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              Οδηγός για δάσκαλους  
 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

«Κάθε άτοµο που καταδιώκεται έχει το δικαίωµα να ζητά άσυλο και να του  

παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες.» 

Άρθρο 14, Οικουµενική ∆ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα των Ηνωµένων Εθνών 

 

Σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσµου υπάρχουν πρόσφυγες. Η αποδοχή και η ένταξή τους στις χώρες όπου 

καταφεύγουν αποτελεί όχι µόνο ηθική, αλλά και νοµική υποχρέωση, η οποία πηγάζει γενικότερα από διεθνείς 

συµβάσεις για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και ειδικότερα από τη Σύµβαση του 1951 για το καθεστώς των 

προσφύγων. Κανένας δεν επιλέγει να γίνει πρόσφυγας: άνθρωποι γίνονται πρόσφυγες επειδή απειλείται η ζωή τους 

ή θεµελιώδεις ελευθερίες και δικαιώµατά τους. 

 

Η Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες έχει την ευθύνη να διασφαλίζει την 

αποτελεσµατική προστασία των προσφύγων στις χώρες ασύλου και να υποστηρίζει τις χώρες ασύλου προκειµένου 

να εκπληρώσουν την ευθύνη τους για την παροχή προστασίας στους πρόσφυγες. Κύριος ρόλος της Ύπατης 

Αρµοστείας είναι να διασφαλίσει ότι τα κράτη έχουν επίγνωση και τηρούν τις υποχρεώσεις τους προς τους 

πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. 

 

Το παιχνίδι «Ταξίδι Φυγής» απευθύνεται σε µαθητές ηλικίας 13 µέχρι 16 ετών. Μέσω του παιχνιδιού και 

του συµπληρωµατικού υλικού µπορεί να συζητηθεί το θέµα «Πρόσφυγες και Άσυλο» στην τάξη. Αυτό µπορεί να 

γίνει σε διάφορα µαθήµατα, όπως στο µάθηµα της γεωγραφίας, πολιτικής αγωγής, θρησκευτικών, λογοτεχνίας 

καθώς και τέχνης. 

 

Παίζοντας το παιχνίδι «Ταξίδι Φυγής», οι µαθητές µπορούν να ταυτιστούν µε τον πρωταγωνιστή του 

παιγνιδιού, ένα νεαρό πρόσφυγα ο οποίος αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα του και αντιµετωπίζει µία σειρά 

από δυσκολίες και διλήµµατα τόσο κατά τη διάρκεια της φυγής όσο και κατά την άφιξή του στη χώρα ασύλου. Με 

αυτό το βιωµατικό τρόπο, ο µαθητής ενηµερώνεται και ευαισθητοποιείται για το τι σηµαίνει να είσαι πρόσφυγας.  

 

Στο ∆ίκτυο ∆εδοµένων – όπου θα βρείτε επιπρόσθετα κείµενα, πραγµατικές ιστορίες προσφύγων, ταινίες 

µικρού µήκους - οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, το δίκαιο 

ασύλου και για την καθηµερινή ζωή των προσφύγων.  

 

Στόχος του οδηγού είναι να βοηθήσει τους δάσκαλους να σχεδιάσουν µαθήµατα για τις τάξεις τους. 

Περιέχει εισηγήσεις για διεξαγωγή αποστολών και συζητήσεων, καθώς επίσης για ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων 

[role play] στην τάξη.  

  

Εκτός από το «Ταξίδι Φυγής», µπορείτε να βρείτε επιπρόσθετο υλικό (π.χ. ταινίες) καθώς επίσης και πιο 

πρόσφατες πληροφορίες για θέµατα προσφύγων, στην ιστοσελίδα της Ύπατης Αρµοστείας, www.unhcr.gr (στα 

Ελληνικά) και www.unhcr.org (στα Αγγλικά). 

 

Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο 
Τ.Θ. 21642, 1590 Λευκωσία 

Τηλ. 22 359043 

Φαξ. 22 359037 

e-mail: cypni@unhcr.org 
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Οδηγός για δάσκαλους - ΑΝΑΚΡΙΣΗ 
 

 

 
Αυτό το µέρος του παιχνιδιού παρουσιάζει τις δυσκολίες και τους κινδύνους που ενδεχοµένως να έχει να 

αντιµετωπίσει ο πρόσφυγας. Σε αυτό το στάδιο ο παίκτης ανακρίνεται από εκπροσώπους της κυβέρνησης και 

αντιµετωπίζει µια σειρά από κατηγορίες εναντίον του. Οι µαθητές εδώ µπορούν να νιώσουν πόσο σηµαντικά είναι 

τα ανθρώπινα δικαιώµατα στη ζωή τους και ότι η ύπαρξη ενός καταπιεστικού κράτους µπορεί να έχει 

καταστροφικές επιπτώσεις για τους πολίτες. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ EMΠΕ∆ΩΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 
Οµάδες µε 4-5 µαθητές συζητούν παραδείγµατα καταπιέσεων µε αναφορά σε 

συγκεκριµένες καταστάσεις. Οι οµάδες µπορούν να αναπτύξουν τη συζήτησή τους πάνω 

σε διάφορα θέµατα, όπως δυσφήµηση, απειλή, αδιαφορία, ποιες απόψεις µπορεί να 

εκφράζει κανείς στην τάξη και ποιες όχι, πως πρέπει να φαίνεται κάποιος στο σχολείο 

ή πως δεν πρέπει να φαίνεται ή άλλα θέµατα τα οποία σχετίζονται µε την καθηµερινή 

ζωή στο σχολείο. 

