπική μου επαγγελματική εμπειρία και τις εμπειρίες άλλων, αλλά 
και τις εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού. 

  Ποιά είναι τα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα γνωστά, πιθανά και 
δυνατά αποτελέσματα ή ποιές οι επιπτώσεις οποιωνδήποτε ενεργειών; 

 
Βήμα 4ο: Μετά τη λήψη μιας απόφασης, να μην ξεχάσω να μιλήσω στο παιδί γι’αυτήν. 
 

 

Συζήτηση 

 
 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν πρακτικά παραδείγματα από τη δουλειά 
τους. Ακολουθούν κάποιες χρήσιμες ιδέες γι΄αυτή τη συζήτηση:   
 

 Υπάρχουν συμμετέχοντες που κλήθηκαν να κάνουν δύσκολους προσδιορισμούς σχετικά με 
το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού; 

 Ποιά βήματα/ διαδικασίες ακολούθησαν για να κάνουν αυτούς τους προσδιορισμούς; 

 Ήταν κάποιοι από αυτούς αντίθετοι στις απόψεις, τις επιθυμίες και τα αισθήματα των 
παιδιών; Εάν ναι, τι συνέβη; 
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 Υπάρχουν συμβουλές ή χρήσιμη καθοδήγηση που οι συμμετέχοντες θα ήθελαν να 
μοιραστούν; 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.2Γ: ΖΩΗ, ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Σκοπός: Να διεξαχθούν συζητήσεις σχετικά με το δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη και τι σημαίνουν αυτά για τα κράτη. 
Χρόνος: 10 λεπτά. 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε1, παρουσίαση PowerPoint Ε1, Διαφάνειες 30-32. 
 

Παρουσίαση 

 
Δείξτε στους συμμετέχοντες τις διαφάνειες 30-32, που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το 
δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη και περιλαμβάνουν το διεθνές νομικό 
πλαίσιο, τη σημασία της αρχής και κάποια παραδείγματα της εφαρμογής αυτής της αρχής 
στην πράξη. 
 

 

Διαφάνειες 
30-32: 

Αφήγηση  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6, όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να ζουν σε μια κοινωνία, μια 
κοινότητα και ένα περιβάλλον που προστατεύουν το δικαίωμά τους στη ζωή, την επιβίωση και 
την κάθε μορφής ανάπτυξη. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να είναι δύσκολο να το κατανοήσει 
κανείς, παρότι δεν είναι αμφιλεγόμενο, διότι μπορεί να είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς 
ακριβώς τι επιτάσσει το Κράτος να πράξει. Η διάταξη αυτή ερμηνεύεται διασταλτικά ώστε να 
περιλαμβάνει την ολιστική ανάπτυξη ενός παιδιού. Για τη συμμόρφωση με το εν λόγω 
δικαίωμα, τα Κράτη πρέπει να αναλάβουν δράση για την προστασία του, μεταξύ άλλων με τη 
δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ενεργή υποστήριξη της ζωής και ανάπτυξης 
του παιδιού, και με την αποτροπή, την απαγόρευση και τιμώρηση των παραβιάσεων αυτού 
του δικαιώματος.  
 
Κάποια σχετικά παραδείγματα περιλαμβάνουν την απαγόρευση ισόβιας κάθειρξης χωρίς τη 
δυνατότητα αναστολής (προβλέπεται και αυτοτελώς στο άρθρο 37(α) της ΣΔΠ), τη χρήση της 
αποστέρησης της ελευθερίας (ιδρυματοποίησης) μόνο ως μέτρο τελευταίας καταφυγής και για 
τη συντομότερη δυνατή χρονική περίοδο (επίσης προβλέπεται στο άρθρο 37(β) της ΣΔΠ), και 
την υλοποίηση δραστηριοτήτων και προγραμμάτων για τα ιδρυματοποιημένα παιδιά, για 
παράδειγμα, αθλητικών δραστηριοτήτων ή θεατρικών/μουσικών δρώμενων, που στοχεύουν 
στην προώθηση του αυτοσεβασμού και την ενστάλλαξη μιας αίσθησης ευθύνης, η οποία 
συμβάλλει στην επανένταξή τους. 
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Εξηγήστε πως αυτό το δικαίωμα μπορεί να διαβαστεί επίσης σε συνδυασμό με το άρθρο 5 της 
ΣΔΠ, για τις αναπτυσσόμενες ικανότητες του παιδιού. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού χρησιμοποιεί τον όρο «αναπτυσσόμενες ικανότητες» για να περιγράψει τη διαδικασία 
της ωρίμανσης και της μάθησης, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά αποκτούν σταδιακά 
γνώσεις, δεξιότητες και κατανόηση, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης κατανόησης για τα 
δικαιώματά τους και για το πώς αυτά μπορούν να υλοποιηθούν καλύτερα3. Σύμφωνα με την 
καθοδήγηση της Επιτροπής, ο σεβασμός στις αναπτυσσόμενες ικανότητες  ενός παιδιού 
περιλαμβάνει τη συνεχή στάθμιση των επιπέδων υποστήριξης και καθοδήγησης που 
προσφέρονται στο παιδί, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες του, όπως 
και την ικανότητά του για αυτόνομη λήψη αποφάσεων και κατανόηση του βέλτιστου 
συμφέροντός του4. 

 
 
 
 

Πρόσθετες 
σημειώσεις 

  
 

Προς ενημέρωση του Συντονιστή, το άρθρο 5 αναφέρει: «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται 

την ευθύνη, το δικαίωμα και το καθήκον που έχουν οι γονείς ή , κατά περίπτωση, τα μέλη της 

διευρυμένης οικογένειας ή της κοινότητας, όπως προβλέπεται από τα τοπικά έθιμα, οι 

επίτροποι ή άλλα πρόσωπα που έχουν νόμιμα την ευθύνη για το παιδί, να του παρέχουν, κατά 

τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του, τον προσανατολισμό και τις 

κατάλληλες συμβουλές για την άσκηση των δικαιωμάτων που του αναγνωρίζει η παρούσα 

Σύμβαση.» 

Η έννοια των αναπτυσσόμενων ικανοτήτων σχετίζεται άμεσα με τις ιδέες της παιδικής 
ανάπτυξης, που συζητούνται στην Ενότητα 2 αυτού του πλήρους επιμορφωτικού σεμιναρίου. 
 

 

Συζήτηση 

 
Ακολούθως, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ανατρέξουν στη σελίδα των 
«αναπτυσσόμενων ικανοτήτων» στα εγχειρίδιά τους και ακούστε οποιαδήποτε ερώτηση/ 
συζητήστε, αν είναι απαραίτητο (σημ: δεν έχει υπολογιστεί πολύς χρόνος γι’αυτήν την 
ενέργεια).  
 

 

                                                             
3 Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Γενικό Σχόλιο υπ’αρ.7 “Implementing child rights in early childhood” CRC/C/GC/7/Rev.1 (2006), παρ.17. 
4 Ό.π. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.2Δ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 
Σκοπός: Να διεξαχθεί συζήτηση σχετικά με το δικαίωμα στην ακρόαση και τη συμμετοχή. 
Χρόνος: 10 λεπτά. 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε1, παρουσίαση PowerPoint Ε1, διαφάνειες 33-37 
 

Παρουσίαση 

 
Δείξτε στους συμμετέχοντες τις Διαφάνειες 33-36, οι οποίες περιέχουν πληροφορίες σχετικά 
με το δικαίωμα στην ακρόαση και τη συμμετοχή. 

 

Διαφάνειες 
33-34: 

Αφήγηση  

 

Η ουσία του άρθρου 12 είναι ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις 

απόψεις τους, να ακούγονται και να εισακούγονται. Ισχύει για όλες τις αποφάσεις και τα 

θέματα που τα αφορούν.  

Αυτό το σημαντικό δικαίωμα ενίοτε παραβλέπεται όταν οι επαγγελματίες υποθέτουν 

[αυθαίρετα] οτι τα παιδιά είναι πολύ νεαρά σε ηλικία για να έχουν γνώμη ή συνεκτικές 

απόψεις. Το 2009, η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού αντιμετώπισε αυτήν την 

ανησυχία στο Γενικό Σχόλιο υπ’αρ. 12: “Το δικαιώμα του παιδιού να ακουστεί.”5 Στο Σχόλιο 

αυτό, η Επιτροπή εξήγησε πως το άρθρο 12 πλέον συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον  όρο 

«συμμετοχή», την οποία περιέγραψε ως:  

“...συνεχιζόμενες διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την ανταλλαγή 

πληροφοριών και τον διάλογο μεταξύ παιδιών και ενηλίκων, που 

βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, και στις οποίες τα παιδιά μπορούν 

να μάθουν πώς λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις τους και εκείνες των 

ενηλίκων στη διαμόρφωση του αποτελέσματος των ίδιων των 

διαδικασιών αυτών.»6  

Για να είναι η εν λόγω συμμετοχή ουσιαστική, θα πρέπει να παρέχονται στα παιδιά 
βοηθήματα, υποστήριξη και ευκαιρίες άσκησης του δικαιώματος αυτού. Προσέξτε πως οι 

 

 

                                                             
5 Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Γενικό Σχόλιο υπ’αρ. 12 “Το δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί”, CRC/C/GC/12. 
6 Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Γενικό Σχόλιο υπ’αρ. 12 “Το δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί”, CRC/C/GC/12. Παρ. 3. 
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προϋποθέσεις που θέτει το κείμενο «...που έχει ικανότητα διάκρισης...» και «...ανάλογα µε την 
ηλικία του και µε το βαθµό ωριµότητάς του...», δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να 
αρνείται κανείς το δικαίωμα ακρόασης του παιδιού/των παιδιών. 

Διαφάνειες 
35-36: 

Αφήγηση  

 

Ανατρέξτε στα παραδείγματα των διαφανειών 35-36 και εξηγήστε πως αυτά δείχνουν τον 

θετικό αντίκτυπο της υλοποίησης του δικαιώματος ακρόασης και συμμετοχής. Αφού δείτε 

αυτά τα παραδείγματα, αναφέρετε στους συμμετέχοντες πως επιπλέον παραδείγματα 

παρέχονται στο Τετράδιο Εργασίας τους, και πως στην Ενότητα 3 θα επικεντρωθούμε στο πώς 

να διευκολύνει κανείς τη συμμετοχή του παιδιού στην πράξη, μέσα από τη φιλική προς το 

παιδί επικοινωνία. 

 

 
 

Άσκηση 

 

Έπειτα, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν κάποιες λέξεις κλειδιά γύρω από το 

δικαίωμα συμμετοχής και ακρόασης. 

 

Διαφάνεια 
37: 

Συζήτηση 

 
 

Η διαφάνεια 37 παρέχει κάποια παραδείγματα για να ξεκινήσει η συζήτηση 

Εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι αυτά θα αποτελέσουν το επίκεντρο της Ενότητας 3 του 

σεμιναρίου. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.3: ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Σκοπός: Να ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες να σκεφτούν με ποιό τρόπο οι προδιαγραφές για τα διεθνή δικαιώματα του παιδιού που παρουσιάστηκαν σε 
αυτή την ενότητα χωρούν στο εθνικό τους πλαίσιο 
Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά. 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε1, παρουσίαση PowerPoint Ε1, διαφάνεια 38, χάρτινος πίνακας παρουσιάσεων και στιλό. 
  

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Αυτή η άσκηση δίνει την ευκαιρία στους συντονιστές να εισάγουν πληροφορίες για το τοπικό 

τους πλαίσιο, εάν το θελήσουν. Το χρονικό περιθώριο για να γίνει αυτό είναι στο ξεκίνημα της 

άσκησης, πριν γίνει ο διαχωρισμός των συμμετεχόντων σε ομάδες.  

 

 

Άσκηση 

 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να χωριστούν σε ομάδες. Το ιδανικό θα ήταν να μην 
υπάρχουν περισσότερες από 4 ομάδες.  

 

Άσκηση 
instructions 

 

Θα ζητηθεί από κάθε ομάδα να περάσει 30 λεπτά προετοιμάζοντας μια παρουσίαση 10 
λεπτών, με σκοπό να την εκφωνήσει ενώπιον της ολομέλειας. Μετά την παρουσίαση θα 
ακολουθήσει συζήτηση. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να διαβάσουν τα παρακάτω θέματα 
και να διαλέξουν ένα από τα δύο για την παρουσίασή τους (δείτε τα σημεία παρακάτω). Μιας 
και η πραγματικότητα σε κάθε κράτος θα είναι διαφορετική, και οι γνώσεις και η κατανόηση 
των συμμετεχόντων θα ποικίλλουν, ακόμα και μέσα στην ίδια ομάδα, για την διεξαγωγή αυτής 
της άσκησης, οι συντονιστές ίσως θα πρέπει να επιλέξουν από πριν θέματα που να ταιριάζουν 
στην ομάδα τους ή να προτείνουν τα ακόλουθα στους συμμετέχοντες. 
 
Θέμα Α: «’Έλεγχος στα Δικαιώματα του Παιδιού»: Ετοιμάστε μια παρουσίαση εστιάζοντας σε 
έναν τομέα πρακτικής ή νομοθεσίας με τον οποίο είστε εξοικειωμένοι λόγω της κρατικής/ 
επαγγελματικής σας εμπειρίας και στο πώς αυτός πληροί ή όχι τις διεθνείς προδιαγραφές για 
τα δικαιώματα του παιδιού. Ετοιμάστε έναν «Έλεγχο» (για παράδειγμα, μια βαθμίδα ή μια 
βαθμολόγηση από το 1 εως το 10) για το συγκεκριμένο θέμα που επιλέξατε να παρουσιάσετε.  

Στην παρουσίαση, προσπαθήστε να τονίσετε: 

 Τα συγκεκριμένα Άρθρα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που 
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σχετίζονται με το παράδειγμά σας. 

 Την παρούσα κατάσταση για το ισχύον νομικό πλαίσιο 

 Την παρούσα κατάσταση στο πρακτικό πλαίσιο (σημειώνοντας γεωγραφικές, 
επαγγελματικές ή άλλες διαφορές) 

 Κενά στη νομοθεσία ή την πρακτική, γιατί υπάρχουν και τι θα πρέπει να αλλάξει 
για να εξαλειφθούν αυτά τα κενά 

 Δράσεις για το μέλλον τις οποίες η ομάδα σας θεωρεί απαραίτητες για την 
εκπλήρωση των δικαιωμάτων των παιδιών, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, στο κράτος/επάγγελμά σας και   

 Πού θα μπορούσαν οι αλλαγές να βασιστούν/πώς θα μπορούσαν να ενταχθούν 
στο διάγραμμα «οι κύκλοι επιρροής» και τι σημαίνει αυτό για τις όποιες 
μελλοντικές δράσεις. 
 

Θέμα Β: «Αλλαγές Δικαιωμάτων»: Ετοιμάστε μια παρουσίαση για μια πρόσφατη αλλαγή στη 
νομοθεσία ή στην πρακτική που έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εσείς (ή άλλοι 
επαγγελματίες) δουλεύετε με τα παιδιά, ειδικά σε σχέση με τα δικαιώματα των παιδιών.  

