
 

 

Δραστηριότητα: Ο ιστός των δικαιωμάτων 

Ηλικίες: 6-12 ετών 

Χρόνος: 30-40 λεπτά 

Υλικά:  

- Νήμα 

- Ανοικτός χώρος  

Υλοποίηση δραστηριότητας:  

Εισαγάγετε τη δραστηριότητα ως έναν διασκεδαστικό τρόπο για να συμβολίσετε οπτικά τα 

δικαιώματα των παιδιών. 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σταθούν σε κύκλο. Δώστε τη μπάλα του νήματος σε ένα άτομο 

και ζητήστε του να την πετάξει σε ένα άλλο συμμετέχοντα της επιλογής του αναφέροντας τη 

πρόταση. "Έχω δικαιώματα. (Όνομα άλλου συμμετέχοντα), έχεις δικαιώματα και εσύ." Όλοι οι 

συμμετέχοντες ακολουθούν μέχρι όλη η ομάδα να συνδεθεί στον ιστό των δικαιωμάτων 

Εξηγήστε ότι ο ιστός που έχουν δημιουργήσει είναι ένα καλό σύμβολο για τα δικαιώματα των 

παιδιών για τους πιο κάτω λόγους: 

- Όλα τα παιδιά στον κόσμο έχουν τα ίδια δικαιώματα, όπως κάθε άτομο στον κύκλο μας έχει 

το ίδιο νήμα. 

- Ο ιστός μας συνδέει όλους, όπως τα δικαιώματα των παιδιών συνδέονται μεταξύ τους. 

Ζητήστε από κάποιους συμμετέχοντες να τραβήξουν το νήμα τους ένας-ένας, έτσι ώστε το 

τράβηγμα να γίνει αισθητό από τους άλλους γύρω από τον κύκλο. 

Ας διερευνήσουμε τι συμβαίνει όταν τα παιδιά στερούνται τα δικαιώματα που τους αξίζουν. Καθώς 

όλοι κρατούν ακόμα το νήμα τους, διαβάστε το ακόλουθο σενάριο «Η Ελπίδα προέρχεται από 

οικογένεια 8 παιδιών. Πηγαίνει στο σχολείο κάθε μέρα, αλλά πρέπει να βοηθά στη φροντίδα των 

μικρότερων αδελφιών της πριν και μετά το σχολείο. Τα Σαββατοκύριακα η Ελπίδα δουλεύει με 

τον θείο της στο μαγαζί του για να κερδίσει επιπλέον χρήματα για το σπίτι της. Η Ελπίδα έχει πολύ 

λίγο χρόνο για να παίξει με τους φίλους της ή να χαλαρώσει στο σπίτι της. Η Ελπίδα είναι 10 ετών. 

(Παραβίαση δικαιώματος: άρθρο 31)» και ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν και να 

αναφέρουν:  

- Ποια στοιχεία δεν έχει το παιδί σε αυτήν την ιστορία που χρειάζεται; Για παράδειγμα, η 

ομάδα μπορεί να συμφωνήσει ότι το παιδί στερείται το δικαίωμα να παίζει και να 

ξεκουράζεται. 

Συνεχίστε, προσποιούμενοι ότι (ονομάστε έναν από τους συμμετέχοντες) αντιπροσωπεύει το 

δικαίωμα στο παιχνίδι και (ονομάστε έναν από τους συμμετέχοντες) αντιπροσωπεύει το δικαίωμα 



 

 

στο θρεπτικό φαγητό. Τι θα συμβεί στον ιστό μας εάν πέσει το νήμα τους; Δώστε εντολή στους δύο 

συμμετέχοντες να ρίξουν το νήμα τους. Συζητήστε τι συμβαίνει. 

Ενημερώστε τα παιδιά ότι ο ιστός μας είναι ισχυρός γιατί είμαστε όλοι μέρος του. Είμαστε όλοι 

εξίσου σημαντικοί για τη δύναμη του παιδιού, όπως κάθε δικαίωμα του παιδιού είναι σημαντικό για 

την υγεία και την ευτυχία του. 

Ερωτήσεις ανατροφοδότησης:  

- Τι μάθατε από αυτή τη δραστηριότητα;  

- Γιατί ο Ιστός είναι καλό σύμβολο για τα δικαιώματα των παιδιών; 

 