Στη συνέχεια οι οµάδες σχηµατίζουν «ανθρώπινα αγάλµατα», δηλαδή απεικονίζουν µε 

το σώµα τους διάφορες µορφές καταπίεσης, όπως ταπείνωση, επιθέσεις, αποκλεισµό. 

Κάθε οµάδα παρουσιάζει «το άγαλµά της» στους υπόλοιπους µαθητές, οι οποίοι θα 

πρέπει να αλλάξουν την εικόνα που παρουσιάζει το άγαλµα ώστε να µην υπάρχει πια 

καταπίεση και να αποκατασταθεί η ελευθερία του καταπιεσµένου ατόµου.  

Η άσκηση κλείνει µε µία συζήτηση για τα συναισθήµατα καταπίεσης.  

 

Στόχος της άσκησης: ενηµέρωση και κατανόηση για τις πιθανές επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι παραβιάσεις 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων στους πολίτες µη-δηµοκρατικών χωρών.  
 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
Οι µαθητές χωρίζονται σε πιο µικρές οµάδες. Κάθε οµάδα γράφει ποια δικαιώµατα θα 

πρέπει κατά τη γνώµη τους να έχουν οι άνθρωποι. Ύστερα πρέπει να προσπαθήσουν 

να συµφωνήσουν στα δέκα πιο σηµαντικά. Στη συνέχεια οι οµάδες παρουσιάζουν τα 

πορίσµατά τους.  

Μετά κάθε οµάδα γράφει σε µια λίστα τα δικαιώµατα που είναι τόσο σηµαντικά που 

αν καταπατούνται µπορούν να οδηγήσουν τους ανθρώπους στη φυγή. 

 

Στόχος της άσκησης: Καλύτερη κατανόηση για τις καταστάσεις που εξαναγκάζουν τους ανθρώπους στην 

προσφυγιά. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΥΑΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Να συζητηθεί η Οικουµενική ∆ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. Οι µαθητές συζητούν σε µικρές οµάδες 

παραδείγµατα για τη σηµασία που έχουν συγκεκριµένα άρθρα στην καθηµερινή τους ζωή. Συζητούν επίσης αν 

υπάρχουν κοινωνικές διαφορές µεταξύ διαφόρων οµάδων του πληθυσµού ή αν τα ίδια δικαιώµατα ισχύουν για 

όλους. 

Στόχος της άσκησης: Κατανόηση ότι η ζωή ενός ατόµου σε µια χώρα που δεν διατηρεί δηµοκρατικές αξίες και δεν 

σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα µπορεί να γίνει αφόρητη για τον ίδιο και για την οικογένειά του.  

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Πρέπει όλες οι πληροφορίες να µεταδίδονται ελεύθερα; Τι λέει το Κυπριακό δίκαιο για δυσφήµηση, υποκίνηση 

µίσους εναντίον διαφόρων οµάδων του πληθυσµού και αυθαίρετες ενέργειες; Μπορεί κάποιος να κάνει ταπεινωτικά 

σχόλια εναντίον των συµµαθητών του; Πού πρέπει να µπουν περιορισµοί; 
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Οδηγός για δάσκαλους – ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ! 
 

 

 
Με αυτό το παιχνίδι θέλουµε να δηµιουργήσουµε µια κατάσταση που µοιάζει µε αυτή που βρίσκονται πολλοί 

πρόσφυγες οι οποίοι αναζητούν ασφάλεια και προστασία. Ελπίζουµε ότι µέσω αυτού του παιχνιδιού οι µαθητές θα 

νιώσουν τι σηµαίνει να είσαι πρόσφυγας, τα συναισθήµατα των προσφύγων, τα διλήµµατα που αντιµετωπίζουν και 

τις σηµαντικές αποφάσεις που παίρνει ένας πρόσφυγας συνήθως κάτω από µεγάλη πίεση. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των δύο. Κάθε οµάδα πρέπει να γράψει τα πέντε πιο έντονα συναισθήµατα που θα 

ένιωθαν αν βρίσκονταν στη θέση του πρωταγωνιστή του παιχνιδιού σε αυτό το κρίσιµο στάδιο της φυγής. Στην 

συνέχεια συζητούν πόσο καλά πιστεύουν ότι µπορούν να χειριστούν τα συναισθήµατα αυτά. 

 

Στόχος της άσκησης: Να καταλάβουν οι µαθητές τι σηµαίνει το να φεύγεις από το σπίτι σου και τη χώρα σου.  

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
Οι µαθητές προσπαθούν να µαζέψουν πληροφορίες (µέσω του διαδικτύου, βιβλίων 

ή µε το να ρωτήσουν συγγενείς/οικείους που είναι πρόσφυγες) και να µάθουν τι θα 

επέλεγε να πάρει µαζί του ένας πρόσφυγας φεύγοντας από το σπίτι του και γιατί 

θα έκανε αυτή την επιλογή.  

 

Στόχος της άσκησης: Να αναλογιστούν οι µαθητές τα συναισθήµατα και τα 

διλήµµατα του κάθε ανθρώπου που αναγκάζεται να φύγει από την χώρα του για 

να γλιτώσει από πόλεµο και δίωξη. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΥΑΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Ο κάθε µαθητής ετοιµάζει µια λίστα µε 10 αντικείµενα που θα έπαιρνε µαζί του 

αν αναγκαζόταν να φύγει από το σπίτι του και τη χώρα του. Η άσκηση αυτή θα 

πρέπει να γίνει σε µικρό χρονικό διάστηµα και χωρίς να συζητηθεί µε τους άλλους 

µαθητές. Στη συνέχεια οι µαθητές παρουσιάζουν τα αντικείµενα στην τάξη. 

Ύστερα χωρίζονται σε µικρότερες οµάδες και µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα θα 

πρέπει να επιλέξουν τα 4 από τα 10 πιο σηµαντικά αντικείµενα.  