Στην παρουσίαση, προσπαθήστε να τονίσετε: 

 Τα συγκεκριμένα Άρθρα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που έχουν 
επηρεαστεί 

 Από πού προήλθε η αλλαγή (για παράδειγμα, από ποιόν κύκλο επιρροής) 

 Τις συγκεκριμένες διαφορές που δημιούργησε 

 Δυσκολίες ή προκλήσεις στην εφαρμογή  

 Μελλοντικές δράσεις που η ομάδα σας θεωρεί απαραίτητες είτε για την καλύτερη 
εφαρμογή της αλλαγής, ή πρόσθετες αλλαγές που είναι απαραίτητες για την 
εκπλήρωση των δικαιωμάτων των παιδιών στο κράτος/ επάγγελμά σας, σύμφωνα 
με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
 

Οδηγίες 
Άσκησης 

 
 

Δώστε στις ομάδες 30 λεπτά περίπου για την προετοιμασία αυτής της άσκησης και μετά 
ζητήστε από κάθε ομάδα να παρουσιάσει με τη σειρά της (δίνοντας χρόνο για σχόλια μετά από 
κάθε παρουσίαση). 
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Διαφάνεια 
38: 

Αναφορές 

 
 

Ανακεφαλαιώστε ζητώντας από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν αλλαγές που έχουν γίνει και 
αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν έτσι ώστε η πρακτική να συμμορφώνεται με τις διεθνείς 
προδιαγραφές (όπου αυτό δεν συμβαίνει) ή πώς οι αλλαγές συνέκλιναν με τις διεθνείς 
προδιαγραφές (όπου αυτό έχει συμβεί) και να αναρωτηθούν πού έχουν γίνει ή πού θα 
μπορούσαν να γίνουν αυτές οι αλλαγές στα πλαίσια του διαγράμματος των κύκλων επιρροής 
της εισαγωγικής ενότητας.  

Σε ποιό ή σε ποιούς κύκλους ανήκουν οι αλλαγές: 

 Στον κύκλο «Εγώ» (ατομική αλλαγή) 

  «Συνάδελφοι» (συμφωνία και διαβούλευση με τους συναδέλφους)   

 «Εργοδότης/Επιβλέποντες» (πολιτισμικό, οργανωτικό ή χρήζει έγκρισης) 

 «Σώμα επαγγελματιών» (αλλαγή στην επαγγελματική καθοδήγηση ή στους 
κανονισμούς) 

 «Χώρα/κυβέρνηση» (νομοθετική ή άλλη αλλαγή σε εθνικό επίπεδο). 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.4: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Σκοπός: Να ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να κάνουν κτήμα τους τα δικαιώματα των παιδιών που λαγχάνουν εφαρμογής στο 
επαγγελματικό τους πλαίσιο. 
Χρόνος: 1 ώρα. 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε1, χάρτινος πίνακας παρουσιάσεων και υλικά (εάν ζητηθούν από τους συμμετέχοντες). 
 
Οδηγίες 
Άσκησης 

 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν ομάδες. Ιδανικά, δεν θα πρέπει να 
υπάρχουν περισσότερες από 4 ομάδες. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να διαβάσουν στο 
τετράδιό τους το μέρος Ε1.3, το οποίο περιέχει αποσπάσματα από μια συλλογή πηγών που 
σχετίζονται με τα δικαιώματα των παιδιών σε διαφορετικές καταστάσεις και σε σχέση με 
διαφορετικά επαγγέλματα. 
 

 

Οδηγίες 
Άσκησης 

 

 Οι ομάδες πρέπει μετά να ετοιμάσουν μια παρουσίαση που να βασίζεται στο ακόλουθο 
θέμα: «Φανταστείτε ότι πρόκειται να κάνετε μια 10λεπτη ενημερωτική συνάντηση με 
συναδέλφους σας, που δεν συμμετείχαν σ’ αυτό το σεμινάριο, για να τους ενημερώσετε 
σχετικά με ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών στο επαγγελματικό σας 
πεδίο.» 

 Θα ζητηθεί από τις ομάδες να παρουσιάσουν τις ενημερωτικές συναντήσεις τους στην 
υπόλοιπη ομάδα μετά την προετοιμασία. 

 Ζητήστε από κάθε ομάδα να σκεφτεί: 
- Ποιό θα είναι το γενικό θέμα της ενημερωτικής σας συνάντησης; 
- Σε ποιά δικαιώματα θα εστιάσετε και γιατί; 

Υπολογίστε 20-30 λεπτά για προετοιμασία. 

 

Οδηγίες 
Άσκησης 
 

 

Ζητήστε από τις ομάδες να κάνουν τις παρουσιάσεις τους με τη σειρά. Αφού τελειώσουν όλες 
οι παρουσιάσεις, ζητήστε από τις ομάδες να συζητήσουν για τον τρόπο που ανέπτυξαν τις 
παρουσιάσεις τους. Διερευνήστε γιατί επέλεξαν τα συγκεκριμένα δικαιώματα και πώς 
αξιολογούν τις παρουσιάσεις τους.  
 
Δώστε 10 λεπτά σε κάθε ομάδα για την παρουσίασή της και περίπου άλλα 10 λεπτά για 
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συζήτηση και συμπληρωματικές ερωτήσεις. 

 
Εκπαιδευτική 
συμβουλή 

 
 

Ίσως φανεί χρήσιμο να ρωτήσετε πώς ένιωσαν οι ομάδες: τι είδους αντίδραση περιμένουν από 
τους συναδέλφους τους σε σχέση με το γεγονός ότι οι ίδιοι, ως επαγγελματίες, πρέπει να 
προστατεύουν και να προωθούν τα δικαιώματα των παιδιών;  

 

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες και 15 λεπτά 

ΣΤΟΧΟΙ:  

- Να γίνει μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες σχετικές με την παιδική ανάπτυξη και τον αντίκτυπο αυτής στις συμπεριφορές και στην επικοινωνία  

- Να αποκτηθούν γνώσεις για τον αντίκτυπο της παιδικής ανάπτυξης στην επικοινωνία και τι σημαίνει αυτό για τους επαγγελματίες που δουλεύουν 

με παιδιά 

- Να ενισχυθούν οι ικανότητες των συμμετεχόντων να διαμορφώνουν την αλληλεπίδρασή τους με τα παιδιά ανάλογα  

ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ  ΜΕΘΟΔΟΣ 
30 λεπτά 2.1: Παιδική ανάπτυξη και επικοινωνία  Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε2 

 Παρουσίαση PowerPoint Ε2 - Διαφάνειες 1-10 
Παρουσίαση και συζήτηση 

45 λεπτά 2.2: Σημαντικοί παράγοντες για την παιδική ανάπτυξη και 

επικοινωνία 

 Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε2 
 Παρουσίαση PowerPoint Ε2 - Διαφάνειες 11-

17 

Παρουσίαση, συζήτηση και 
ασκήσεις 

1 ώρα 2.3: Αναπτυξιακοί, προσωπικοί και κοινωνικοί παράγοντες που 

μπορεί να επιδρούν στην επικοινωνία 

 Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε2 
 Παρουσίαση PowerPoint Ε2 - Διαφάνειες 18 -

21 

Περιπτωσιολογική μελέτη και 
άσκηση 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1: ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Σκοπός: Να παραχωρηθούν βασικές πληροφορίες σχετικά με την παιδική ανάπτυξη, να επιβεβαιωθεί ότι οι συμμετέχοντες έχουν μια βάση κατανόησης 
και να μοιραστούν πληροφοριακά δελτία και πηγές για αναφορά και περαιτέρω μελέτη. 
Χρόνος: 30 λεπτά. 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε2, παρουσίαση PowerPoint Ε2, Διαφάνειες 1-10. 
 
Εκπαιδευτική 
συμβουλή 

 
 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτή είναι μια πολύ σύντομη εισαγωγή στην παιδική ανάπτυξη 
και επικοινωνία και ότι ο κύριος σκοπός αυτού του μικρού κεφαλαίου της ενότητας είναι να 
ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να σκεφτούν πως η επικοινωνία είναι κάτι που 
διαμορφώνεται από την ανάπτυξη. Οι συμμετέχοντες έχουν στη διάθεσή τους συνδέσμους για 
πηγές στο τετράδιό τους. Προτείνεται, επίσης, οι συμμετέχοντες να μοιραστούν με τους 
συνεκπαιδευομένους τους τις προσωπικές τους πηγές . 
 

 
Παρουσίαση 

 
 

Διαφάνειες 1-10 
Υπολογίστε 30 λεπτά για αυτήν την παρουσίαση. 

 

Διαφάνεια 2: 
Αφήγηση  

 

Η Ενότητα 1 αυτού του σεμιναρίου εστίασε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του παιδιού. Καθώς 
το σεμινάριο υιοθετεί μια επικεντρωμένη στα δικαιώματα του παιδιού προσέγγιση, είναι 
σημαντικό να τονιστεί πως η παιδική ανάπτυξη κατέχει μια θέση στο πλαίσιο των δικαιωμάτων 
του παιδιού. Προστατεύεται και προωθείται από το Άρθρο 6 (2) της Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού. Επιπλέον, όπου υποστηρίζεται η ανάπτυξη, δίνεται η βάση για την 
επίτευξη και άλλων δικαιωμάτων.  
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Διαφάνεια 3: 
Αφήγηση  

 

Η διαφάνεια καλύπτει αρκετές περιοχές που σχετίζονται με την ανάπτυξη του παιδιού, 
συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής, σωματικής και συμπεριφορικής ανάπτυξης. Τονίζει, 
όμως, ότι η ανάπτυξη σηματοδοτεί και άλλες αυξημένες ικανότητες, όπως αναφορικά με την 
αυτοφροντίδα και την υγεία. Σημειώστε ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να βρούν λεπτομερές 
σχετικό υλικό στα τετράδιά τους.  

 
Διαφάνεια 4: 

Αφήγηση  

 

Η ανάπτυξη του παιδιού μπορεί να χωριστεί σε έξι κατηγορίες: 

 Κοινωνική (Μαθαίνει να «χτίζει» καλές σχέσεις) 

 Σωματική (Μεγαλώνει και ωριμάζει, αναπτύσσοντας συντονισμό και δύναμη) 

 Διανοητική (Σκέφτεται και μαθαίνει να συνδέει πράξεις με λόγια) 

 Επικοινωνιακή (Μαθαίνει να μιλά και να διαδρά με άλλους ανθρώπους) 

 Πολιτιστική (Αναπτύσσει συνήθειες και πεποιθήσεις) 

 Αισθηματική (Μαθαίνει να κατανοεί αισθήσεις και συναισθήματα και να τα 
κατονομάζει) 
 

 
Διαφάνεια 5: 

Αφήγηση  

 

Αυτή η διαφάνεια δείχνει πώς επηρεάζεται η επικοινωνία από κάθε μία από τις παραπάνω 
κατηγορίες. Αυτό είναι σημαντικό επειδή η ενότητα εστιάζει στο πώς η ανάπτυξη μπορεί να 
επηρεάσει την επικοινωνία και όχι στην ίδια την ανάπτυξη. Ρωτήστε τους συμμετέχοντες εάν 
έχουν κάτι να προσθέσουν σ’ αυτό.  

 

 



© Coram Children’s Legal Centre 2016                                                                                                    ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΣΕΛ. 58 

 

Διαφάνεια 6: 
Αφήγηση  

 

Αυτή η διαφάνεια αναφέρει κάποιες αλλαγές που τα παιδιά μπορεί να βιώσουν, καθώς 
μεγαλώνουν. Ζητήστε τις απόψεις των συμμετεχόντων πάνω σ’αυτό. Είναι χρήσιμο για αυτούς 
να τις γνωρίζουν; Και αν ναι, γιατί; Εάν όχι, γιατί όχι; Είναι σημαντικό να τονίσετε ότι όλα τα 
παιδιά είναι διαφορετικά και ότι η ανάπτυξή τους επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες. 
 
Πριν δείξετε την επόμενη διαφάνεια, ρωτήστε τους συμμετέχοντες εάν μπορούν να σκεφτούν 
παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την επικοινωνία. Εάν έχετε χρόνο, μπορείτε να 
το κάνετε αυτό με τη μέθοδο του «καταιγισμού ιδεών» (brainstorming), διατηρώντας στο 
επίκεντρο τη λέξη «παιδί». Οι συμμετέχοντες έχουν μια φόρμα γι’ αυτήν τη δραστηριότητα στη 
σελίδα 9 των εγχειριδίων τους.   

 

Διαφάνεια 7: 
Αφήγηση  

 

Ο στόχος αυτής της διαφάνειας είναι να τονίσει για ποιό λόγο η κατανόηση της παιδικής 
ανάπτυξης είναι χρήσιμη στη βελτίωση της πρακτικής επικοινωνίας. 

 
Διαφάνεια 8: 

Αφήγηση  

 

Αυτή η διαφάνεια παραθέτει κάποιους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 
ανάπτυξη και την επικοινωνία. Αυτοί δεν ισχύουν για όλα τα παιδιά σε όλες τις περιπτώσεις, 
αλλά μπορεί να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν το φάσμα παραγόντων που 
επηρεάζουν την επικοινωνία του παιδιού (και άλλους τομείς ανάπτυξης). Οι αντίκτυποι στην 
ανάπτυξη μπορεί να περιλαμβάνουν κοινωνικές (για παράδειγμα, όσον αφορά φιλίες και 
κοινωνικά δίκτυα), σωματικές, διανοητικές, επικοινωνιακές, συναισθηματικές (για 
παράδειγμα, όσον αφορά στην αυτοπεποίθηση, ανεξαρτησία και αυτοεκτίμηση) και 
συμπεριφορικές καθυστερήσεις ή δυσκολίες (για παράδειγμα, παλινδρόμηση). 
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Διαφάνεια 9: 
Αφήγηση  

 

Καθοδηγήστε τους συμμετέχοντες στα παραδείγματα κακής πρακτικής που απαριθμούνται 
στη διαφάνεια 9: 
 

 Η υιοθέτηση μιας κοινής για όλους προσέγγισης ή το να συμπεριφέρεται κανείς σε όλα 
τα παιδιά σύμφωνα με ένα (αναπτυξιακό) «πρότυπο»  

 Να κρίνει ή να αποφασίζει κανείς με βάση εικασίες, στερεότυπα ή αυθαίρετα κριτήρια 
(για παράδειγμα, με βάση το αν το παιδί έχει φτάσει στο «σωστό» αναπτυξιακό 
στάδιο, με βάση υποθέσεις για το τι «έπρεπε» να κάνει το παιδί, την ηλικία του 
παιδιού, την οικονομική ή κοινωνική του θέση ή άλλους αυθαίρετους παράγοντες), 
παρά με βάση την προσωπική κατάσταση του παιδιού. Θυμηθείτε την αρχή της 
απαγόρευσης των διακρίσεων που συζητήθηκε στην Ενότητα 1. 

 Να παρερμηνεύει την προσωπικότητα ή τη συμπεριφορά ως αναπτυξιακά 
προβλήματα.  
 

 

Διαφάνεια 
10: 

Αφήγηση  

 

Η διαφάνεια 10 δείχνει στους συμμετέχοντες πώς μπορούν να υιοθετήσουν καλές πρακτικές 
χρησιμοποιώντας την [νεοαποκτηθείσα] κατανόησή τους για την παιδική ανάπτυξη και 
επικοινωνία. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.2: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Σκοπός: Η ευαισθητοποίηση ως προς σημαντικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη του παιδιού: ο συναισθηματικός δεσμός, η 
αυτοεκτίμηση και το «ψυχικό σθένος», και η διεξαγωγή συζήτησης γύρω από τους παράγοντες προστασίας ή τους κινδύνους που συνδέονται μ’ αυτούς.  
Χρόνος: 45 λεπτά. 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε2, παρουσίαση PowerPoint Ε2, Διαφάνειες  11-17. 
 

