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ΣΤΟΧΟΙ 

1.Αφύπνιση  για προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

2.Συνειδητοποίηση και αποδοχή της 
διαφορετικότητας. 

3.Μείωση και εξάλειψη της 
ρατσιστικής συμπεριφοράς. 

4.Ενίσχυση αισθήματος αλληλεγγύης 
και ανθρωπιστικής συνείδησης.  



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 Εβδομαδιαία συνάντηση. 

 

 Υλικό προς παρατήρηση, έμπνευση, δημιουργία.  

 

 Βιωματικές δραστηριότητες. 

 

 Συζήτηση, παρατήρηση, καταγραφή στάσεων από 
τους μαθητές 

 

 Αναζήτηση υλικού για επόμενη συνάντηση.  

 

 

 



ΔΡΑΣΕΙΣ 

 Αφίσες  

 

 Ζωγραφιές. 

 

 Φωτογραφίες 

 

 Βιωματικές δραστηριότητες 

 

 Διάβασμα, συζήτηση, ατομικές εργασίες  



ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 
1. Είµαστε Όλοι Γεννηµένοι 

Ελεύθεροι και Ίσοι  
2. Μην Κάνεις Διακρίσεις  
3. Το ∆ικαίωµα στη Ζωή  

4. Όχι στη Σκλαβιά  
5. Όχι στα Βασανιστήρια  

 
         Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ 
            ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
      ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 
ΕΘΝΩΝ 
 

http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/born-free-and-equal.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/born-free-and-equal.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/do-not-discriminate.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/right-to-life.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/no-slavery.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/no-torture.html


6. Έχεις ∆ικαιώµατα σε 
Οποιοδήποτε Μέρος του Κόσμου 
και αν Βρίσκεσαι  

7. Είµαστε Όλοι Ίσοι Ενώπιον του 
Νόµου  

8. Τα Δικαιώµατά σου 
Προστατεύονται από το Νόµο  

9. Όχι στην Άδικη Κράτηση  

10. Το Δικαίωµα στη Δίκη 

 

http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/you-have-rights-no-matter-where-you-go.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/you-have-rights-no-matter-where-you-go.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/you-have-rights-no-matter-where-you-go.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/equal-before-the-law.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/equal-before-the-law.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/your-human-rights-are-protected-by-law.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/your-human-rights-are-protected-by-law.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/no-unfair-detainment.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/right-to-trial.html


11. Είµαστε Πάντα Αθώοι Μέχρι 
Αποδείξεως του Εναντίου  

12. Το Δικαίωµα στην Ιδιωτική 
Ζωή  

13. Ελευθερία Κίνησης  

14. Το Δικαίωµα στο να 
Αναζητάς Ασφαλή Τόπο να 
Ζήσεις  

15. Δικαίωμα στην Ιθαγένεια  

 

http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/innocent-till-proven-guilty.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/innocent-till-proven-guilty.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/right-to-privacy.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/right-to-privacy.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/freedom-to-move.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/right-to-seek-a-safe-place-to-live.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/right-to-seek-a-safe-place-to-live.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/right-to-seek-a-safe-place-to-live.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/right-to-a-nationality.html


16. Γάµος και Οικογένεια  

17. Το Δικαίωµα στα Δικά σου 
Πράγµατα  

18. Ελευθερία Σκέψης  

19. Ελευθερία Έκφρασης  

20. Το Δικαίωµα στις Δηµόσιες 
Συγκεντρώσεις  

 

http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/marriage-and-family.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/right-to-ownership.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/right-to-ownership.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/freedom-of-thought.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/freedom-of-expression.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/right-to-public-assembly.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/right-to-public-assembly.html


21. Το Δικαίωµα στη Δηµοκρατία  

22. Κοινωνική Ασφάλιση  

23. ∆ικαιώματα των 
Εργαζοµένων  

24. Το Δικαίωµα στο Παιχνίδι  

25. Φαγητό και Στέγη για Όλους  

 

 

http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/right-to-democracy.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/social-security.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/workers-rights.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/workers-rights.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/right-to-play.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/food-and-shelter-for-all.html


26. Το Δικαίωµα στην Εκπαίδευση  

27. Το Δικαίωμα στη Πνευματική 
Ιδιοκτησία  

28. Ένας Δίκαιος και Ελεύθερος 
Κόσµος  

29. Υπευθυνότητα  

30. Κανείς δεν Μπορεί να σου 
Αφαιρέσει αυτά τα Δικαιώµατα  

 

http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/right-to-education.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/copyright.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/copyright.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/fair-and-free-world.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/fair-and-free-world.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/responsibility.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/no-one-can-take-your-rights.html
http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/no-one-can-take-your-rights.html


ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

    Συμφωνα με την wikipedia Ο 
ρατσισμός (racism) είναι το 
δόγμα που αναπτύσσεται με 
σύνδεσμο συγκεκριμένα 
γνωρίσματα (εθνικά, 
θρησκευτικά, πολιτιστικά 
κ.λπ.) προκειμένου ν΄ 
αναγάγει μια ομάδα 
(κοινωνική, φυλετική, 
θρησκευτική), ως υπέρτερη 
άλλων.Οι ρατσιστές 
πιστεύουν, σε βιολογικές 
διαφορές μεταξύ των φυλών 
βάσει των οποίων και 
προσδιορίζουν αυτές σε 
ανώτερες και κατώτερες. Έτσι 
με την θεωρία αυτή 
υποστηρίζουν ότι η φυλή με 
συγκεκριμένα (ανώτερα) 
εξωτερικά ή ανθρωπολογικά 
χαρακτηριστικά, έχει το 
δικαίωμα να θεωρεί εαυτόν 
της ανώτερη από τις άλλες. 

 



 

 

ΑΙΤΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 

  
Οι λόγοι γέννησης του φαινομένου του ρατσισμού είναι πολλοί. Ενδεικτικά θα 
μπορούσαμε να αναφέρουμε: 
-Οικονομικοί λόγοι (π.χ. Εκμετάλλευση αλλοδαπών, που αποτελούν φθηνά εργατικά 
χέρια) 
-Έλλειψη παιδείας( οι απαίδευτοι γίνονται εύκολα θύματα προπαγάνδας. Δεν μπορούν 
να κρίνουν. Οι επιτήδειοι μπορούν να καλλιεργήσουν στους ανθρώπους αισθήματα 
κατωτερότητας ή να τους φανατίσουν εναντίον άλλων ομάδων. 
-Οικονομικά και πολιτικά προβλήματα μιας κοινωνίας.(Η βία , η εγκληματικότητα, η 
ανεργία δημιουργούν ένταση η οποία εκτονώνεται πάνω στους ξένους που γίνονται τα 
εξιλαστήρια θύματα). 
-Επιθυμία ατόμων και λαών για απόκτηση δύναμης και εξουσίας. Συμφέροντα 
οικονομικά, εδαφικά, κοινωνικά, πολιτικά 
-Βαθμός επιρροής των θρησκευτικών δοξασιών. 
-Ηθική εξαχρείωση. Οι άνθρωποι υιοθετούν ρατσιστικές αντιλήψεις προκειμένου να 
εκμεταλλευτούν τον συνάνθρωπό τους. 
-Κοινωνική διαστρωμάτωση. Ανισότητα στην παροχή ευκαιριών. Η κοινωνική ισότητα 
είναι περισσότερο θεωρία παρά πρακτική. 
-Προκαταλήψεις που δημιουργούνται από την οικογένεια, την παράδοση, από το 
περιεχόμενο των σπουδών του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 
-Εθνικιστικά αίτια (Οι μικροί λαοί φοβούνται την αφομοίωσή τους από τους μεγάλους 
και ισχυρούς και χρησιμοποιούν τον εθνικισμό ως ασπίδα διασφάλισης της ταυτότητάς 
τους).  



 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

  
-Οικονομική εκμετάλλευση ατόμων και λαών. 
-Το άτομο αποδέχεται σκοταδιστικές αντιλήψεις με 
αποτέλεσμα την παρακώλυση της κριτικής σκέψης. 
Πνευματική ανελευθερία. 
-Υπονομεύεται η δημοκρατική λειτουργία των θεσμών από 
την κυριαρχία της αδικίας, αναξιοκρατίας, την περιφρόνηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
-Περιθωριοποιούνται άτομα κα ομάδες. Παρεμποδίζεται η 
δημιουργική τους συμμετοχή στην κοινωνία και η εξέλιξή 
τόσο των ίδιων όσο και της κοινωνίας. 
-Στερεί από τους λαούς θύματα του ρατσισμού την ευκαιρία 
να αναπτύξουν πολιτισμό. 
-Κυριαρχεί ο φόβος ανάμεσα στους ανθρώπους, 
δημιουργείται κοινωνική δυσλειτουργία. Τα άτομα δε 
συνεργάζονται αρμονικά. 
-Συχνό είναι το φαινόμενο των εκδηλώσεων βίας από τους 
ρατσιστές. 
-Ο εθνικισμός μπορεί να οδηγήσει σε πολεμικές 
συγκρούσεις. 
 