 

Στόχος της άσκησης: Να νιώσουν τον πόνο κάποιου που πρέπει να φύγει από την χώρα του βιαστικά για να 

γλιτώσει από κίνδυνο και θα πρέπει να αποφασίσει τι θα αφήσει πίσω του. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ / ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΟΜΑ∆ΕΣ 
Συζήτηση για τις σκέψεις που έκαναν οι µαθητές κατά την επιλογή των αντικειµένων. 

Συζήτηση για το αν θα άλλαζαν την επιλογή τους αν τους δινόταν η ευκαιρία. 

Συζήτηση για το τι µπορεί να προβλέψει κάποιος πρόσφυγας ο οποίος φεύγοντας από τη χώρα του δεν ξέρει τι 

πρόκειται να αντιµετωπίσει. 

Συζήτηση για το φόβο και την αβεβαιότητα στην οποία ζει ο πρωταγωνιστής/η πρωταγωνίστρια του παιχνιδιού και 

πώς θα είχαν αισθανθεί οι µαθητές αν βρίσκονταν στην ίδια θέση.  
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Οδηγός για δάσκαλους – ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 
 

 

 
Σε αυτό το παιχνίδι οι µαθητές βιώνουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει ένας πρόσφυγας και τι αποφάσεις θα 

πρέπει να πάρει για να φύγει από την χώρα του. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
Η τάξη χωρίζεται σε οµάδες. Οι µαθητές πρέπει να ενηµερωθούν κάτω από ποιες 

συνθήκες οι πρόσφυγες εγκαταλείπουν τη χώρα τους. Οι πηγές που µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν είναι το ∆ίκτυο ∆εδοµένων, το διαδίκτυο, η ιστοσελίδα 

του UNHCR, καθώς και εφηµερίδες και βιβλία. Στη συνέχεια κάθε οµάδα 

µπορεί να επιλέξει και να παρουσιάσει στην τάξη τις ιστορίες κάποιων 

προσφύγων από διάφορα µέρη του κόσµου.  

 

Στόχος της άσκησης: Μετάδοση βαθύτερης γνώσης για τους λόγους 

φυγής και τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν άνθρωποι σε φυγή.  
 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ EMΠΕ∆ΩΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 
Η τάξη χωρίζεται σε διάφορες οµάδες. Κάθε οµάδα αναλαµβάνει από µία χώρα καταγωγής µεγάλου αριθµού 

προσφύγων για να διερευνήσουν : την κατάσταση σε αυτή την χώρα σήµερα ή στο παρελθόν καθώς επίσης και τους 

λόγους φυγής των προσφύγων. Οργανώσεις Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων όπως η ∆ιεθνής Αµνηστία, η «Human 

Rights Watch», κλπ διαθέτουν πληροφορίες στις σελίδες του διαδικτύου τους για την κατάσταση που επικρατεί σε 

διάφορες χώρες του κόσµου καθώς επίσης και ιστορίες προσφύγων. Τέλος, κάθε οµάδα παρουσιάζει τα 

αποτελέσµατα της έρευνάς της για την συγκεκριµένη χώρα.  

 

Στόχος της άσκησης: Να ενηµερωθούν οι µαθητές για τις πολιτικές και κοινωνικές καταστάσεις στις χώρες 

προέλευσης των προσφύγων και για πιθανούς λόγους που αναγκάζουν τους ανθρώπους να φεύγουν από τις χώρες 

τους.  

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Η τάξη χωρίζεται σε οµάδες τριών - τεσσάρων µαθητών. Όλα τα µέλη κάθε 

οµάδας πρέπει να σκεφτούν τι θα χρειαστούν για να εγκαταλείψουν µία χώρα, 

τα σύνορα της οποίας είναι τώρα κλειστά. Για παράδειγµα: χάρτη, πυξίδα, 

κιβώτιο επιβίωσης (Survival-Kit), γνώσεις για τους κίνδυνους από νάρκες, 

πλαστό διαβατήριο, βοήθεια από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 

λεφτά, κλπ. ∆εν υπάρχουν όρια στη φαντασία των µαθητών.  

Στη συνέχεια οι µαθητές στέκονται σε τρεις γραµµές (των τεσσάρων ατόµων). 

Αυτοί συµβολίζουν τα εµπόδια που θα έχει να αντιµετωπίσει η άλλη οµάδα 

(των προσφύγων) που θέλουν να φύγουν από την χώρα, για παράδειγµα 

φύλακες των συνόρων, ελεγκτές διαβατηρίου, προδότες, αστυνοµικοί κλπ. Οι 

µαθητές επιλέγουν τι είδος εµποδίου θέλουν να συµβολίσουν και το 

προβάλλουν όταν τους προσεγγίζουν οι πρόσφυγες. 

Η οµάδα των προσφύγων πλησιάζει το κάθε ένα εµπόδιο – ένα άτοµο από την κάθε οµάδα 

ορίζεται ως αρχηγός. Αν το εµπόδιο είναι έλεγχος του διαβατηρίου και το άτοµο δεν έχει διαβατήριο δεν µπορεί να 

φύγει και πρέπει να βγει από το παιχνίδι. Οι υπόλοιποι πρόσφυγες συνεχίζουν µε την επόµενη σειρά εµποδίων και η 

ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται. 