Παρουσίαση 

 
 

Διαφάνειες 11-17 

 
Εκπαιδευτική 
συμβουλή 

 

Οι συμμετέχοντες μπορεί να κάνουν υποθέσεις, μπορεί να αντλήσουν από 
στερεοτυπικές αντιλήψεις, ή μπορεί να επιδείξουν ανοιχτά ρατσισμό ή προκατάληψη, 
κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας. Προσπαθήστε να μην αποφύγετε τον εντοπισμό 
και την αντιμετώπιση οποιασδήποτε τέτοιας συμπεριφοράς, επαναλαμβάνοντας τη 
σημασία της απαγόρευσης των διακρίσεων και  αμφισβητώντας τις υποθέσεις, τα 
στερεότυπα και τον εν λόγω ρατσισμό. 
 

 
Διαφάνειες 
11-12: 

Αφήγηση  

 

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες εάν μπορούν να προσθέσουν παραδείγματα σχετικά με το 
τι βοηθά και τι εμποδίζει τους ασφαλείς συναισθηματικούς δεσμούς, ζητώντας τους να 
συσχετίσουν τις απόψεις τους με τα παιδιά με τα οποία δουλεύουν.  
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Διαφάνειες 
13-14: 

Αφήγηση  

 

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες εάν μπορούν να προσθέσουν παραδείγματα σχετικά με το 
τι βοηθά και τι εμποδίζει την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, ζητώντας τους να 
συσχετίσουν τις απόψεις τους με τα παιδιά με τα οποία δουλεύουν.   

 

 
 

Διαφάνειες 
15-17: 

Αφήγηση  

 

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες εάν μπορούν να προσθέσουν παραδείγματα σχετικά με το 
τι βοηθά και τι εμποδίζει την ανάπτυξη ψυχικού σθένους στα παιδιά, ζητώντας τους να 
συσχετίσουν τις απόψεις τους με τα παιδιά με τα οποία δουλεύουν. Η διαφάνεια 17 
παρουσιάζει μια περίληψη αυτών των παραγόντων κινδύνου και προστασίας 
αναφορικά με την έννοια του «ψυχικού σθένους». 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.3: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Σκοπός: Να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να σκεφτούν διαφορετικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την επικοινωνία του παιδιού με τους 
επαγγελματίες και πώς μπορούν να τους χειριστούν.  
Χρόνος: 1 ώρα. 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος, παρουσίαση PowerPoint, Διαφάνειες 18-21, χάρτινος πίνακας παρουσιάσεων και στιλό. 
 

Παρουσίαση 

 
Διαφάνειες 18-19 

 
Διαφάνειες 
18-19 

Αφήγηση  

 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν τι μας λέει αυτό το παράδειγμα για την 

παιδική επικοινωνία. Σημείωση: το παράδειγμα στη διαφάνεια 18 διασκευάστηκε από 

μια ανώνυμη αναφορά ενός νέου που είχε βιώσει την εμπειρία της επαγγελματικής 

φροντίδας.  

 
 

Άσκηση 

 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν την άσκηση στη σελίδα 14 του 
τετραδίου τους. Σε αυτή την άσκηση πρέπει να τραβήξουν γραμμές μεταξύ των 

 



© Coram Children’s Legal Centre 2016                                                                                                    ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΣΕΛ. 63 

 

διαφορετικών κουτιών που υπάρχουν κάτω από κάθε επικεφαλίδα.  

 
Διαφάνεια 
20: 

Αφήγηση  

 

Αυτή η διαφάνεια παρέχει ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να το κάνουν αυτό. 
Υπολογίστε 5-10 λεπτά για την ολοκλήρωση της άσκησης, ακολουθούμενης από μια 
σύντομη συζήτηση. 

 
Διαφάνεια 
21: 

Αφήγηση  

 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να φανταστούν ότι πρόκειται να παρουσιάσουν το 
ιστορικό αυτού του παιδιού στην υπόλοιπη ομάδα, με σκοπό να προετοιμάσουν την 
ομάδα για μια σημαντική επικοινωνία με το παιδί. Οι ομάδες πρέπει να λάβουν υπόψη: 

 Όνομα 

 Ηλικία 

 Φύλο 

 Ιστορικό 

 Με ποιον ζει το παιδί; Έχει αλλάξει αυτό; Γιατί το παιδί βιώνει τη 

διαδικασία/τις συνθήκες αυτές; Τι συμβαίνει στη ζωή του παιδιού; 

 Αναπτυξιακοί, προσωπικοί και κοινωνικοί παράγοντες που μπορεί να 
επηρεάσουν την επικοινωνία 

 Παρουσιάζει το παιδί αναπτυξιακά ζητήματα που θα μπορούσαν να 
επηρεάζουν τον τρόπο που επικοινωνεί; Παρουσιάζει το παιδί 
συγκεκριμένες συμπεριφορές σχετιζόμενες με την επικοινωνία για 
τις οποίες θα έπρεπε να ενημερωθούν ειδικοί; 

 Ανάγκες επικοινωνίας  
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 Με βάση τα ανωτέρω, έχει το παιδί ανάγκη από πρόσθετη 
υποστήριξη ως προς την επικοινωνία του; Υπάρχουν τεχνικές 
επικοινωνίας που θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικές;  

Δώστε στις ομάδες 10-15 λεπτά γι’αυτό. 
 

Άσκηση 

 
Ζητήστε από κάθε ομάδα να παρουσιάσει τη ζωγραφιά της στους υπολοίπους.  

Εκπαιδευτική 
συμβουλή 

 

Όπως και προηγουμένως, προσπαθήστε να μην αποφύγετε τον εντοπισμό και την 
αντιμετώπιση οποιασδήποτε υπόθεσης που εισάγει διάκριση, στερεότυπο ή αποτελεί 
εκδήλωση ρατσισμού. 

 

Άσκηση 

 
Υπενθυμίστε στους συμμετέχοντες ότι πολλές φορές έχουν να κάνουν με τα πιο 
ευάλωτα παιδιά της κοινωνίας – και συχνά, σε στιγμές κρίσης, και για το λόγο αυτό είναι 
αναγκαίο να εφαρμόζουν τεχνικές επικοινωνίας φιλικές προς το παιδί, οι οποίες θα 
συζητηθούν στην Ενότητα 3.  
 

 

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2  
 

 

 

 

 

                         Η φωνή των παιδιών και των νέων 

Νομίζουν πως αν δεν μιλάμε, δεν έχουμε άποψη, αλλά 

αυτό δεν συμβαίνει συχνά στην πραγματικότητα –  θα 

έπρεπε να καταλάβουν οτι περνάμε κακές μέρες και 

θλιμμένες μέρες και οτι δεν θέλουμε να ανοιγόμαστε 

σε όλους. 

 

Δε μπορούν όλα τα παιδιά να επικοινωνήσουν 

εύκολα ή με τον ίδιο τρόπο. Κάποια παιδιά μπορεί 

να χρειάζεται να επικοινωνήσουν μέσα από εικόνες 

ή χαμογελαστά πρόσωπα [“emoticons”]. 

 

Νομίζουν πως τα παιδιά είναι εντάξει, αν δεν κλαίνε – θα 

έπρεπε να ρωτούν περισσότερο πως αισθανόμαστε στην 

πραγματικότητα, παρά να προσπαθούν να μαντέψουν και να 

κάνουν υποθέσεις τόσο συχνά για τα αισθήματά μας.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 

- Γιατί  να επικοινωνήσουμε; – 30 λεπτά 

- Πότε να επικοινωνήσουμε;– 30 λεπτά 

- Πού να επικοινωνήσουμε; – 45 λεπτά έως 1 ώρα 

- Πώς να αξιοποιήσουμε την επικοινωνία; – 30 έως 45 λεπτά 

- Πώς να επικοινωνήσουμε; – Πολυάριθμες ασκήσεις συνολικής διάρκειας έως 7 ώρες, οι οποίες θα μοιραστούν σε επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο 

ΣΤΟΧΟΙ:  

- Εισαγωγή στην επικοινωνία και τις δεξιότητες ακρόασης 

- Η απόκτηση και βελτίωση της πρακτικής επικοινωνίας και της ικανότητας ακρόασης για όλους τους συμμετέχοντες 

- Να ενισχυθούν οι συμμετέχοντες ώστε να αναπτύξουν τις δικές τους ικανότητες επικοινωνίας και ακρόασης και να σχεδιάσουν τη αξιοποίηση 

αυτών των δεξιοτήτων στο επαγγελματικό τους πεδίο 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ  ΜΕΘΟΔΟΣ 
30 λεπτά 3.1 Γιατί πρέπει οι επαγγελματίες να επικοινωνούν με τα παιδιά;  Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3 

 Παρουσίαση PowerPoint Ε3 διαφάνειες  1-3. 
 Χάρτινος πίνακας παρουσιάσεων και στιλό 

Ομαδική άσκηση 

30 λεπτά 3.2 Πότε πρέπει να επικοινωνούν οι επαγγελματίες με τα παιδιά;  Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3  
 PowerPoint Ε3 διαφάνειες  4-5 
 

Συζήτηση 

1 ώρα 3.3 Πού πρέπει να λαμβάνει χώρα η επικοινωνία;  Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3 
 PowerPoint Ε3 διαφάνεια 6 
 Χαρτάκια σημειώσεων (post-it) 

Συζήτηση και 
άσκηση 

45 λεπτά 3.4 Τι πρέπει να κάνουν οι επαγγελματίες με τις παρεχόμενες 
πληροφορίες; 

 Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3 
 Παρουσίαση PowerPoint Ε3 διαφάνεια 7 

Συζήτηση 
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30 λεπτά 3.5 Τρόποι επικοινωνίας: Μη-λεκτική επικοινωνία (30 λεπτά)  Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3 
 

Άσκηση 

30 λεπτά 3.6 Τρόποι επικοινωνίας: αναγνώριση και υπερνίκηση εμποδίων στην 
επικοινωνία (30 λεπτά) 

 Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3 
 Παρουσίαση PowerPoint Ε3 διαφάνειες 8-9 

Ομαδική άσκηση 

30 λεπτά 3.7 Τρόποι επικοινωνίας: τόνος, γλώσσα και προσέγγιση φιλικά προς το 
παιδί 
(30 λεπτά) 

 Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3 
 Παρουσίαση PowerPoint Ε3 διαφάνεια 10 

Άσκηση 

45 λεπτά 3.8 Τρόποι επικοινωνίας: επικοινωνώντας με παιδιά που παρουσιάζουν 
προκλητικές συμπεριφορές 
(45 λεπτά) 

 Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3 
 Παρουσίαση PowerPoint Ε3 διαφάνειες 11-

15 
 Χάρτινος πίνακας παρουσιάσεων και στιλό 

Άσκηση και 
συζήτηση 

30 λεπτά 3.9 Τρόποι επικοινωνίας: επικοινωνώντας με εφήβους και νεαρά άτομα  
(30 λεπτά) 

 Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3 
 Παρουσίαση PowerPoint Ε3 διαφάνεια 16 
 Χάρτινος πίνακας παρουσιάσεων και στιλό 

Άσκηση και 
συζήτηση  

45 λεπτά 3.10 Τρόποι επικοινωνίας: Εργαλειοθήκες δημιουργικής επικοινωνίας  Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3 
 Παρουσίαση PowerPoint Ε3 διαφάνειες 16-

23 

Άσκηση 

1 ώρα έως 1 ώρα 
και 30 λεπτά 

3.11 Τρόποι επικοινωνίας: Σχεδιασμός για θετική επικοινωνία  Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3 
 Παρουσίαση PowerPoint Ε3 διαφάνειες 24-

25 
 Χάρτινος πίνακας παρουσιάσεων και στιλό 

Άσκηση 

1 ώρα έως 1 ώρα 
και 30 λεπτά 

3.12 Τρόποι επικοινωνίας: Παιχνίδια ρόλων για την επικοινωνία  Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3 
 

Παιχνίδια Ρόλων 

1 ώρα 3.13 Τρόποι επικοινωνίας:  Επιλύοντας τις επικοινωνιακές προκλήσεις 
μέσα από τη συνεργασία 

 Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3 
 

Άσκηση 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1: ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ; 
Σκοπός: Να δοθεί έμφαση στα οφέλη της επικοινωνίας με τα παιδιά. 
Χρόνος: 30 λεπτά. 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3, παρουσίαση PowerPoint Ε3 διαφάνειες 1-3, χάρτινος πίνακας παρουσιάσεων και στιλό. 
 
Άσκηση 

 
 

Γράψτε τους τίτλους «παιδί» και «επαγγελματίας» στο πάνω μέρος δύο σελίδων του πίνακα 
παρουσιάσεων. Αυτή η άσκηση μπορεί να είναι ομαδική ή σε ζευγάρια. Ζητήστε από τους 
συμμετέχοντες να κρατήσουν σημειώσεις δίπλα από το διάγραμμα στο τετράδιο εργασιών 
τους (σελίδα 6) σχετικά με τα πλεονεκτήματα της θετικής επικοινωνίας για το παιδί και τον 
επαγγελματία. 

Ξεκλειδώνοντας 
τα Δικαιώματα των Παιδιών

Ενότητα 3: Δεξιότητες Επικοινωνίας

Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος «Θεμελιώδη Δικαιώματα και 
Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την επιπλέον χρηματοδότηση του Allan & Nesta Ferguson Charitable Trust

1  
Διαφάνεια 2:  

Αφήγηση  

 

Η Διαφάνεια 2 παρουσιάζει κάποιες πιθανές απαντήσεις. 

 
Άσκηση 

 
Κινηθείτε ανάμεσα στα ζευγάρια ή τις ομάδες και ζητήστε απαντήσεις για να γράψετε στον 
πίνακα (ή οργανώστε την άσκηση έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να αναφωνούν τις απαντήσεις 
τους). 
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Διαφάνεια 3:  
Αφήγηση  

 

Η Διαφάνεια 3 παρέχει μια σύνοψη των σημαντικότερων λόγων για τους οποίους οι 
επαγγελματίες πρέπει να επικοινωνούν με τα παιδιά. Οι συντονιστές ίσως θελήσουν να 
προσθέσουν σ’ αυτούς.    

 
Εκπαιδευτική 
συμβουλή 

 

Όταν λαμβάνετε ανατροφοδότηση από μικρές ομάδες που κάνουν την ίδια άσκηση, πάρτε ένα 
παράδειγμα από τις ομάδες κάθε φορά. Οι υπόλοιπες ομάδες μπορούν τότε να το διαγράψουν 
από τη λίστα τους, εάν έχουν την ίδια πληροφορία. Συνεχίστε να ρωτάτε τις ομάδες μέχρι να 
πάρετε όλες τις πληροφορίες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ομάδα να συμμετέχει στην 
ανατροφοδότηση. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.2: ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ; 
Σκοπός: Να δοθεί έμφαση στα χρονικά σημεία στα οποία τα παιδιά έχουν το δικαίωμα έκφρασης της άποψής τους. 
Χρόνος: 30 λεπτά. 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3, παρουσίαση PowerPoint Ε3, Διαφάνειες 4-5. 
 

Διαφάνεια 4:  

 

Δείξτε τη Διαφάνεια 4 και καθοδηγήστε τους συμμετέχοντες σε μια συζήτηση επί των 
ερωτημάτων. 