 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ - 

ΛΥΣΕΙΣ 
 

-Παιδεία του λαού. Να κρίνει, να μην πέφτει θύμα προπαγάνδας. Η παιδεία 
πρέπει να είναι ανθρωπιστική. 
-Πολιτική ηγεσία. Να μην ενθαρρύνει ρατσιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα 
πρέπει να ασκεί υπεύθυνη πολιτική για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για 
τους αλλοεθνείς, για τις μειονότητες. 
-Η διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης πρέπει να γίνεται στη σωστή της 
διάσταση. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι πολιτισμοί 
αλληλοσυμπληρώνονται κα δεν υπάρχουν στεγανά ανάμεσα τους. 
-Τα Μ.Μ.Ε. πρέπει να μην καλλιεργούν ρατσιστικές αντιλήψεις. Να 
προβάλλουν τα μηνύματα και των πνευματικών ανθρώπων. 
-Οι πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των λαών κα η επαφή με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους είναι ένα μέσον καταπολέμησης του ρατσισμού. 
-Ο κάθε πολίτης πρέπει να διαθέτει κοινωνική συνείδηση. Να μπορεί να 
θέτει το συλλογικό καλό πάνω από το ατομικό. 
-Η οικογένεια πρέπει να μην περνάει απαρχαιωμένες ιδέες και 
προκαταλήψεις στα νεαρά μέλη της. 
-Οι Διεθνείς Οργανισμοί από τη μεριά τους μπορούν να επιβάλλουν 
κυρώσεις , οικονομικές ή διπλωματικές, σε όλους όσους καταπατούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και δεν σέβονται την ανθρώπινη υπόσταση του κάθε 
ατόμου. 
 



 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 

ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ 

 
 

-Μεροληπτική αντιμετώπιση έγχρωμων από τους λευκούς. 
-Εθνικιστικές αντιλήψεις 
-Αντιμετώπιση μειονοτήτων ή παρεπιδημούντων ( που 
μένουν προσωρινά σε ένα τόπο) ατόμων. ( Τσιγγάνοι, Άτομα 
από τριτοκοσμικές χώρες κ.λ.π.) 
-Αναβίωση ναζιστικών θεωριών 
-Αντιμετώπιση γυναίκας 
-Κοινωνικές ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
(ομοφυλόφιλοι, ναρκομανείς, άτομα με AIDS, άτομα με 
ειδικές ανάγκες) 
-Ρατσισμός που πηγάζει από την επαγγελματική θέση , την 
οικονομική κατάσταση, την θρησκευτική πίστη, την 
καταγωγή των ατόμων. 
 



ΝΕΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

  
-Είναι γεγονός ότι οι νέοι της εποχής μας δεν διακατέχονται 
από προκαταλήψεις και ρατσισμό τόσο όσο σε παλαιότερες 
εποχές. Αυτό οφείλεται σε: 
-Πιο ολοκληρωμένη και σφαιρική παιδεία. 
-Ελεύθερη και άμεση επικοινωνία μεταξύ των λαών. ( π.χ 
τουρισμός) 
-Ιδιαίτερος χαρακτήρας των νέων. Από τη φύση τους οι νέοι 
είναι ανιδιοτελείς, ιδεολόγοι, ευαίσθητοι και δημοκρατικοί. 
-Πολιτιστικές ανταλλαγές, Αθλητικές συναντήσεις. 
-Καλλιέργεια πνεύματος ειρήνης, ανθρωπισμού, διεθνισμού 
τα τελευταία χρόνια. Διεθνείς οργανισμοί (Ο.Η.Ε, UNICEF, 
GREENPEACE) συμβάλλουν στην άμβλυνση των διαφορών, 
την απόρριψη των ρατσιστικών αντιλήψεων και στην 
προσέγγιση των λαών. 
 



ΔΡΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 



ΔΙΑΒΑΣΜΑ 



ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 



 





 



 



 



ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 





 





 



 



ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

           



 

ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ-ΑΦΙΣΕΣ  

 

 



 





ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 



 



 













 



 





Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  