 

Στόχος της άσκησης: Να συνειδητοποιηθούν οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ένας πρόσφυγας κατά το ταξίδι της 

φυγής.  
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Οδηγός για δάσκαλους – ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ 

ΑΜΕΣΩΣ 
 

 
 

Ο στόχος αυτού του παιχνιδιού είναι η κατανόηση των πρακτικών δυσκολιών στην φυγή. Παράλληλα, 

αναπτύσσεται συµπάθεια και ευαισθησία. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

1. Οι µαθητές χωρίζονται σε τέσσερεις οµάδες 

2. Κάθε οµάδα εκπροσωπεί µία κατηγορία ανθρώπων, για παράδειγµα 

συγγενείς, καλούς φίλους, γείτονες, και γνωστούς. 

3. Μερικά από τα µέλη κάθε οµάδας πρέπει να έχουν κάποια προβλήµατα 

ή/και δυσκολίες, όπως αναπηρίες, µόνιµες αρρώστιες, ηλικιωµένοι, 

γονείς µε µικρά παιδιά, παιδιά χωρίς γονείς κλπ.  

4. Όλες οι οµάδες θα παίξουν το ίδιο σενάριο: Θέλουν να φύγουν, και τρία 

άτοµα από κάθε οµάδα δεν µπορούν να έρθουν µαζί τους. 

5. Κάθε οµάδα θα πάει σε µια γωνιά της αίθουσας. 

 

Μπορούν να φύγουν όλοι µαζί; Αυτό δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια όλης της οµάδας; Σε κάθε οµάδα τα 

µέλη θα πρέπει να αποφασίσουν ποιοι µπορούν να έρθουν και ποιοι όχι, για να µην διακινδυνεύσει όλη η οµάδα 

κατά τη διάρκεια της φυγής.  

Αυτοί που δεν θα µπορούν να φύγουν πρέπει να µαζευτούν στη µέση της αίθουσας και να πουν τους λόγους που – 

κατά την γνώµη τους – είναι αρκετά βάσιµοι για να παραµείνουν στην οµάδα και να φύγουν µαζί µε τους 

υπόλοιπους. 

Μετά τις εξηγήσεις αυτές η οµάδα θα αποφασίσει για ένα άτοµο που θα πρέπει να φύγει από την οµάδα και να 

παραµείνει στη χώρα καταγωγής του. 

Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση στην τάξη για τα συναισθήµατα που επικράτησαν µετά την απόφαση να φύγουν 

κάποιοι από την οµάδα και αν ήταν ξεκάθαρο για τους µαθητές ότι αυτή η απόφαση µπορεί να έχει καταστροφικά 

αποτελέσµατα για αυτούς που θα µείνουν πίσω. Επίσης µπορεί να γίνει συζήτηση για τα συναισθήµατα αυτών που 

έπρεπε να µείνουν πίσω.   

 

Στόχος της άσκησης: Καλύτερη κατανόηση για τις δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να πάρει ένας πρόσφυγας.. 
  

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Οι µαθητές γράφουν σε µια λίστα πέντε προβλήµατα/δυσκολίες που κατά την 

γνώµη τους θα πρέπει να αντιµετωπίσει κάποιος που φθάνει µόνος του σε µια 

καινούργια χώρα. 

Ακολουθεί συζήτηση. 

 

Στόχος της άσκησης: Να νιώσει κάθε µαθητής πώς είναι να φθάνει κάποιος 

µόνος του/µόνη της σε µία καινούργια χώρα χωρίς να έχει τίποτα, εκτός από ένα 

αβέβαιο µέλλον.  
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ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΜΠΕ∆ΩΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 
Πολλοί πρόσφυγες αναγκάζονται να πληρώσουν λεφτά σε «λαθρέµπορους ανθρώπων» για να πάρουν πλαστό 

διαβατήριο ή να περάσουν τα σύνορα κρυφά. 

Συζητήστε στην τάξη τι είναι σωστό και τι είναι λάθος όσον αφορά αυτή τη µορφή βοήθειας προς τους πρόσφυγες. 

Υλικό το οποίο µπορεί να βοηθήσει στη συζήτηση:  

• Μπορούν να κάνουν έρευνα για το Raoul Wallenberg και το Oskar Schindler που διέσωσαν εκατοµµύρια 

Εβραίους από την Ουγγαρία και την Γερµανία 

• Οι µαθητές µπορούν να διαβάσουν για το Νορβηγικό πλοίο Tampa που τον Αύγουστο 2001 άλλαξε το 

δροµολόγιο του για να σώσει 433 αιτούντες άσυλο που κινδύνεψαν στη θάλασσα. 

• Οι µαθητές µπορούν να συλλέξουν πληροφορίες για την εµπορία ανθρώπων και για το λαθρεµπόριο 

ανθρώπων και να επεξεργαστούν λεπτοµερώς τη διαφορά µεταξύ των δύο φαινόµενων. Γιατί πολλοί 

πρόσφυγες καταφεύγουν σε λαθρέµπορους ανθρώπων για να διαφύγουν από τη χώρα τους; 

Κατάλληλες πηγές πληροφόρησης για την άσκηση αυτή µπορεί να είναι οι σελίδες στο διαδίκτυο για ανθρώπινα 

δικαιώµατα, τα άρθρα στο ∆ίκτυο ∆εδοµένων, καθώς και οι εφηµερίδες και βιβλία. 

 

Στόχος της άσκησης: Οι µαθητές ενηµερώνονται για ανθρώπους που βοήθησαν πρόσφυγες και για 

ανθρώπους/κυκλώµατα που εκµεταλλεύονται τους πρόσφυγες.  

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
Οι µαθητές µπορούν να συζητήσουν ελεύθερα για τα συναισθήµατα τους σε κατάσταση φυγής. Τι µπορεί να είναι 

εύκολο και τι δύσκολο. 
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Οδηγός για δάσκαλους – 

 ΨΑΞΕ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ! 
 