 

Αφήγηση  

 

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες: πότε δίνεται συνήθως στα παιδιά η ευκαιρία να εκφραστούν 
στο επαγγελματικό τους πλαίσιο. Ερευνήστε με τους συμμετέχοντες γιατί δίνεται η 
δυνατότητα στο παιδί να εκφραστεί σ’ αυτό το σημείο (ποιός είναι ο λόγος - για ποιό σκοπό). 
Ποιός είναι ο βαθμός ευελιξίας ως προς αυτό; Μπορεί το παιδί να επιλέξει να εκφραστεί σε 
άλλες περιπτώσεις; Τι συμβαίνει εάν το παιδί ζητήσει να εκφραστεί σε κάποια άλλη στιγμή;   
 
Διερευνήστε το γιατί και γιατί όχι. Τι ευκαιρίες θα έπρεπε να παρέχονται για να τους δίνεται η 
δυνατότητα να το πράξουν; Παρέχεται χώρος στα Τετράδια των Συμμετεχόντων (στη σελίδα 7)  
για να καταγράψουν τις απαντήσεις τους. 
 

Παρουσίαση 

 
Υπενθυμίστε στους συμμετέχοντες το Άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού (που συζητήθηκε με περαιτέρω λεπτομέρειες στην Ενότητα 1). 
Έπειτα, παρουσιάστε τη Διαφάνεια 5. 

 
 

Διαφάνεια 5: 
Αφήγηση  

 

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες εάν θα μπορούσαν να προσθέσουν ή να αλλάξουν το «πότε» 
επικοινωνούν με τα παιδιά. Ερευνήστε το κάνοντας χρήση της διαφάνειας «κύκλοι επιρροής». 

Εκπαιδευτική 
συμβουλή 

 
 

Είναι σημαντικό να ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να δουν καινούρια σημεία στα οποία τα 
παιδιά θα μπορούσαν να εκφραστούν στα αντίστοιχα επαγγελματικά τους πλαίσια. Αν κάποιος 
συμμετέχων θεωρεί ότι κάτι δεν είναι δυνατό ή δεν είναι μέρος της παγιωμένης πρακτικής, 
ζητήστε από τον συμμετέχοντα αυτόν να αναρωτηθεί εάν πρέπει να είναι έτσι και εάν αυτό θα 
μπορούσε να αλλάξει. Υπενθυμίστε στους συμμετέχοντες τη σημασία της συμμετοχής και της 
επικοινωνίας για το παιδί και, ιδιαίτερα, για το επαγγελματικό πεδίο καθενός εξ αυτών. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.3: ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ; 
Σκοπός: Να ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες να σκεφτούν τι σημαίνει η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς το παιδί, τέτοιου που να 
διευκολύνει την ακρόαση και την επικοινωνία με τα παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη την τοποθεσία, το περιβάλλον, το πλαίσιο, το ποιός θα πρέπει να είναι 
παρών και άλλους παράγοντες που μπορούν να συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς το παιδί. 
Χρόνος: 45 λεπτά έως 1 ώρα 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3, παρουσίαση PowerPoint Ε3, Διαφάνεια 6, χαρτάκια σημειώσεων (post-it). 
 
Άσκηση 

 
 

Μοιράστε στους συμμετέχοντες χαρτάκια σημειώσεων (post-it) δύο διαφορετικών χρωμάτων, 
εξαφαλίζοντας ότι κάθε συμμετέχων έχει πρόσβαση και στα δύο χρώματα στα οποία θα 
γράψει τις απαντήσεις του. Γράψτε «φιλικό» στο πάνω μέρος μιας σελίδας του χάρτινου 
πίνακα παρουσιάσεων και «μη φιλικό» στο πάνω μέρος μιας άλλης σελίδας. 
 

 

Ερώτηση 

 

Διαλέξτε ένα χρώμα – ζητήστε από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν «ιδέες που 
συσχετίζουν με ένα περιβάλλον επικοινωνίας φιλικό προς το παιδί» στα χαρτάκια ενός 
χρώματος και «ιδέες που συσχετίζουν με ένα περιβάλλον επικοινωνίας μη φιλικό προς το 
περιβάλλον» στα χαρτάκια του άλλου χρώματος.   
 

 

Διαφάνεια 6:  
Αφήγηση  

 

Η Διαφάνεια 6 παρέχει στους συμμετέχοντες κάποια παραδείγματα – αυτά 
επαναλαμβάνονται και στα τετράδια εργασίας τους. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γράψουν 
αυτές τις λέξεις ή φράσεις σε χαρτάκια διαφορετικού χρώματος και να τα τοποθετήσουν στις 
αντίστοιχες σελίδες του πίνακα παρουσιάσεων μπροστά σε όλη την τάξη. 

 
Οδηγίες 
άσκησης 

 

Μετά από περίπου 15 λεπτά, διαβάστε κάποιες από τις απαντήσεις και ξεκινήστε να τις 
κατηγοριοποιείτε ανάλογα με το θέμα. Θα πρέπει να είναι δυνατό να κατηγοριοποιηθούν οι 
απαντήσεις υπό τους ακόλουθους τίτλους: 

 

 



© Coram Children’s Legal Centre 2016                                                                                                    ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΣΕΛ. 71 

 

 Περιβάλλον φιλικό προς το παιδί  

Φυσικό περιβάλλον 
- Το δωμάτιο είναι καλά 

αεριζόμενο και άνετο 
- Το δωμάτιο έχει χρωματιστές 

ζωγραφιές και αφίσες 
- Τα καθίσματα έχουν το 

κατάλληλο μέγεθος 
- Επιτρέπεται στο παιδί να καθίσει 

με το άτομο που επιλέγει 
- Το περιβάλλον είναι ασφαλές 
- Το δωμάτιο είναι ιδιωτικό 

Προμήθειες 
- Δίνονται στο παιδί ενημερωτικά 

φυλλάδια και η ευκαιρία να κάνει 
ερωτήσεις 

- Παρέχονται φαγητό και 
αναψυκτικά 

Υποστήριξη και συμμετοχή 
- Το παιδί συνοδεύεται από γονιό 

που προσφέρει τη βοήθειά του 
- Το παιδί έχει την υποστήριξη 

κάποιου ενήλικα που τον/την 
βοηθά 

- Οι ενήλικες είναι ντυμένοι καλά, 
με καθημερινά όμως ρούχα 

- Η επικοινωνία έχει ως γνώμονα 
το παιδί 

Υλικοτεχνική υποδομή 
- Το παιδί είναι ενημερωμένο για τη 

συνάντηση και την τοποθεσία 
- Παρέχεται στο παιδί μεταφορικό 

μέσο για να παρευρεθεί στη 
συνάντηση 

- Η συνάντηση λαμβάνει χώρα σε 
κατάλληλη ώρα, με αρκετά 
διαλείμματα 

- Η αναμονή είναι περιορισμένη 
- Η επαφή του παιδιού με εχθρικά 

άτομα είναι αυστηρά περιορισμένη 
ή παρεμποδίζεται 
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Περιβάλλον μη φιλικό προς το παιδί  

Φυσικό περιβάλλον 
- Το δωμάτιο είναι μονότονο και 

υγρό 
- Τα καθίσματα είναι πολύ μεγάλα 

για ένα παιδί 
- To παιδί στέκεται σε ένα 

συγκεκριμένο σημείο/ δεν του 
επιτρέπεται να είναι με τα άτομα 
που θέλει 

- Το δωμάτιο είναι ανοιχτό στο κοινό  
- Το περιβάλλον δεν είναι ασφαλές 

Προμήθειες 
- Δεν παρέχεται στο παιδί καμία 

πληροφορία για τη συνάντηση 
- Δεν παρέχονται φαγητό και αναψυκτικά 

Υποστήριξη και συμμετοχή 
- Το παιδί δεν συνοδεύεται 
- Το παιδί συνοδεύεται από έναν 

εχθρικό γονιό 
- Το παιδί συνοδεύεται από έναν 

εχθρικό και μη εξυπηρετικό 
αντιπρόσωπο  

- Όλοι οι ενήλικες φοράνε στολές 
- Οι ενήλικες δεν επικοινωνούν με το 

παιδί με τρόπο 
«ευαισθητοποιημένο» 

Επιμέλεια 
- Το παιδί δεν γνωρίζει για τη συνάντηση 

και δεν μπορεί να βρει την τοποθεσία 
- Το παιδί δεν έχει μέσο να φτάσει στην 

τοποθεσία της συνάντησης 
- Η συνάντηση κρατά όλη τη μέρα χωρίς 

διαλείμματα 
- Το παιδί αναγκάζεται να περιμένει για 

πολύ ώρα 
- Το παιδί αναγκάζεται να έρθει σε επαφή 

με εχθρικά άτομα  
 

 
Ερώτηση 

 

 

 
Τέλος, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν: Ποιός θα πρέπει να είναι παρών σε 
συνδυασμό με το παιδί; Ερευνήστε εάν αυτή η ερώτηση είναι δύσκολη και το πώς οι 
συμμετέχοντες θα αποφάσιζαν για το ποιός θα πρέπει να είναι παρών. 
 

Συγκεκριμένα, μπορεί να φανεί χρήσιμο να ρωτήσετε τους συμμετέχοντες τι θα έκαναν εάν το 
παιδί εξέφραζε την επιθυμία να είναι κάποιο άτομο μαζί του (ίσως σε μια δικαστική 
διαδικασία), όταν ο επαγγελματίας θεωρεί ότι δεν είναι στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού 
το εν λόγω άτομο να είναι παρόν. Υπενθυμίστε στους συμμετέχοντες ότι πρέπει να ρωτήσουν 
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τα παιδιά για το ποιόν θα ήθελαν να βρίσκεται εκεί, αλλά θα πρέπει να κάνουν σαφές στο 
παιδί ποιός είναι ο ρόλος τους, και έτσι, για παράδειγμα, α) μπορούν να διαφωνήσουν και β) η 
επιθυμία του παιδιού μπορεί να μη πραγματοποιηθεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η φωνή των παιδιών και των νέων 

 

 

 

 

 

Πρέπει να βάλεις τα θεμέλια. Να επαινέσεις το παιδί 

για να ενισχύσεις την αυτοπεποίθησή του και να το 

«επιβεβαιώσεις». Δώσ’τους δραστηριότητες για να τα 

βοηθήσεις να δεθούν και να ενθαρρύνεις τη 

θετικότητα. Πίστεψε σ’αυτά. 

Μου άρεσε που η υπεύθυνη προστασίας με κάλεσε σε 

μια καφετέρια αντί για το γραφείο της, για να 

συζητήσουμε την υπόθεσή μου και κάναμε μια 

πραγματικά χαλαρωτική κουβέντα. Μου έφυγε 

κάμποσο άγχος. Δε μ’αρέσουν τα μεγάλα γκρίζα κτίρια 

με γραφεία. 

 

Μην με πας μέσα στο εμπορικό κέντρο, γιατί θα με δουν όλοι. 

Κάν’το κατά πρόσωπο, έτσι ώστε να ξέρεις οτι δεν κάνουν κάτι άλλο 

ταυτόχρονα. 

Σκέψου την ώρα και το μέρος και άσ’τους να διαλέξουν πού να σε 

συναντήσουν. Ακόμα και αν οι γονείς μου με ήξεραν όπως με ξέρω εγώ, 

εξακολουθώ να θέλω να πάρω εγώ την απόφαση. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.4: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ; 
Σκοπός: Να παρουσιαστεί η ιδέα ότι κάτι πρέπει να γίνει με τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται και να συζητηθεί η διαφορά μεταξύ του βέλτιστου 
συμφέροντος, των επιθυμιών και των αισθημάτων.  
Χρόνος: 30 έως 45 λεπτά. 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3, παρουσίαση PowerPoint Ε3, Διαφάνεια 7. 
 

Παρουσίαση 

 
 Δείξτε τη Διαφάνεια 7. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μελετήσουν το διάγραμμα 

ροής στη σελίδα 9 του τετραδίου εργασίας τους. Αυτό βοηθά τους συμμετέχοντες να 
σκεφτούν τι μπορούν και πρέπει να κάνουν οι επαγγελματίες με τους διαφορετικούς 
τύπους πληροφοριών που τους παρέχονται. Ακούστε τις ερωτήσεις ή τις ανησυχίες τους. 

 

 
Πρόσθετες 
σημειώσεις 

  
 

Προσέξτε τις ακόλουθες απόψεις νέων: 
- Μη με καλοπιάνεις με υποσχέσεις αλλά πες μου την αλήθεια και ας είναι άσχημη για’μένα. 
- Μου είπαν πως θα έπρεπε να μείνω στον ξενώνα για ένα μόνο μήνα, αλλά έμεινα εκεί για 

ένα εξάμηνο. Κάθε μέρα με παραπλανούσαν, ρωτώντας με αν [πιστεύω πως] δεν είναι 
καλό για’μένα. Παρότι τους είπα οτι δεν είναι αυτό το θέμα, έγραψαν στην επίσημη 
έκθεση οτι δε μου αρέσει η εν λόγω τοποθέτηση. 

- Στον ξενώνα, όπου ζω τώρα, πάντα ζητάνε τη γνώμη μας, αλλά δεν είναι βέβαιη η 
συμμόρφωση με τα αιτήματά μας. 

 

 

Διανομή 
υλικού 

 

Παραπέμψτε τους συμμετέχοντες στο διάγραμμα ροής που έχει διανεμηθεί με το υλικό τους.  

Άσκηση 

 
 

Ερευνήστε με τους συμμετέχοντες τα ακόλουθα ζητήματα: 

- Εάν κάποιοι θα πρέπει να προειδοποιήσουν το παιδί σχετικά με τη γνωστοποίηση 
(στην περίπτωση που έχουν σχετική υποχρέωση) και την απουσία εμπιστευτικότητας: 
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 Πώς ενεργούν οι συμμετέχοντες σε αυτήν την περίπτωση; 

 Υπάρχουν συμβουλές που οι συμμετέχοντες θα ήθελαν να μοιραστούν σχετικά; 

 Πως σιγουρεύονται ότι το παιδί κατανοεί;  
- Εάν στο χώρο εργασίας τους ισχύουν νόμοι σχετικοί με τη συναίνεση ή την ηλικία 

συναίνεσης (για παράδειγμα, δικαστές ή γιατροί). Επιτρέψτε συζήτηση γύρω από 
αυτές τις πληροφορίες εστιάζοντας στο: 

 Εάν οι νόμοι παρέχουν στο παιδί δικαίωμα επαρκούς συμμετοχής 

 Εάν είναι δυνατό να επιτραπεί στο παιδί να εκφράσει τις επιθυμίες και τα 
συναισθήματά του, ακόμα και αν δεν έχει φτάσει στη σχετική (νομικά 
υπαγορευόμενη) ηλικία 
 

Οδηγίες 
άσκησης 

 
 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να δουλέψουν σε ζευγάρια για 5-10 λεπτά, για να 
σχεδιάσουν ένα «σενάριο» για το πώς θα εξηγούσαν τις κατευθυντήριές τους για την 
εμπιστευτικότητα/υποχρέωση γνωστοποίησης και πώς θα αξιοποιούσαν τις πληροφορίες που 
τους παρέχονται από τα παιδιά με τα οποία δουλεύουν. 