 

 

Σε αυτό το παιχνίδι η φυγή από την πατρίδα οδηγεί πρώτα στη γειτονική χώρα. Σε αυτή την περίπτωση όµως, το 

άτοµο δεν µπορεί να βρει άσυλο σε αυτή την χώρα. Η πολιτική κατάσταση σε αυτή την χώρα είναι ασταθής και η 

χώρα δεν έχει ούτε νοµοθεσία ασύλου ούτε κάποιο µέρος υποδοχής για πρόσφυγες. Ο πρωταγωνιστής/η 

πρωταγωνίστρια στο παιχνίδι νιώθει ανασφάλεια και θέλει να συνεχίσει το ταξίδι της φυγής του µέχρι να βρει άλλη, 

ασφαλή, χώρα. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΜΠΕ∆ΩΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 
Οι µαθητές ψάχνουν πληροφορίες στο διαδίκτυο και σε βιβλία για να απαντήσουν τις εξής ερωτήσεις: 

• Οι µαθητές πρέπει να βρουν πληροφορίες για τους Εβραίους και πρόσφυγες που αναζήτησαν προστασία 

από τους Ναζί και απορρίφθηκαν από άλλες χώρες. Ένα παράδειγµα είναι η οδύσσεια του πλοίου «St. 

Louis» µε 900 πρόσφυγες που το 1939 δεν έγινε αποδεκτό ούτε από την Κούβα ούτε από τις Ηνωµένες 

Πολιτείες και έπρεπε να γυρίσει πίσω στην Ευρώπη. 

• Οι µαθητές ψάχνουν πληροφορίες για συγκεκριµένες οµάδες προσφύγων που έζησαν κάτω από δύσκολες 

συνθήκες στη χώρα υποδοχής και τελικά έγιναν αποδεκτοί από τρίτη χώρα για µετεγκατάσταση. Οι 

µαθητές µπορούν να βρουν πληροφορίες για τις συνθήκες που ζουν οι εκτοπισµένοι («Displaced Persons») 

και οι πρόσφυγες. Η τάξη µπορεί να χωριστεί σε οµάδες και κάθε οµάδα να επικεντρωθεί σε κάθε 

κατηγορία και στη συνέχεια να παρουσιάσει τα αποτελέσµατά της στην τάξη. Επί πλέον µπορούν να 

κάνουν συνεντεύξεις σε πρόσφυγες που ξέρουν είτε από την τάξη τους ή από το σχολείο τους ή και από το 

ευρύτερό τους περιβάλλον και στη συνέχεια να τις παρουσιάσουν στην τάξη. 

 

Αν ρωτήσεις έναν πρόσφυγα σε τι ελπίζει, οι περισσότεροι θα απαντήσουν ειρήνη και επιστροφή στα σπίτια τους. Ο 

εθελοντικός επαναπατρισµός όµως δεν είναι πάντα εφικτός, έτσι πρέπει να βρεθούν άλλες λύσεις για το 

προσφυγικό. Η τάξη µπορεί να χωριστεί σε οµάδες οι οποίες θα πρέπει να βρουν πληροφορίες από τα διάφορα 

κεφάλαια του ∆ικτύου ∆εδοµένων για τα εξής θέµατα: 

 

o Επιστροφή στην πατρίδα 

o Ένταξη στην χώρα ασύλου 

o Μετεγκατάσταση σε τρίτη χώρα 

 

Στη συνέχεια οι οµάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα τους.  

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
Κανένας πρόσφυγας δεν θα µπορούσε να φανταστεί ότι θα εξαναγκαζόταν 

ποτέ να εγκαταλείψει το σπίτι του ή ακόµα και την πατρίδα του. 

Πολλοί πρόσφυγες πίστευαν ότι οι συγκρούσεις και οι παραβιάσεις 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων θα µπορούσαν να εµποδιστούν. Ωστόσο, η 

πρόληψη προσφυγικών καταστάσεων, αποτελεί και την πιο δύσκολη 

αποστολή. Μπορεί να επιβάλλονται κυρώσεις από τον ΟΗΕ, να 

λαµβάνονται αποφάσεις για αφοπλισµό, να υπάρχει η δυνατότητα του ΟΗΕ 

να παρέµβει όταν υπάρχει πόλεµος µεταξύ δύο κρατών, αλλά αυτά τα 

µέτρα δεν µπορούν πάντα να είναι αποτελεσµατικά. Οι µαθητές χωρίζονται 

σε οµάδες ή σε ζευγάρια και θα πρέπει να συζητήσουν ποιες ιδέες έχουν για 

την πρόληψη και στη συνέχεια να παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα τους στην τάξη.  
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ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
Καλούνται οι µαθητές να υποθέσουν τα συναισθήµατα τα οποία επικρατούν 

κατά τη διάρκεια της αναµονής για την εξέταση αίτησης ασύλου. Υπάρχουν 

τέσσερεις επιλογές: π.χ. «θυµός», «φόβος», «απάθεια» καθώς και την 

«ανοικτή δυνατότητα» για τους µαθητές που δεν µπορούν να αποφασίσουν 

(δηλ. τη δυνατότητα να µπορούν να αποφασίσουν µετά τη συζήτηση). Οι 4 

γωνιές της αίθουσας αντιπροσωπεύουν µία από την κάθε επιλογή. Ο 

καθηγητής διαβάζει τις επιλογές και οι µαθητές επιλέγουν την γωνιά που 

ταιριάζει καλύτερα στα συναισθήµατα τους. Κάθε µαθητής/ οµάδα θα πρέπει 

να εξηγήσει γιατί επέλεξε τη συγκεκριµένη γωνιά.  

Στο τέλος οι οµάδες παρουσιάζουν τους λόγους που επέλεξαν αυτή τη γωνιά. Αν κάποιος κατά την διάρκεια της 

συζήτησης αλλάξει γνώµη και θέλει να αλλάξει οµάδα, µπορεί να το κάνει. 