 Ζητήστε από εθελοντές να μοιραστούν τις προτάσεις τους  

 

 

Οδηγίες 
άσκησης 

 
 

Πραγματοποιήστε με όλη την ομάδα ένα «καταιγισμό ιδεών» για να καταλήξετε σε προτάσεις-

κλειδιά και συμβουλές για το πώς θα το εξηγούσαν στα παιδιά. Μερικά από τα σημεία στα 

οποία είναι πιθανό να καταλήξετε είναι και τα ακόλουθα: 

 Να είστε ξεκάθαροι 

 Να είστε ειλικρινείς 

 Ρωτήστε το παιδί εάν καταλαβαίνει 

 Να είστε έτοιμοι να εξηγήσετε με διαφορετικό τρόπο 
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Τα κεφάλαια «Τρόποι Επικοινωνίας» (Ενότητες 3.5-3.12) περιλαμβάνουν ασκήσεις ποικίλης διάρκειας. Οι Συντονιστές 

ενδέχεται να επιθυμούν να επιλέξουν τις καταλληλότερες ασκήσεις για την ομάδα τους, μεταξύ των κατωτέρω,  και είναι 

ευπρόσδεκτοι να προσαρμόσουν τη διάρκεια των ασκήσεων, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματός τους. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.5: ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΜΗ-ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Σκοπός: Να ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας.  
Χρόνος: 30 λεπτά. 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3. 

Άσκηση  

 
 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν την άσκηση για τη μη λεκτική επικοινωνία, η οποία έχει τους ακόλουθους στόχους: 

 Να αναγνωριστούν τα στοιχεία επικοινωνίας 

 Να αναγνωριστούν τα εμπόδια στην επικοινωνία, όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση 

 Να αναγνωριστούν ειδικές επικοινωνιακές ανάγκες 

 Να αναγνωριστούν επικοινωνιακές συμπεριφορές, κανόνες και μύθοι 
 

Οδηγίες 
άσκησης 

 
 

Χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια, δίνοντάς τους τα νούμερα «ένα» και «δύο». 

  Διαχωρίστε τα «ένα» και τα «δύο» σε δύο μεγάλες ομάδες. 

 Δώστε ξεχωριστές οδηγίες σε κάθε ομάδα, χωρίς να ακούει η άλλη.  
 

Ομάδα 1: Κάθε άτομο πρέπει να τοποθετήσει δύο καρέκλες, τη μια απέναντι από την άλλη. Θα πρέπει να καθίσει και να ακούσει το άτομο 
που θα έρθει και θα καθίσει απέναντί του. Πρέπει ΜΟΝΟ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙ, χωρίς να επικοινωνεί με κανέναν άλλο τρόπο (χωρίς εκφράσεις στο 
πρόσωπό του, χωρίς νεύματα, χωρίς χαμόγελα, κλπ).  
Ομάδα 2: Κάθε άτομο πρέπει να σκεφτεί κάτι όμορφο ή ενδιαφέρον που θα ήθελε να μοιραστεί με κάποιο άτομο από την ομάδα 1. Μετά 

πρέπει να διαλέξει ένα άτομο από την ομάδα 1, να καθίσει απέναντί του και να μοιραστεί μαζί του την πληροφορία.   

 
Αναφορές 

 
 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν την εμπειρία τους μέσω ανατροφοδότησης με όλη την ομάδα, ως ακολούθως:  
 
Ομάδα 1: Ποιές ήταν οι δυσκολίες καθώς άκουγαν χωρίς να φανερώνουν την ενεργή τους ακρόαση; Ποιά ήταν τα συναισθήματά τους, οι 

υποθέσεις που έκαναν, ποιά ήταν η επίδραση στη συνέχιση της επικοινωνίας;  
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Ομάδα 2: Ποιές ήταν οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν όταν δεν υπήρχε αντίδραση καθώς μιλούσαν; Ποιά ήταν τα συναισθήματά τους, οι 

υποθέσεις που έκαναν, ποιά ήταν η επίδραση στη συνέχιση της επικοινωνίας; 

 
Όλη η ομάδα 

Τι μεθόδους χρησιμοποιούμε συνήθως για να δείξουμε ότι ακούμε;  
- Μη λεκτική επικοινωνία: νεύματα, εκφράσεις του προσώπου, οπτική επαφή, γενική γλώσσα του σώματος 
- Λεκτική επικοινωνία: θετικοί ήχοι (μμ, αχα, κτλ), τόνος φωνής, ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου, παράφραση, σύνοψη 

 
Οδηγίες 
άσκησης 

 
 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συζητήσουν πώς να αναγνωρίζουν τα λεκτικά και μη λεκτικά σημεία επικοινωνίας και κάποιους από 

τους λόγους για τους οποίους αυτά παρουσιάζονται ανάμεσα στα παιδιά, συγκεκριμένα: 

 Ηλικία/Στάδιο Ανάπτυξης – όλα τα παιδιά μπορεί να βιώσουν γλωσσικές διαφορές 

 Πολιτισμικοί – η οπτική επαφή μπορεί να είναι περίπλοκο ζήτημα καθώς θεωρείται αγένεια σε κάποιες κουλτούρες ή 
προκαλεί υποθέσεις για έλλειψη ειλικρίνειας σε άλλες 

 Αυτισμός/  

 Autism/Ασπέργκερ – μπορούν να επηρεάσουν την επικοινωνία 

 Χειρονομίες – το να δείχνω, να ακουμπώ. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.6: ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΙΚΗΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Σκοπός: Να ξεκινήσει συζήτηση σχετικά με τα εμπόδια στην επικοινωνία. 
Χρόνος: 30 λεπτά. 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3, παρουσίαση PowerPoint Ε3, Διαφάνειες 8-9. 

Παρουσίαση 

 

 

Εξηγήστε οτι η ομάδα θα εστιάσει τώρα στα εμπόδια της επικοινωνίας με τα παιδιά, με σκοπό 

την εκμάθηση τεχνικών για την υπερνίκηση των εν λόγω εμποδίων, στο υπόλοιπο αυτής της 

ενότητας. Ξεκινήστε ένα «καταιγισμό ιδεών» για να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να 

σκεφτούν κάποια εμπόδια στην επικοινωνία γενικά, στην επικοινωνία με τα παιδιά, στην 

επικοινωνία με τα παιδιά σε κρίση (προσθέστε κατηγορίες εάν είναι απαραίτητο). 

 

Διαφάνεια 8:  
Αφήγηση  

 

Η Διαφάνεια 8 περιέχει προτεινόμενες απαντήσεις (συστήνεται να παρουσιαστεί αυτή η 

διαφάνεια μετά τον καταιγισμό ιδεών). 

Κάντε μια σύνοψη της συζήτησης, χρησιμοποιώντας αυτή τη διαφάνεια, και κάντε τις 

απαραίτητες προσθήκες. 

 
Διαφάνεια 9: 

Αφήγηση  

 

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες πώς γίνεται να υπερνικηθούν τα εμπόδια στην επικοινωνία, σε 

συσχετισμό και με τη διαφάνεια 9, που παραθέτει κάποια παραδείγματα. 

 Η διαφάνεια 9 δείχνει κάποια παραδείγματα – ρωτήστε τους συμμετέχοντες τι θα πρόσθεταν. 

Εξηγήστε στους συμμετέχοντες πως αργότερα θα επιδοθούν σε μια δραστηριότητα που 

εστιάζει ειδικά στην εργασία με παιδιά τα οποία παρουσιάζουν προκλητική συμπεριφορά. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.7: ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΟΝΟΣ, ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 
Σκοπός: Να ξεκινήσει συζήτηση σχετικά με το τι «να κάνει» και τι «να μην κάνει» κανείς στην επικοινωνία του με τα παιδιά. 
Χρόνος: 30 λεπτά. 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3, παρουσίαση PowerPoint Ε3, Διαφάνεια 10. 

Παρουσίαση 

 
Εξηγήστε ότι η ομάδα θα εστιάσει στα «πρέπει» και τα «δεν πρέπει» της επικοινωνίας με τα 
παιδιά. 

 

Διαφάνεια 
10: 

Άσκηση  

 
 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να δουλέψουν ατομικά, να διαβάσουν τις συμβουλές στα 
τετράδια εργασίας τους και να σκεφτούν: 

 Ποιά/-ές από αυτές τις συμβουλές είναι σημαντικότερη/-ες για τα παιδιά με τα οποία 
δουλεύετε και γιατί; 

 Ποιά/-ές από αυτές τις συμβουλές χρησιμοποιείτε περισσότερο κατά το τελευταίο χρονικό 
διάστημα; Είναι αποτελεσματική; Γιατί; 

 Ποιά από αυτές τις συμβουλές χρησιμοποιείτε τώρα; Γιατί; 

 Ποιές συμβουλές είναι καλύτερες/χειρότερες για τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά, τα 
παιδιά με αναπηρίες ή τα παιδιά με ειδικές ανάγκες; 

 Έχετε να προσθέσετε κάτι; 
 

 

Οδηγίες 
άσκησης 

 
 

Ζητήστε από εθελοντές να παρουσιάσουν τις απαντήσεις τους. 
 
Για τη διευκόλυνση της συζήτησης, ο Συντονιστής θα πρέπει να τονίσει τη σημασία του να 
αναπτύσσει κανείς μια σχέση με το παιδί που να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, και στην 
εκτίμηση της ατομικότητας του παιδιού και των ιδιαίτερων συνθηκών και εμπειριών του.  
Αυτή είναι μια θεμελιώδης όψη του δικαιώματος στην ακρόαση και την ουσιαστική 
συμμετοχή. Συνδέεται δε, εγγενώς με το δικαίωμα να μην υπόκειται διακριτική μεταχείριση 
και τη σημασία της αποφυγής των στερεοτύπων ή των αυθαίρετων συμπερασμάτων για την 
κατάσταση, τις απόψεις, τις επιθυμίες και τα αισθήματα του παιδιού, που βασίζονται  στην 
ηλικία, στο φύλο, στο κοινωνικό υπόβαθρο, στην εθνικότητα, στη θρησκεία, στο γενετήσιο 
προσανατολισμό, κλπ. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.8: ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  
Σκοπός: Να αναπτυχθούν οι δεξιότητες των συμμετεχόντων στην επικοινωνία τους με παιδιά που παρουσιάζουν προκλητικές συμπεριφορές, 
λαμβάνοντας υπόψη μια ενδοσκόπηση για τις δικές τους αντιδράσεις και τα βήματα που μπορούν να κάνουν για να διευκολύνουν την επικοινωνία. 
Χρόνος: 45 λεπτά. 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3, παρουσίαση PowerPoint Ε3 διαφάνειες 11-15, χάρτινος πίνακας παρουσιάσεων. 

Εκπαιδευτική 
συμβουλή 

 

Οι Συντονιστές θα πρέπει να διαχειριστούν τις προσδοκίες των συμμετεχόντων σχετικά με 
αυτήν τη Δραστηριότητα και να εξηγήσουν πως δεν ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με 
την αυτοάμυνα ή τον σωματικό περιορισμό [ακινητοποίηση]. Η Δραστηριότητα αυτή, επίσης, 
δεν παρέχει εξειδικευμένη κατάρτιση σχετικά με την εργασία με παιδιά που αποτελούν 
κίνδυνο για τον εαυτό τους ή τους άλλους. 
  

 

Άσκηση  

 
 

Επιστήστε την προσοχή των συμμετεχόντων στον πίνακα των τετραδίων τους, που παραθέτει 
πιθανές συναισθηματικές, γνωστικές, σωματικές και διαπροσωπικές αντιδράσεις σε στιγμές 
κρίσης (όπως παρατίθεται και κατωτέρω): 
 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

Σοκ 

Θυμός 

Απελπισία/Κατάθλιψ

η/Θλίψη 

Μούδιασμα 

[συναισθηματικό] 

Τρόμος/Φόβος 

Ενοχή 

Φοβίες 

Μελαγχολία 

Ευερεθιστότητα 

Υπερευαισθησία/ 

έξαρση 

Υπερ-εγρήγορση  

Ελαττωμένη ικανότητα 

συγκέντρωσης 

Ελαττωμένη ικανότητα 

λήψης αποφάσεων 

Διαταραχή μνήμης 

Σύγχιση 

Διαστρέβλωση 

Μειωμένη 

αυτοεκτίμηση 

Αυτο-ενοχοποίηση 

Ενοχλητικές σκέψεις 

/μνήμες 

Ανησυχία 

Εφιάλτες 

Κόπωση 

Αϋπνία 

Διαταραχές ύπνου 

Υπερδιέγερση 

Πονοκέφαλοι 

Γαστρικά 

προβλήματα 

Μειωμένη όρεξη 

Ξαφνιασμένη 

[τρομαγμένη] 

απόκριση 

 

Επιθετικότητα 

Εχθρικότητα 

Έλλειψη εμπιστοσύνης  

Διακινδύνευση [ανάληψη 

κινδύνων] 

Κλαίει εύκολα 

Έλλειψη συναισθημάτων 

Επαγρυπνεί  

Έλλειψη ενσυναίσθησης  

Κρίσεις 

Αρνείται να πάει στο 

σχολείο/στο σπίτι κλπ. 

Αρνείται να συνεργαστεί 

με τους επαγγελματίες 

 



© Coram Children’s Legal Centre 2016                                                                                                    ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΣΕΛ. 81 

 

Αβοήθητος/Χωρίς 

ελπίδα 

Αποστασιοποίηση 

Αναδρομές στο 

παρελθόν [flashbacks] 

Αποξένωση 

Κοινωνική 

απομάκρυνση/απομόνωσ

η 

Αυξημένες συγκρούσεις 

στις σχέσεις 

Χρήση 

ναρκωτικών/κατανάλωση 

αλκοόλ 
 

 
 
Άσκηση  

 

 

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες ποιά είδη προκλητικών αντιδράσεων ή συμπεριφορών έχουν 

αντιμετωπίσει, κατά την εργασία τους με τα παιδιά. Γράψτε αυτές τις συμπεριφορές στον 

πίνακα. 

 

Άσκηση  

 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να χωριστούν σε μικρές ομάδες των 3 ή 4 ατόμων και 
αναθέστε σε κάθε ομάδα μια ή δύο συμπεριφορές από αυτές που απαριθμήθηκαν στον 
πίνακα. Έπειτα, παρουσιάστε τη διαφάνεια 11. 
 

 

Διαφάνεια 
11: 

Ερώτηση 

 

 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συζητήσουν, κατά ομάδες, τις ερωτήσεις που 
παρατίθενται στη διαφάνεια. 
 
Υπολογίστε 20 λεπτά για την ομαδική δραστηριότητα. 
 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις, ώστε να συζητηθούν με 
την ευρύτερη ομάδα. 
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Διαφάνειες 
12-15  

Debrief 

 
 

Μετά από τη συζήτηση, ανακεφαλαιώστε, ανατρέχοντας σε μερικές κοινές απαντήσεις που 
αναφέρονται στις Διαφάνειες 12-13 και κάποια σημαντικά βήματα, όπως αποτυπώνονται στις 
Διαφάνειες 14-15. 
 

 

 
 
 
 
 

Διαφάνεια 
14:  

Αφήγηση  

 

Τα βήματα περιλαμβάνουν: 

 Να μείνετε ήρεμος/-η (αναπνεύστε!) 

 Ανάλογα με το ειδικότερο πλαίσιο, τα ακόλουθα άμεσα βήματα μπορεί να βοηθήσουν 
στο να ηρεμήσει το παιδί: 

o Διάλειμμα  
o Αναψυκτικό και/ή φαγητό  
o Ήρεμος τόνος φωνής  
o «Ανοιχτή» γλώσσα του σώματος  
o Πείτε «πάρε λίγο χρόνο να ανασάνεις και μετά, πες μου όλα όσα θέλεις να γνωρίζω» 
o Πείτε «άσε με απλά να ελέγξω οτι τα έχω καταλάβει όλα σωστά ως εδώ...»[και μετά 

κάντε περίληψη] 
o Διατηρήστε καλά συναισθηματικά/σωματικά όρια  
o Να είστε ξεκάθαρος για τα γεγονότα (λ.χ. αν το παιδί παραλογίζεται) 
o Δηλώστε πως είστε δυσαρεστημένος/-η ή αισθάνεστε άβολα με τα σχόλια και το 

λεξιλόγιο/ ζητήστε από το παιδί να σταματήσει να χρησιμοποιεί αυτό το λεξιλόγιο (λ.χ. 
αν το παιδί βρίζει) 
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Διαφάνεια 
15:  

Αφήγηση  

 

Αναλογιστείτε αν υπάρχουν εμπόδια στην επικοινωνία που συμβάλλουν ή χειροτερεύουν την 
κατάσταση. Ανακαλέστε τα όσα αναφέρθηκαν στη Δραστηριότητα 3.6. Λάβετε υπόψη τους 
ακόλουθους παράγοντες: 

 Το περιβάλλον/τοποθεσία της συνάντησης ή της συνέντευξης (θυμηθείτε τη 
Δραστηριότητα 3.3 για το πού πρέπει να επικοινωνούμε με το παιδί), 

 Την παρουσία σχετικών υποστηρικτικών ατόμων (θυμηθείτε τη Δραστηριότητα 3.3 για 
το ποιός πρέπει να είναι παρών),  

 Τη γλώσσα του σώματος , για παράδειγμα, το να κάθεται κανείς στο ίδιο επίπεδο με το 
παιδί, αντί να στέκεται από πάνω του/ να μην εισβάλλει στον προσωπικό του χώρο  
(θυμηθείτε τη Δραστηριότητα 3.4 για τη μη-λεκτική επικοινωνία), 

 Τη γλώσσα, τον τόνο και την προσέγγιση (θυμηθείτε τη Δραστηριότητα 3.7), 

 Τη χρησιμοποίηση βοηθημάτων ή βοηθητικών αντικειμένων για τη διευκόλυνση της 
επικοινωνίας, για παράδειγμα, αν το παιδί είναι αποτραβηγμένο (συζητήθηκε 
λεπτομερώς στη Δραστηριότητα 3.9),  

 Την παροχή περαιτέρω πληροφοριών στο παιδί (για παράδειγμα, αν το παιδί δεν είχε 
προετοιμαστεί/πληροφορηθεί για τη διαδικασία), 

 Τους όποιους γνωστούς αναπτυξιακούς παράγοντες σχετίζονται με το συγκεκριμένο 
παιδί και ενδέχεται να επηρεάζουν την επικοινωνία ή τη συμπεριφορά του (θυμηθείτε 
την Ενότητα 2), 

 Αν είναι σχετικό, το αν θα έπρεπε να κάνετε κάποια παραπομπή σε υπηρεσίες  
προστασίας του παιδιού (θυμηθείτε τη Δραστηριότητα 3.4), 

 Άλλο; 
Υπολογίστε 25 λεπτά για τη συζήτηση αυτή. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.9: ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΡΑ ΑΤΟΜΑ 
Σκοπός: Να αναπτυχθούν οι δεξιότητες των συμμετεχόντων στην επικοινωνία με έφηβα παιδιά και νεαρούς ενήλικες.  
Χρόνος: 30 λεπτά. 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3, παρουσίαση PowerPoint Ε3  - διαφάνεια 16, χάρτινος πίνακας παρουσιάσεων. 
 
Άσκηση  

 

 
Εξηγήστε στους συμμετέχοντες πως ενίοτε οι επαγγελματίες και οι άλλοι δραστηριοποιούμενοι στον χώρο συναντούν δυσκολίες στην 
επικοινωνία με έφηβα παιδιά και νεαρά άτομα. 

Εκπαιδευτική 
συμβουλή 

 
 

Σ’αυτό το σημείο, κάποιοι συμμετέχοντες μπορεί να αστειευθούν σχετικά με το πόσες δυσκολίες συναντούν οι γονείς στην προσπάθειά 
τους να μιλήσουν, ειδικά, με τους εφήβους. Αυτού του τύπου η συζήτηση δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα, αλλά είναι σημαντικό να 
καθοδηγήσετε τους συμμετέχοντες στο να καταλάβουν πως τα έφηβα παιδιά και τα νεαρά άτομα δεν αποτελούν «προβλήματα προς 
επίλυση» και πως πρέπει να θυμούνται να είναι προσεκτικοί αναφορικά με τις διακρίσεις. 
 

Άσκηση  

 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να δουλέψουν σε ζευγάρια και να «μπουν στη θέση του παιδιού». Τα ζευγάρια θα πρέπει να 
φανταστούν πως είναι δυο έφηβοι φίλοι που συζητούν για τους επαγγελματίες που τους έχουν αναλάβει (ήτοι, τους κοινωνικούς τους 
λειτουργούς, τον/την δικαστή, την αστυνομία). Προκαλέστε τους συμμετέχοντες να βάλουν τα ζευγάρια να μιλήσουν για τα δικά τους 
επαγγέλματα. 

- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσπαθήσουν να μπουν για τα καλά στον ρόλο: «ο αστυνομικός μου μιλάει...» 
- Τι θα έλεγαν τα παιδιά για το πώς είναι να μιλούν με τους επαγγελματίες; 
- Τι τα ενοχλεί; Τι τα κάνει να θέλουν να μιλήσουν; Τι είναι καλό, τι είναι κακό; 

 
Άσκηση  

 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να δουλέψουν μαζί με ένα άλλο ζευγάρι για να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν πώς να είναι καλύτεροι 
στην επικοινωνία τους με τα έφηβα παιδιά και τα νεαρά άτομα, αντλώντας από το υλικό των Ενοτήτων 2 και 3. 
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Διαφάνεια 
16: 

Αναφορές 

 
 

Οργανώστε μια συζήτηση της ολομέλειας, για να το συζητήσετε, δείχνοντας τη Διαφάνεια 16. 
Προσέξτε πως τα παιδιά που συνέβαλαν σ’αυτό εδώ το επιμορφωτικό υλικό χρησιμοποίησαν 
επανειλημμένα αυτές τις φράσεις για να περιγράψουν την επικοινωνία (τόσο την καλή, όσο 
και την κακή). 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.10: ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Σκοπός: Να δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να σκεφτούν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλειοθήκες δημιουργικής επικοινωνίας στις 
μελλοντικές τους επαγγελματικές δραστηριότητες. 
Χρόνος: 45 λεπτά. 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3, παρουσίαση PowerPoint presentation Ε3 - διαφάνειες 17-24. 
 

Παρουσίαση 

 
Παρουσιάστε τις Διαφάνειες 17-23, που αναφέρονται σε «εναλλακτικές» μεθόδους 
επικοινωνίας.  

 

Διαφάνεια 
17:  

Αφήγηση  

 

Αυτή η διαφάνεια παρουσιάζει τέσσερις βασικές κατηγορίες εναλλακτικών μεθόδων 
επικοινωνίας, πολλές εκ των οποίων μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για παιδιά με 
αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και μπορεί επίσης να είναι χρήσιμες για 
«μικρότερα» παιδιά.  
 
- Διερμηνείς και διαμεσολαβητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές περιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της διερμηνείας από/προς διαφορετικές γλώσσες και τη 
νοηματική, αλλά και για τον συντονισμό συζητήσεων στις οποίες η γλώσσα που 
χρησιμοποιείται μπορεί να είναι «η ίδια», αλλά ενδεχομένως ένα από τα συμβαλλόμενα 
μέρη να επικοινωνεί με κάπως διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, εάν το παιδί έχει 
κάποια δυσκολία στην γλωσσική επικοινωνία, ένας διαμεσολαβητής μπορεί να είναι 
ικανός να «ερμηνεύσει» το λόγο του παιδιού με έναν τρόπο που θα είναι ευκολότερο για 
τον επαγγελματία να το κατανοήσει. 

- Νοήματα και σύμβολα: υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών τύπων νοημάτων 
και συμβόλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση των μεθόδων 
εναλλακτικής επικοινωνίας. Τα Μakaton είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός τύπος σημάτων 
που χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι συμμετέχοντες έχουν στη διάθεσή τους 
μια φωτοτυπία από το ίδρυμα Makaton που εξηγεί τη χρήση των σημάτων Makaton. Τα 
Makaton συχνά χρησιμοποιούνται από παιδιά που βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης 
της ομιλίας – καθώς μαθαίνουν να μιλούν, χρησιμοποιούν όλο και λιγότερα σύμβολα 
Makaton. Πηγή: https://www.makaton.org/.  

 
 

 

https://www.makaton.org/
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- Τα Συστήματα Επικοινωνίας Μέσω Ανταλλαγής Εικόνων (PECS, από τα αρχικά του στα 
αγγλικά) είναι μια μορφή επικοινωνίας που χρησιμοποιείται ευρέως μεταξύ των 
αυστιστικών παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το σύστημα PECS 
οργανώνεται από Εκπαιδευτικούς Συμβούλους της Pyramid – η ιστοσελίδα τους είναι 
http://www.pecs-unitedkingdom.com/. Σύμφωνα με αυτή την ιστοσελίδα, «To PECS 
αναπτύχθηκε το 1985 σαν ένα μοναδικό πακέτο παρέμβασης ενισχυτικής/εναλλακτικής 
επικοινωνίας για άτομα με κάποια διαταραχή του φάσματος του αυτισμού ή συναφείς 
αναπτυξιακές δυσκολίες. Το PECS πρωτοχρησιμοποιήθηκε στο Πρόγραμμα Αυτισμού του 
Delaware και κέρδισε παγκόσμια αναγνώριση διότι έδωσε έμφαση στην έναρξη της 
επικοινωνίας ανάμεσα στα άλλα συστατικά της. Το PECS δεν απαιτεί πολύπλοκα ή ακριβά 
υλικά. Σχεδιάστηκε έχοντας κατά νου τις οικογένειες, τους εκπαιδευτές και το προσωπικό 
που παρέχει κατ’οίκον φροντίδα, γι’ αυτό είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα 
περιβάλλοντα.»  

- Οι εργαλειοθήκες δημιουργικής επικοιονωνίας επιτρέπουν στους επαγγελματίες να 
επιλέξουν από ένα φάσμα στρατηγικών για την ενθάρρυνση της επικοινωνίας που δεν  
επιτυγχάνεται δια της ομιλίας (με τον απλό λόγο) ή με παραδοσιακές μεθόδους. Αρκετοί 
εναλλακτικοί μηχανισμοί θα μελετηθούν στις επόμενες διαφάνειες.  

 
 
 
 
 

http://www.pecs-unitedkingdom.com/
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Διαφάνειες 
18-23: 

Αφήγηση  

 

Αυτές οι διαφάνειες παρέχουν κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργική επικοινωνία. 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν εάν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 
κάποιες από αυτές τις τεχικές στην επικοινωνία τους με τα παιδιά και το γιατί ή γιατί όχι. 
Επαναφέρετε τους κύκλους επιρροής, εάν είναι απαραίτητο. 

  

  

 
 
 

 
 

Άσκηση  

 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συνεργαστούν και να σκεφτούν μια «εργαλειοθήκη 
δημιουργικής επικοινωνίας» για το επάγγελμά τους. Το σχέδιο θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει: 

 Μια λίστα χρήσιμων εργαλείων  

 Πληροφορίες σχετικά με το χρόνο χρήσης των διαφορετικών εργαλείων 
 

Δώστε στους συμμετέχοντες 10-20 λεπτά να αναπτύξουν τα σχέδια τους. 
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Οδηγίες 
άσκησης  

 

Ζητήστε από κάθε ομάδα να παρουσιάσει τα σχέδιά της και να πάρει ανατροφοδότηση.  

Διαφάνεια 
24: 

Αφήγηση  

 

Η διαφάνεια παρέχει μερικά παραδείγματα για το τι θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει μια 
εργαλειοθήκη.  

 
Αναφορές 

 
 

Παραπέμψτε τους συμμετέχοντες στο Κεφάλαιο Μελέτης του Τετραδίου Εργασίας του 
Συμμετέχοντος, το οποίο περιέχει κάποια χρήσιμα εργαλεία επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένου του «διαβατηρίου επικοινωνίας». Οι Συντονιστές θα πρέπει να 
εξοικειωθούν με αυτό το υλικό πριν το σεμινάριο. 
 
Οι Συντονιστές μπορεί να θελήσουν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της Coram Voice  
 
(http://www.coramvoice.org.uk/download-area), αν επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση και 
σε επιπλέον πηγές σχετικά με την επικοινωνία με παιδιά.  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.coramvoice.org.uk/download-area
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.11: ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
Σκοπός: Να δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εξασκηθούν στην επικοινωνία με τα «παιδιά».  
Χρόνος: 1 ώρα έως 1 ώρα και 30 λεπτά. 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3, παρουσίαση PowerPoint Ε3 - διαφάνειες 25-26, χάρτινος πίνακας παρουσιάσεων και στιλό. 
 
Διαφάνεια 
25: 

Άσκηση 

 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να δουλέψουν σε μικρές ομάδες. Κάθε ομάδα 
συμμετεχόντων θα πρέπει να δημιουργήσει μια περιπτωσιολογική μελέτη από τις επιλογές 
που έχουν στο τετράδιο εργασίας τους (Διαφάνεια 25). Πρέπει να επιλέξουν ένα στοιχείο από 
κάθε γραμμή του πίνακα. 

 
Διαφάνεια 
26: 

Άσκηση 

 

Ζητήστε από κάθε ομάδα να φτιάξει ένα σχέδιο για θετική επικοινωνία με αυτό το παιδί. Το 
σχέδιο πρέπει να συμπεριλαμβάνει: 

 Πού θα λάβει χώρα η επικοινωνία,  

 Πότε θα λάβει χώρα, 

 Σημειώσεις για τις υποδομές ή τις προμήθειες που θα χρειαστούν, 

 Ποιός θα βρίσκεται εκεί, 

 Αναγκαία πρόσθετη στήριξη, 

 Την φράση με την οποία θα ξεκινά η επικοινωνία, 

 Ένα γενικό σχέδιο για την επικοινωνία 

 Τι/πώς θα ακολουθήσει μετά την επικοινωνία; Παρακολούθηση της εξέλιξης 
 

Για κάθε μέρος, ζητήστε απο τους συμμετέχοντες να σημειώσουν πιθανές ερωτήσεις που θα 
χρειαστεί να κάνουν, πρόσθετες πληροφορίες που θα χρειαστεί να έχουν και τυχόν πρόσθετα 
βήματα στα οποία θα πρέπει να προχωρήσουν. 
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Δώστε στους συμμετέχοντες 30-45 λεπτά για να αναπτύξουν τα σχέδιά τους. 

Αναφορές 

 
Ζητήστε από την κάθε ομάδα να παρουσιάσει το σχέδιό της και επιτρέψτε την 
ανατροφοδότησή τους. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.12: ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΡΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
Σκοπός: Να δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εξασκηθούν στην επικοινωνία με τα «παιδιά».  
Χρόνος: 1 ώρα έως 1 ώρα και 30 λεπτά. 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3. 
 
Εκπαιδευτική 
συμβουλή 

 
 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να διεξαχθεί μια άσκηση με παιχνίδια ρόλων. Σε κάποιες ομάδες, οι συμμετέχοντες θα είναι 

στο σύνολο τους πολύ ενθουσιώδεις και πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε παιχνίδια ρόλων, ενώ σε άλλες ομάδες θα υπάρχουν μέλη 

που θα είναι ντροπαλά, νευρικά ή αλλιώς διστακτικά ως προς τη συμμετοχή.  