 

Στόχος της άσκησης: Καλύτερη κατανόηση για τα συναισθήµατα αιτούντων άσυλο κατά την αναµονή της 

απόφασης για την αίτησή τους. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
Στερεότυπα και προκαταλήψεις 

Η τάξη χωρίζεται σε µικρές οµάδες. Οι µαθητές γράφουν σε χαρτάκια τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τις απόψεις τους. 

Στη συνέχεια οι οµάδες κολλούν τα χαρτάκια πάνω στον πίνακα και 

εντοπίζουν τους παράγοντες που έχουν αναφερθεί περισσότερο. 

Μπορεί να συζητηθεί στην τάξη τι γενικά µπορεί να επηρεάζει τις 

απόψεις µας και τι επηρεάζει τις απόψεις µας για συγκεκριµένους 

ανθρώπους, π.χ. πρόσφυγες. 

 

Στόχος της άσκησης: Συνειδητοποίηση των παραγόντων που µπορούν να επηρεάζουν τις απόψεις µας και πως 

οδηγούµαστε σε στερεότυπα και προκαταλήψεις για διάφορα θέµατα και οµάδες ανθρώπων, περιλαµβανοµένων 

των προσφύγων. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και καλούνται να σκεφτούν τι σηµαίνει να ξεκινήσεις µια καινούργια ζωή σε 

άλλη χώρα. 

Κάθε οµάδα καλείται να σκεφτεί τα ακόλουθα: 

 

Πως θέλω να µου συµπεριφέρονται σε άλλη χώρα; 

Ποιες ιδιότητες θα ήθελα να έχω εγώ σε αυτή την κατάσταση; 

Τι θέλω να µάθω για την άλλη χώρα; 

 

Σκοπός της άσκησης: Συνειδητοποίηση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι πρόσφυγες σε µία καινούργια χώρα. 
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Οδηγός για δάσκαλους – ΨΑΞΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ! 
 
 

 

Το παιχνίδι διεξάγεται σε καταυλισµό προσφύγων σε µια χώρα ασύλου. Οι µαθητές καλούνται να 

συνειδητοποιήσουν πόσο ξένος και αποκλεισµένος νιώθει κάποιος ο οποίος δεν ξέρει τη γλώσσα, δεν µπορεί να 

γίνει κατανοητός αλλά χρειάζεται άµεση βοήθεια για να επιβιώσει στην καινούργια χώρα. Στην πατρίδα του ο αιτών 

άσυλο µπορεί να είχε την οικογένειά του και τον κοινωνικό του περίγυρο. Τώρα είναι εντελώς µόνος του. 

Ταυτόχρονα, πολλοί αιτούντες άσυλο φοβούνται για την ασφάλεια των συγγενών τους στην πατρίδα τους. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
Εδώ οι µαθητές µπορούν να συζητήσουν τι χρειάζεται για το ξεκίνηµα 

µιας καινούργιας ζωής. Οι περισσότεροι πρόσφυγες αν είναι τυχεροί και 

έχουν τη δυνατότητα, µπορούν να πάρουν µαζί τους µόνο πολύ λίγα 

πράγµατα. 

Μπορεί να γίνει συζήτηση για τα συναισθήµατα των µαθητών σε 

περίπτωση που εξαναγκάζονταν να φύγουν από την πατρίδα τους και να 

καταλήξουν σε άλλη χώρα. Μπορούν να καταγράψουν αυτά τα πράγµατα 

που θα τους έλειπαν στην καινούργια χώρα. 

 

Στόχος της άσκησης: Να νιώσουν τι σηµαίνει να ανατρέπονται τα πάντα στη ζωή σου και να πρέπει να ξεκινήσεις 

από την αρχή. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΜΠΕ∆ΩΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 
Οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι όπως όλοι µας. ∆ιαφέρουν µόνο στο ότι κινδυνεύει η ζωή τους ή οι βασικές τους 

ελευθερίες. Τόσο οι αιτούντες άσυλο όσο και οι πρόσφυγες έχουν διάφορες ανάγκες προκειµένου να εξασφαλίσουν 

µία αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχουν τοπικές οργανώσεις που βοηθούν τους πρόσφυγες µέσω ειδικών προγραµµάτων. Η 

προσπάθεια αυτών των οργανώσεων πολλές φορές συµπληρώνεται µε τη συνεισφορά εθελοντών.  

• Οι µαθητές µπορούν να βρουν τοπικές οργανώσεις που υποστηρίζουν τα δικαιώµατα των προσφύγων, ή να 

βρουν πληροφορίες για τέτοιες τοπικές οργανώσεις που βοηθούν τους πρόσφυγες. Οι µαθητές καλούνται 

στη συνέχεια να παρουσιάσουν το έργο αυτών των οργανώσεων στην τάξη. Τέτοιες οργανώσεις είναι, 

µεταξύ άλλων: FWC (Future World Center), KISA, Mediterranean Institute for Gender Studies (MIGS), 

APANEMI, Armenian Research & Ethnographic Center 

 

Πολλοί πρόσφυγες έχουν βιώσει τραυµατικές εµπειρίες. Aν ο πρόσφυγας υπέστη βασανιστήρια στη χώρα 

καταγωγής του τότε θα χρειάζεται ψυχολογική και κοινωνική στήριξη για την επανένταξή του στην κοινωνία. 