Οι συντονιστές μπορούν να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες επιλογές και να αποφασίσουν για τον καλύτερο τρόπο να διεξάγουν 

αυτή την άσκηση, σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας τους. 

Προειδοποίηση 

 
Αυτά τα παιχνίδια ρόλων απαιτούν από τους συμμετέχοντες να προσποιηθούν επικοινωνίες με νεαρά άτομα σε διαφορετικές 
περιστάσεις. Αυτό θα μπορούσε, δυνητικά, να αποβεί οδυνηρό για κάποιους συμμετέχοντες. Οι Συντονιστές θα πρέπει να το 
γνωρίζουν αυτό και να προειδοποιήσουν τους συμμετέχοντες. 
 

Επιλογή 1 

 

Χωρίστε την ομάδα σε υποομάδες των 3 ατόμων. Κάθε συμμετέχων θα παίξει τους ρόλους του «νέου», του «επαγγελματία» και 

του «παρατηρητή», με τη σειρά. 

Επιτρέψτε στους συμμετέχοντες να παίξουν τον κάθε ρόλο για 5 λεπτά ο καθένας, ζητώντας από τον παρατηρητή να κάνει 

ανατροφοδότηση κάθε φορά. 

 
Επιλογή 2 

 

Όπως και στην Επιλογή 1, αλλά σε ομάδες των 4, επιτρέποντας τη συμμετοχή ενός ακόμα ενήλικου. Αυτός θα μπορούσε να είναι 

ένας γονιός ή άλλος επαγγελματίας.  

Επιλέξτε αυτή την επιλογή όταν αισθάνεστε ότι υπάρχουν συμμετέχοντες που θα προτιμούσαν να παίξουν το ρόλο του 

«υποστηρικτή», έτσι ώστε να μη χρειαστεί να μπουν ούτε στο ρόλο του παιδιού ούτε του επαγγελματία. 

Επιλογή 3 

 

Ζητήστε από εθελοντές να παίξουν τους ρόλους των παιδιών και των επαγγελματιών και να πραγματοποιήσουν ένα παιχνίδι 

ρόλων για όλη την ομάδα. 
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Διεξάγετε το παιχνίδι ρόλων για 5-10 λεπτά και μετά ξεκινήστε μια ομαδική συζήτηση. 

Επιλογή 4 

 

Εάν είναι εμφανές ότι κανένας από τους συμμετέχοντες δεν πρόκειται να συμμετάσχει, μια τελευταία επιλογή είναι να 

δημιουργήσει ο συντονιστής ένα πρότυπο συνέντευξης και επικοινωνίας.  

Διεξάγετε το παιχνίδι ρόλων για 5-10 λεπτά και μετά ξεκινήστε μια ομαδική συζήτηση. 

 
Άσκηση 

 

Οδηγίες για τα παιχνίδια ρόλων: 
Οι συντονιστές μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους οδηγίες, σύμφωνα με την ομάδα τους, αλλά τα παρακάτω είναι μερικά 
παραδείγματα τέτοιων οδηγιών: 

- Αυτή είναι μια πρώτη απόπειρα επικοινωνίας με ένα παιδί που επικαλείται (κατηγορεί κάποιον για) κλοπή 
- Αυτή είναι μια πρώτη απόπειρα επικοινωνίας με ένα παιδί που κατηγορείται για κλοπή 
- Επικοινωνία με ένα παιδί σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσής του 
- Επικοινωνία με ένα ασυνόδευτο παιδί μετανάστη που επιδιώκει να μείνει στη χώρα σου. 

 
Εκπαιδευτική 
συμβουλή 

 

Μετά από ένα δύσκολο παιχνίδι ρόλων, συστήνεται η διεξαγωγή μιας άσκησης για να βγουν οι συμμετέχοντες από τους ρόλους. 
Αυτή μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό, όπως το να ρωτάτε άτομα το όνομά τους και το αγαπημένο τους φαγητό – αυτό επαναφέρει 
τους συμμετέχοντες από το παιχνίδι ρόλων στην πραγματικότητα. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.13: ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Σκοπός: Να δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εξασκηθούν στην επικοινωνία με τα «παιδιά».  
Χρόνος: 1 ώρα. 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε3. 
 
Άσκηση 

 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να χωριστούν σε ομάδες των 3 ατόμων. 

 
Οδηγίες 
άσκησης 

 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ανακαλέσουν μια φορά που αντιμετώπισαν δυσκολίες στην επικοινωνία με ένα παιδί ή ένα νέο. 

• Ορίστε ένα άτομο να κρατάει τον χρόνο σε κάθε ομάδα (ή χρονομετρήστε εσείς όλη την ομάδα) 
• Κάθε παρουσιαστής έχει κατ’ανώτατο όριο 5 λεπτά για να μιλήσει για το δίλημμά του/της 
• Τα μέλη της ομάδας έχουν 5 λεπτά για να κάνουν ερωτήσεις  - μην προτείνετε λύσεις 
• Στο τέλος του καθορισμένου χρόνου, ο παρουσιαστής μπορεί να ζητήσει συμβουλές και ανατροφοδότηση για 5 λεπτά 
• Αλλάξτε παρουσιαστή και επαναλάβετε 
 

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 
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Μη με υποτιμάς.  

  

Επικεντρωθείτε περισσότερο στους 

ανθρώπους που πρόκειται να 

φροντίσετε, παρά σ’αυτό που συνέβη. 

 

Κάθε επαγγελματίας χρησιμοποιεί 

διαφορετικό τρόπο για να μιλήσει στα 

παιδιά. Αλλά ο καλύτερος τρόπος να 

επικοινωνείς είναι να μη χρησιμοποιείς 

βρισιές ούτε να τρομάζεις το παιδί, αλλά 

να μιλάς στα παιδιά με σεβασμό. 

 

Ετοιμαζόμουν να πω «να τους το φέρει 

με το μαλακό», αλλά αυτό είναι 

υπεροπτικό. 

 

Να δείχνεις ενδιαφέρον για τις ζωές των 

παιδιών. Να τους μιλάς σα να νοιάζεσαι. 

 

Γνώρισε το παιδί και θυμήσου 

προσωπικές πληροφορίες για εκείνο, 

ώστε να μπορείς να του μιλήσεις γι’αυτές 

την επόμενη φορά. 

 

Οι φιγούρες εξουσίας θα πρέπει να 

δουν τα παιδιά ως ίσους αντί να τα 

υποτιμούν – να δείχνουν περισσότερη 

κατανόηση παρά αυταρχισμό. 

 

Προσπάθησε να καταλάβεις το 

άτομο παρά αυτό που συνέβη και 

μόνο. 

 

Αν ένας αστυνομικός πει σε ένα παιδί να 

κάτσει κάτω, τότε και εκείνος θα έπρεπε 

να κάτσει κάτω, για να μην είναι τόσο 

ψηλότερος. 

 

Η φωνή των παιδιών και των νέων 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες  

ΣΤΟΧΟΙ:  

- Η παροχή εισαγωγικών πληροφοριών για τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης για Φιλική προς το Παιδί Δικαιοσύνη, έτσι 

ώστε να τις γνωρίσουν οι συμμετέχοντες και να μάθουν πώς μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν στη δουλειά τους. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ  ΜΕΘΟΔΟΣ 
30 λεπτά 4.1: Εισαγωγή στις Κατευθυντήριες Γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια 

Φιλική προς το Παιδί Δικαιοσύνη 

 Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος 
Ε4 

 Παρουσίαση PowerPoint Ε4 

διαφάνειες 1-19 

Παρουσίαση και 

συζήτηση 

1 ώρα και 30 

λεπτά 

4.2: Άσκηση στις Κατευθυντήριες Γραμμές  Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος 
Ε4 

 Περιοδικά, ψαλίδια, κόλλα, 

χαρτόνι, στιλό 

Άσκηση 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
Σκοπός: Η παροχή εισαγωγικών πληροφοριών για τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης για Φιλική προς το Παιδί Δικαιοσύνη, έτσι 
ώστε να τις γνωρίσουν οι συμμετέχοντες και να μάθουν πώς μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν στη δουλειά τους. 
Χρόνος: 30 λεπτά. 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε4, παρουσίαση PowerPoint Ε4 - διαφάνειες 1-19. 
 
Διαφάνειες 
1-2: 

Ερώτηση 

 

 

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες τι σημαίνει για εκείνους «φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη» 

 

 
Παρουσίαση 

 
Παρουσιάστε τις διαφάνειες 3-19  
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Διαφάνειες 
3-4: 

Αφήγηση  

 

Αυτές οι διαφάνειες δίνουν κάποιες απαντήσεις, από τις Κατευθυντήριες Γραμμές του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με το τι σημαίνει «φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη». 
[Παρουσιάστε κάθε σημείο] 

 

 
Διαφάνεια 
5: 

Αφήγηση  

 

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες γιατί έχει σημασία η φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη. 
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Διαφάνεια 6: 
Αφήγηση  

 

Η διαφάνεια 6 παρέχει κάποιες πιθανές απαντήσεις για το για ποιό λόγο έχει σημασία μια 
φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη. Τα καλύτερα αποτελέσματα για το παιδί μπορεί να είναι 
βραχυπρόθεσμα (για παράδειγμα, η εμπειρία είναι πιο παραγωγική και τα δικαιώματα του 
παιδιού προστατεύονται κατά τη διαδικασία), όσο και μακροπρόθεσμα (για παράδειγμα, 
μειώνει το ψυχικό τραύμα και αυξάνει την ενδυνάμωση, επιτρέποντας θετικότερα 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα). 

 
Διαφάνεια 7: 

Αφήγηση  

 

Εξηγήστε πως οι Κατευθυντήριες Γραμμές εφαρμόζονται σε όλες τις περιστάσεις στις οποίες τα 
παιδιά είναι πιθανό, για οποιοδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε ιδιότητα, να έρθουν σε επαφή 
με την ποινική, αστική ή διοικητική δικαιοσύνη. Για παράδειγμα, εφαρμόζονται σε: 

 Παιδιά που τελούν σε σύγκρουση με το νόμο (ήτοι, τα οποία είναι ύποπτα, 
κατηγορούνται ή καταδικάστηκαν για ένα έγκλημα),  

 Παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία διαζυγίου, 

 Παιδιά που έχουν υπαχθεί σε διαδικασία υιοθεσίας,  

 Παιδιά θύματα και μάρτυρες εγκλημάτων που έρχονται σε επαφή με τις αρχές,  

 Παιδιά που αιτούνται άσυλο, 

 Παιδιά που έχουν εμπλακεί σε διαδικασία διορισμού επιτρόπου και τοποθετούνται σε 
ξενώνα/ίδρυμα προσωρινής φιλοξενίας.  

 [Ο Συντονιστής μπορεί να προσθέσει τα δικά του παραδείγματα.] 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αναλογιστούν με ποιές δικαστικές διαδικασίες  
σχετίζονται στο πλαίσιο της δουλειάς τους. 
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Διαφάνεια 8: 
Αφήγηση  

 

Εξηγήστε πως οι Κατευθυντήριες Γραμμές εφαρμόζονται για τη λήψη αποφάσεων σε ατομικό 
επίπεδο (για παράδειγμα, στην απόφαση σχετικά με το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος 
ενός παιδιού ή στην ανάθεση της επιμέλειας ενός παιδιού), αλλά και σε συστημικά ζητήματα, 
όπως  η διαρρύθμιση της δικαστικής αίθουσας ή το πώς σχεδιάζεται το σύστημα δικαιοσύνης. 
Οι Κατευθυντήριες Γραμμές ισχύουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της δικαστικής 
διαδικασίας. 

 
Διαφάνεια 9: 

Αφήγηση  

 
 

Η Διαφάνεια 9 δίνει κάποια παραδείγματα φιλικής προς το παιδί δικαιοσύνης «πριν» 
ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση, με τον όρο «διαδικασία» νοείται η 
ύπαρξη κάποιου γεγονότος, όπως μια δίκη ή μια σημαντική συνάντηση, και αυτές οι 
κατευθυντήριες γραμμές καλύπτουν την προετοιμασία για αυτά (την προετοιμασία για 
τέτοιου είδους «διαδικασίες»). Η φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη πριν τη διαδικασία μπορεί 
να περιλαμβάνει: 
 

 Τα παιδιά να ενημερώνονται εγκαίρως και να ζητείται η γνώμη τους για την πρόοδο 
της υπόθεσης (θυμίστε στους συμμετέχοντες το δικαίωμα στη συμμετοχή που 
συζητήθηκε στην Ενότητα 1) 

 Η ανάκριση, οι καταθέσεις [συνεντεύξεις] και οι άλλες αλληλεπιδράσεις να 
διενεργούνται με φιλικό προς το παιδί τρόπο (θυμηθείτε τις φιλικές προς το παιδί 
δεξιότητες επικοινωνίας που ανέπτυξε η ομάδα στην Ενότητα 3) 

 Την ύπαρξη εναλλακτικών των δικαστικών διαδικασιών, όταν μέσω αυτών 
εξυπηρετείται καλύτερα το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού (για παράδειγμα: η 
παρέκκλιση από τις ποινικές διαδικασίες, η διαμεσολάβηση, εναλλακτική επίλυση 
διαφορών), 

 Υψηλό κατώτατο όριο ηλικίας ποινικής ευθύνης, προσδιοριζόμενο από τη νομοθεσία, 

 Πρόσβαση στη νομική συνδρομή και σε συμβουλευτική υποστήριξη 

 Μέτρα ασφάλειας/ειδικής προστασίας (για παράδειγμα, προστασία από εκφοβισμό, 
αντίποινα ή δευτερογενή θυματοποίηση), 
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Άλλα; Δώστε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συζητήσουν τις καλές και κακές πρακτικές 
που μπορεί να έχουν βιώσει. Για παράδειγμα, γνωρίζουν κάποια περίπτωση στην οποία το 
παιδί δεν ήταν καλά ενημερωμένο για την υπόθεση πριν από μια ακρόαση; Εναλλακτικά, 
υπάρχει κάποιος αστυνομικός στο σεμινάριο που να μπορεί να μοιραστεί καλές πρακτικές για 
τη διαδικασία της λήψης κατάθεσης από ένα παιδί; 

Διαφάνεια 
10 

Αφήγηση  

 

Η Διαφάνεια 10 παραθέτει κάποια παραδείγματα φιλικής προς το παιδί δικαιοσύνης, κατά τη 
διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.  

 Πρόσβαση σε προσωπική νομική συνδρομή και συμβουλευτική υποστήριξη στη 
διαδικασία, όπου υπάρχει ή θα μπορούσε να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ 
του παιδιού και των γονέων ή άλλων εμπλεκόμενων μερών, 

 Το δικαίωμα να ακουστεί και να εκφράσει απόψεις (θυμηθείτε το δικαίωμα στη 
συμμετοχή στην Ενότητα 1 και δώστε έμφαση στο ότι δεν θα έπρεπε να αποκλείεται η 
ακρόαση ενός παιδιού μόνο και μόνο εξαιτίας της ηλικία του) 
 

 Αποφυγή αδικαιολόγητης καθυστέρησης, για παράδειγμα: 
o Με αποφυγή των αναβολών (για παράδειγμα, διοργανώνοντας 

προδικαστικές/ακροαματικές αξιολογήσεις για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι κλήσεις 
επιδόθηκαν και όλοι οι μάρτυρες και τα μέρη έχουν επίγνωση της ανάγκης να 
παρασταθούν, και έχουν προσάγει και αποκαλύψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα 
στο δικαστήριο και στον αντίδικο),  

o Όταν αυτό είναι απαραίτητο, οι δικαστικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να 
εκδώσουν προσωρινές ή προδικαστικές αποφάσεις που θα παρακολουθούνται για 
μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ώστε να αξιολογηθούν αργότερα, 

o Οι δικαστικές αρχές να παίρνουν αποφάσεις άμεσα εκτελεστές στις περιπτώσεις 
που αυτό επιτάσσει το βέλτιστο/υπέρτατο συμφέρον του παιδιού 
 

 Κατάλληλες τεχνικές επικοινωνίας (θυμηθείτε την Ενότητα 3) 
 

 Ένα φιλικό προς το παιδί περιβάλλον, για παράδειγμα:  
o Όλα τα μέρη να κάθονται στο ίδιο επίπεδο (χωρίς ο δικαστής να βρίσκεται 
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υπερυψωμένος σε μια πλατφόρμα), 
o Οι δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι και λοιποί αξιωματούχοι να απέχουν από το 

να φορούν επίσημα ενδύματα ή στολές, 
o Τα παιδιά να εξοικειώνονται με τη διαρρύθμιση της δικαστικής αίθουσας και τον 

ρόλο των εμπλεκόμενων αξιωματούχων, πριν τις ακροάσεις, 
o Τα παιδιά να κάθονται δίπλα στους δικηγόρους/νομικούς τους συμβούλους, ώστε 

να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους με ευκολία, αν χρειαστεί, κατά τη 
διαδικασία, 

o Να επιτρέπεται στα παιδιά να συνοδεύονται από τους γονείς τους ή, όπου είναι 
απαραίτητο, από έναν ενήλικο της επιλογής τους, εκτός και αν έχει ληφθεί 
αντίθετη αιτιολογημένη απόφαση, ως προς το εν λόγω άτομο,   

o Οι συνεδρίες να είναι προσαρμοσμένες στον ρυθμό και στην εμβέλεια της 
προσοχής του παιδιού και να περιλαμβάνουν τακτικά διαλείμματα, 

o Οι καταθέσεις και η συλλογή αποδείξεων, ειδικά, πρέπει να είναι φιλικές προς το 
παιδί, για παράδειγμα, θα πρέπει να ενθαρρύνονται η λήψη κατάθεσης και η 
κατ’αντιπαράσταση εξέταση παιδιών θυμάτων ή μαρτύρων με οπτικοακουστικά 
μέσα.  

 
Διαφάνειες 
11-12: 

Αφήγηση  

 

Οι Διαφάνειες 11 και 12 παρουσιάζουν ένα παράδειγμα φιλικού προς το παιδί χώρου 
συνεντεύξεων, που χρησιμοποιείται στην Πολωνία, η οποία μπόρεσε να διασφαλίσει μια 
νομοθετική τροποποίηση που επιτρέπει στα παιδιά να καταθέτουν σε αυτό το χώρο κατά τη 
διάρκεια της δίκης.  
 
Ρωτήστε τους συμμετέχοντες: Ποιά στοιχεία από αυτό θα μπορούσαν να αναπαράγουν με 
χαμηλό κόστος; 
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Διαφάνεια 
13: 
Αφήγηση  

 

Σκοπός αυτής της διαφάνειας είναι να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να μοιραστούν 
πρακτικά παραδείγματα που ίσως γνωρίζουν. Για παράδειγμα, γνωρίζουν οι συμμετέχοντες 
την ύπαρξη άλλων χώρων λήψης κατάθεσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας; Έχουν οι συμμετέχοντες πρακτικά παραδείγματα σχετικά 
με τη διαρρύθμιση δικαστηριακών αιθουσών, στις οποίες έχουν παραστεί και, αν ναι, 
θεωρούν ότι ήταν φιλικές προς το παιδί; 

 
Διαφάνεια 
14: 

Αφήγηση  

 

Η Διαφάνεια 14 παραθέτει κάποιες διατάξεις για φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη που 
έρχονται στο προσκήνιο μετά το πέρας των δικαστικών διαδικασιών. Αυτές περιλαμβάνουν: 
 

 Το να ενημερώνεται το παιδί για τις εκάστοτε τρέχουσες διαδικασίες και τα 
αποτελέσματα αυτών, για παράδειγμα, ο συνήγορος ή κατά το νόμο επίτροπος του 
παιδιού, θα πρέπει να επικοινωνεί και να εξηγεί μια απόφαση ή τη δικαστηριακή 
κρίση στο παιδί, σε γλώσσα προσαρμοσμένη στο επίπεδο κατανόησης του παιδιού, 
και θα πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τα πιθανά μέτρα που 
μπορούν να ληφθούν, όπως η έφεση ή η καταφυγή σε ανεξάρτητους μηχανισμούς 
καταγγελίας, 
 

 Οι αρμόδιες κρατικές αρχές να εφαρμόζουν χωρίς καθυστέρηση και να 

 



© Coram Children’s Legal Centre 2016                                                                                                    ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΣΕΛ. 104 

 

παρακολουθούν την εκτέλεση των αποφάσεων, 

 Να πληροφορούνται περί της ύπαρξης και να παρέχονται στα παιδιά συμβουλευτική ή 
άλλα είδη υπηρεσιών επανένταξης, όπως ιατρική φροντίδα, εκπαίδευση, κοινωνικά 
και θεραπευτικά προγράμματα.   

 Οποιαδήποτε κύρωση σε βάρος παιδιών που έχουν έλθει σε σύγκρουση με το νόμο 
πρέπει να είναι συμβατή με τις διεθνείς προδιαγραφές και τις βέλτιστες πρακτικές της 
δικαιοσύνης των ανηλίκων.  

Μοιραστείτε οποιαδήποτε πρακτικά παραδείγματα έχετε. Για παράδειγμα, έχει κανείς 
παραδείγματα σχετικά με φιλικούς προς το παιδί τρόπους με τους οποίους να γίνεται η επαφή 
με το παιδί μετά την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών; 
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Διαφάνειες 
15-19 
 

Αυτές οι διαφάνειες ανατρέχουν στα κεφάλαια των κατευθυντήριων γραμμών για μια 
φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη. Δεν απαιτείται επιπλέον αφήγηση. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.2: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 
Σκοπός: Να υποστηριχθούν οι συμμετέχοντες στο να αναλογιστούν και να εξοικειωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς το παιδί 
δικαιοσύνη.   
Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά. 
Απαιτούμενα υλικά: Τετράδιο εργασίας συμμετέχοντος Ε4, παρουσίαση PowerPoint Ε4 - Διαφάνεια 21, περιοδικά, ψαλίδια, κόλλα, χαρτόνι, στιλό, 
χάρτινος πίνακας παρουσιάσεων. 
 
Εκπαιδευτική 
συμβουλή 

 

Παρακαλώ προσέξτε: υπάρχουν τρεις επιλογές γι’  αυτήν την άσκηση. Οι συντονιστές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ποιά 

επιλογή να παρουσιάσουν στους συμμετέχοντες ή να αφήσουν τους συμμετέχοντες να επιλέξουν οι ίδιοι τι θέλουν να κάνουν. 

ΕΠΙΛΟΓΗ 1 

 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να χωριστούν σε 5 μικρές ομάδες εργασίας.  
 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να κάνουν, μέσα σε 30 λεπτά, το πλάνο για μια κατάθεση, εξέταση κατ’αντιπαράσταση ή άλλη 
αλληλεπίδραση με ένα παιδί, χρησιμοποιώντας ως οδηγό τις κατευθυντήριες γραμμές για φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη και αυτά 
που έμαθαν από άλλα μέρη αυτού του σεμιναρίου. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταγράψουν το πλάνο τους σε ένα μεγάλο χαρτί 
του πίνακα παρουσιάσεων. 
 
Δώστε στις ομάδες 30 λεπτά για να προετοιμαστούν και εξηγήστε ότι θα έχουν 10 λεπτά για την παρουσίαση 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν το πλάνο τους στους υπολοίπους.  
Επιτρέψτε να γίνει συζήτηση γύρω από κάθε πλάνο. 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ 2 

 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να δουλέψουν σε 5 μικρές ομάδες. 
Αναθέστε στις ομάδες τα ακόλουθα κεφάλαια των κατευθυντήριων γραμμών για φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη: 

Ομάδα 1: IV. Φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη πριν, κατά και μετά τη δικαστική διαδικασία, A. Γενικά συστατικά στοιχεία φιλικής 
προς το παιδί δικαιοσύνης, 1. Πληροφόρηση και καθοδήγηση 

Ομάδα 2: IV. Φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη πριν, κατά και μετά τη δικαστική διαδικασία, Γ. Παιδιά και αστυνομία 

Ομάδα 3: IV. Φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη πριν, κατά και μετά τη δικαστική διαδικασία, Δ. Φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη κατά 
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τη δικαστική διαδικασία, 4. Αποφυγή αδικαιολόγητης καθυστέρησης 

Ομάδα 4: IV. Φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη πριν, κατά και μετά τη δικαστική διαδικασία, Δ. Φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη κατά 
τη δικαστική διαδικασία, 5. Οργάνωση των διαδικασιών, περιβάλλον και γλώσσα φιλικά προς το παιδί 

Ομάδα 5: IV. Φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη πριν, κατά και μετά τη δικαστική διαδικασία, Δ. Φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη κατά 
τη δικαστική διαδικασία, 6. Κατάθεση/υποβολή αποδεικτικών στοιχείων εκ μέρους των παιδιών 

 
Εκπαιδευτική 
συμβουλή 

 

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά κεφάλαια εάν είναι πιο χρήσιμα ή πιο κατάλληλα για τους συμμετέχοντες σας. 
 
Μπορείτε να αναθέσετε τα κεφάλαια στις ομάδες με τυχαίο τρόπο ή να αναγνωρίσετε συσχετισμούς (για παράδειγμα, εάν έχετε μία 
ομάδα από αστυνομικούς, θα μπορούσαν να ανήκουν στην ομάδα 2). 
 

 Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν μέσα σε 30 λεπτά μια αφίσα για να χρησιμοποιηθεί ως οπτικό βοήθημα για την 
παρουσίαση των σημαντικών ζητημάτων που σχετίζονται με το κεφάλαιο που τους έχει ανατεθεί, ως να έπρεπε να παρουσιάσουν 
αυτές τις ιδέες στους συναδέλφους τους επιστρέφοντας στη δουλειά. 
 
Δώστε στις ομάδες 30 λεπτά για να προετοιμαστούν και εξηγήστε ότι θα έχουν 10 λεπτά για την παρουσίαση. 

ΕΠΙΛΟΓΗ 3 – 
ΕΘΝΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να δουλέψουν σε 5 μικρές ομάδες.  
 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αφιερώσουν 30 λεπτά στην επανάληψη της άσκησης «’Εκθεση για τα Δικαιώματα του Παιδιού» 
από την Ενότητα 1: Ετοιμάστε μια παρουσίαση για την ομάδα, εστιάζοντας σε ένα τομέα πρακτικής ή νομοθεσίας με την οποία είστε 
εξοικειωμένοι στο πλαίσιο του κράτους σας/της επαγγελματικής σας εμπειρίας και πώς εκεί εφαρμόζονται ή όχι οι προϋποθέσεις των 
Κατευθυντηρίων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Φιλική προς το Παιδί Δικαιοσύνη. Ετοιμάστε έναν «έλεγχο» (για παράδειγμα, 
μια διαβάθμιση ή βαθμολόγηση από το 1 εως το 10) για το συγκεκριμένο θέμα που επιλέξατε να παρουσιάσετε. Στην παρουσίαση 
προσπαθήστε να τονίσετε: 

 Τις συγκεκριμένες Κατευθυντήριες Γραμμές που σχετίζονται με το παράδειγμά σας, 

 Την τωρινή κατάσταση στο νομοθετικό πλαίσιο, 

 Την τωρινή κατάσταση στο πρακτικό πλαίσιο (σημειώνοντας οποιεσδήποτε γεωγραφικές, επαγγελματικές ή άλλες 
διαφορές), 

 Κενά στη νομοθεσία ή στην πρακτική, για ποιο λόγο υπάρχουν και τι θα πρέπει να αλλάξει για να καλυφθούν, και 
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 Μελλοντικές δράσεις που η ομάδα σας θεωρεί απαραίτητες για την εφαρμογή της φιλικής προς το παιδί δικαιοσύνης σε 
συμφωνία με τις κατευθυντήριες γραμμές. 
 

Δώστε στις ομάδες 30 λεπτά για να προετοιμαστούν και εξηγήστε ότι θα έχουν 10 λεπτά για την παρουσίαση. 

Εκπαιδευτική 
συμβουλή 

 

Μπορείτε να αναθέσετε τα κεφάλαια στις ομάδες με τυχαίο τρόπο ή να αναγνωρίσετε συσχετισμούς (για παράδειγμα, εάν έχετε μία 
ομάδα από αστυνομικούς, θα μπορούσαν να ανήκουν στην ομάδα 2). 
 

 Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν το σχέδιό τους στους υπόλοιπους.  
Επιτρέψτε τη διεξαγωγή συζήτησης γύρω από κάθε παρουσίαση. 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 30 λεπτά 

ΣΤΟΧΟΙ:  

- Να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να αναλογιστούν τα όσα έμαθαν 

- Να διανεμηθούν τα πιστοποιητικά και να περατωθεί το σεμινάριο 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ  ΜΕΘΟΔΟΣ 
15 λεπτά ΚΕ.1: Συμπλήρωση φόρμας για τη μαθησιακή 

εμπειρία  
 Η φόρμα «Η Μαθησιακή μου Εμπειρία» που περιέχεται στο Τετράδιο Εργασίας 

Συμμετέχοντος ΚΕ 
 Η φόρμα αξιολόγησης (Τετράδιο Εργασίας Συμμετέχοντος ΚΕ) 

Ατομική 
εργασία 

15 λεπτά ΚΕ.2: Διανομή πιστοποιητικών  Πιστοποιητικά Παρουσίαση 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕ.1:  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
Σκοπός: Να ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες να αναλογιστούν τα όσα έμαθαν. 
Χρόνος: 15 λεπτά. 
Απαιτούμενα υλικά: Η φόρμα «Η Μαθησιακή μου Εμπειρία» και η φόρμα αξιολόγησης (Τετράδιο Εργασίας Συμμετέχοντος ΚΕ) 
 

Άσκηση 

 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν τη φόρμα «Η Μαθησιακή μου Εμπειρία», τη φόρμα αξιολόγησης και την 
αποτίμηση. Συλλέξτε τις φόρμες αξιολόγησης.  

Άσκηση 

 
Αφού έχουν συμπληρώσει τις φόρμες αξιολόγησής τους, μοιραστείτε με τους συμμετέχοντες τις φόρμες προ-αξιολόγησής τους, προς 
ενημέρωσή τους. Έπειτα, συλλέξτε τις και πάλι όλες (εκτός από αυτές της μαθησιακής τους εμπειρίας, τις οποίες κρατούν οι 
συμμετέχοντες). 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕ.2: ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

[Οι Συντονιστές θα πρέπει να ετοιμάσουν τα πιστοποιητικά που θα μοιράσουν σε καθέναν από τους συμμετέχοντες εκ των προτέρων] 