Επίσης, το γεγονός ότι κάποιος είναι θύµα βασανιστηρίων είναι σηµαντικό στοιχείο το οποίο λαµβάνεται θετικά 

υπόψη κατά την εξέταση αιτήσεως ασύλου. Τα βασανιστήρια είναι µία τροµερή εµπειρία που πολλές φορές 

συνοδεύεται µε αισθήµατα ενοχής και ντροπής. Τα περισσότερα θύµατα βασανιστηρίων δυσκολεύονται να µιλούν 

για την τραυµατική τους εµπειρία, γι’αυτό και η αποκατάστασή τους, η οποία είναι συνήθως µία µακρόχρονη 

διαδικασία, θα πρέπει να γίνεται από ειδικά καταρτισµένους λειτουργούς. Σε όλο τον κόσµο έχουν ιδρυθεί κέντρα 

αποκατάστασης θυµάτων βασανιστηρίων. Στην Κύπρο πρόσφατα έχει δηµιουργηθεί Μονάδα Αποκατάστασης 

Θυµάτων Βασανιστηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να αποταθείτε στο Future World Center 

• Μια οµάδα µαθητών µπορεί να διερευνήσει τι είδους βοήθεια λαµβάνουν οι πρόσφυγες που είναι θύµατα 

βασανιστηρίων στην Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να αποταθούν στο Future World 

Center, στην οποία υπάγεται η Μονάδα Αποκατάστασης Θυµάτων Βασανιστηρίων. 
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Ένα µεγάλο ποσοστό του προσφυγικού πληθυσµού είναι ασυνόδευτα παιδιάe.  

• Μια οµάδα µαθητών µπορεί να συλλέξει στοιχεία (αριθµούς και προβλήµατα που αντιµετωπίζουν)για 

ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες τόσο από το ∆ίκτυο ∆εδοµένων του παιχνιδιού όσο και από άλλες πηγές 

(π.χ. ιστοσελίδα του UNHCR, κλπ). Εκτός από την παγκόσµια εικόνα, µπορούν να διερευνήσουν την 

κατάσταση στην Κύπρο όσο αφορά τα ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες (π.χ. µέσω ΜΚΟ καθώς και 

κυβερνητικών υπηρεσιών, όπως την Υπηρεσία Ασύλου και το Τµήµα Κοινωνικής Ευηµερίας)  

Στόχος της άσκησης: ∆ηµιουργία γνώσης και κατανόησης για τις ιδιαίτερα ευάλωτες οµάδες προσφύγων, όπως 

είναι τα θύµατα βασανιστηρίων και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι.  

.  

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Όλοι οι µαθητές καλούνται να δηµιουργήσουν δύο λίστες, µία µε τα τρία 

σηµαντικότερα πράγµατα που κάνουν µε τους φίλους τους και έχουν 

ανάγκη τους φίλους τους για να τα κάνουν, και µια δεύτερη λίστα µε τα 

τρία σηµαντικότερα πράγµατα που κάνουν µε την οικογένειά τους και 

έχουν ανάγκη την οικογένεια τους για να τα κάνουν.  

Καλούνται να σκεφτούν τι θα έκαναν και σε ποιον θα απευθύνονταν αν 

δεν είχαν ούτε τους φίλους τους ούτε την οικογένειά τους. Ακολουθεί συζήτηση. 

 

Στόχος της άσκησης: Να καταλάβουν τι σηµαίνει να στερείται κάποιος το οικείο περιβάλλον του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Οδηγός για δάσκαλους – ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ; 
 
 

 

Σε αυτό το παιχνίδι οι µαθητές ενηµερώνονται για τη διαφορά µεταξύ προσφύγων και µεταναστών. Το δικαίωµα για 

άσυλο και προστασία από δίωξη είναι µέρος του διεθνούς δικαίου. Η διαφορά µεταξύ προσφύγων και µεταναστών 

είναι ότι οι πρόσφυγες χρειάζονται διεθνή προστασία, επειδή κινδυνεύει η ζωή τους ή βασικά ανθρώπινά τους 

δικαιώµατα στη χώρα καταγωγής τους, ενώ οι µετανάστες δεν κινδυνεύουν στη χώρα καταγωγής τους, αλλά 

αποφασίζουν οι ίδιοι να φύγουν από τη χώρα καταγωγής τους για οικονοµικούς ή άλλους λόγους. Η Ύπατη 

Αρµοστεία έχει την αποστολή να προστατευτούν οι πρόσφυγες στις χώρες που αναζητούν άσυλο. Ο κύριος ρόλος 

της Ύπατης Αρµοστείας όσον αφορά στη διεθνή προστασία των προσφύγων είναι να εξασφαλίσει ότι τα κράτη 

είναι ενηµερωµένα για τις υποχρεώσεις τους και είναι πρόθυµα να τις εκπληρώσουν, προκειµένου να 

προστατεύσουν τους πρόσφυγες και τα πρόσωπα που ζητούν άσυλο. Πρωτίστως, η Ύπατη Αρµοστεία διασφαλίζει 

ότι δεν θα επιστραφούν οι πρόσφυγες σε χώρες όπου διακινδυνεύουν από δίωξη. ∆ιεθνής προστασία δεν σηµαίνει 

µόνο σωµατική ασφάλεια, έτσι η Ύπατη Αρµοστεία συνηγορεί ως προς το σεβασµό άλλων βασικών δικαιώµατα 

των προσφύγων. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΜΠΕ∆ΩΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 
Οι µαθητές καλούνται να πουν τι νοµίζουν ότι σηµαίνει ο όρος «άσυλο». 

Στη συνέχεια διανέµετε στους µαθητές το ακόλουθο κείµενο: 

 

Οι αιτίες που οδηγούν τους ανθρώπους στην εξορία είναι πολλές, και 

δεν περιορίζονται µόνο στον πόλεµο και τις συγκρούσεις. Άσυλο 

σηµαίνει ότι η χώρα στην οποία καταφεύγουν πρόσφυγες επιτρέπει την 

πρόσβαση των ανθρώπων αυτών στη χώρα και τους παρέχει προστασία.  

 

• Να συζητηθεί η σηµασία του ασύλου στην τάξη. Το δικαίωµα 

για άσυλο διασφαλίζεται από το άρθρο 14 της Οικουµενικής 

∆ιακήρυξης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. ∆ιαβάζεται στην 

τάξη και διεξάγεται συζήτηση. Η Οικουµενική ∆ιακήρυξη 

για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα βρίσκεται στο τέλος αυτού του οδηγού. 

• Η τάξη διαβάζει το άρθρο για την ιστορία του ασύλου στο ∆ίκτυο ∆εδοµένων και γίνεται σχετική 

συζήτηση. 

• Να εξηγηθεί ο όρος «Αιτών άσυλο» στην τάξη – είναι το άτοµο που περνά διεθνή σύνορα και αναζητά 

άσυλο σε άλλη χώρα. Κάθε αιτών άσυλο δεν πρέπει να επιστρέφεται πίσω στη χώρα καταγωγής τους κι 

έχει το δικαίωµα να παραµείνει στη χώρα όπου υπέβαλε αίτηση µέχρι να εξετασθεί η αίτησή του. ∆εν είναι 

όλοι οι αιτούντες άσυλο πρόσφυγες, αλλά όλοι οι πρόσφυγες πέρασαν από το στάδιο του αιτούντος άσυλο. 

 

Η συλλογή πληροφοριών και η σύνταξη εκθέσεων για επιθέσεις και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε 

διάφορες χώρες έχει µεγάλη σηµασία τόσο για την παροχή προστασίας στους πρόσφυγες όσο και στον αγώνα για 

την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ένα µεγάλο τµήµα της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, για παράδειγµα, 

ασχολείται µε τη συλλογή πληροφοριών για διάφορες χώρες. Τέτοιες οργανώσεις χρησιµοποιούν πολλούς τρόπους 

και πηγές για να παρακολουθούν τα γεγονότα σε συγκεκριµένες χώρες.  

Η τάξη χωρίζεται σε οµάδες και κάθε οµάδα κάνει έρευνα στο διαδίκτυο για την κατάσταση των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων σε κάποιες χώρες. Η ∆ιεθνής Αµνηστία και η «Human Rights Watch» είναι οργανώσεις που κατέχουν 

τέτοιες πληροφορίες. Μια βάση δεδοµένων µε εκθέσεις διαφόρων οργανώσεων υπάρχει στην ιστοσελίδα 

www.ecoi.net (στα Αγγλικά). Οι µαθητές καλούνται να ψάξουν διάφορες πηγές και όχι µόνο µία, καθώς αυτό 

διασφαλίζει την εγκυρότητα των πληροφοριών. Πληροφορίες για χώρες καταγωγής µπορούν να βρουν και στην 

ιστοσελίδα της Ύπατη Αρµοστείας, www.unhcr.org. Στη συνέχεια, οι οµάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα και 

τις εµπειρίες τους και συζητούν πόσο σηµαντικό είναι να χρησιµοποιούνται διάφορες ανεξάρτητες και αξιόπιστες 

πηγές για να φτάσει κανείς σε έγκυρα δεδοµένα.  

 

Στόχος της άσκησης: Να δηµιουργηθούν γνώσεις για την σηµασία του ασύλου και για τους δικαιούχους. 
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ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
Τα Ηνωµένα Έθνη καθορίζουν ως πρόσφυγα το άτοµο που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του ή του τόπου 

κατοικίας του, έχει δικαιολογηµένο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συµµετοχής σε 

ορισµένη κοινωνική οµάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων και εξαιτίας αυτού του φόβου δίωξης αδυνατεί ή δεν 

επιθυµεί να απολαµβάνει την προστασία αυτής της χώρας ή την επιστροφή σ' αυτήν.  

Το έργο της Ύπατης Αρµοστείας περιλαµβάνει συχνά και την παροχή προστασίας και βοήθειας σε άτοµα που έχουν 

φύγει λόγω συνδυασµού αιτιών δίωξης, όπως λόγω ένοπλων συγκρούσεων και παραβιάσεων ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων. Μερικές φορές η Ύπατη Αρµοστεία παρέχει βοήθεια και σε εκτοπισµένους πληθυσµούς. 

 

Τι είναι δίωξη; Για να αναγνωριστεί κάποιος ως πρόσφυγας, πρέπει οι αρχές ασύλου µιας χώρας να αποφασίσουν 
αν κάποιος αιτών άσυλο έχει δικαιολογηµένο φόβο δίωξης. Πως καθορίζεται όµως ο «δικαιολογηµένος φόβος 

δίωξης» ;  

Καλούνται οι µαθητές (ανά δύο) να σκεφτούν και να γράψουν τι κατά τη γνώµη τους σηµαίνει ο όρος «δίωξη». 

Όταν τελειώσουν όλοι οι µαθητές, γίνεται σύγκριση των απαντήσεων και των ερµηνειών που έχουν καταγράψει οι 

οµάδες των µαθητών. Παραδείγµατα δίωξης αναφέρονται πιο κάτω: 

 

• Φοβάµαι να φυλακιστώ λόγω των πολιτικών απόψεων µου. Στην χώρα µου διεξάγονται βασανιστήρια. 

• Είναι παράνοµο να µιλώ την γλώσσα µου δηµοσίως ή να δίνω στο παιδί µου όνοµα στη δική µου γλώσσα.  

• Ο αδερφός µου είναι στην φυλακή αφού έχει απόψεις που δεν εγκρίνονται από την κυβέρνησή µου. 

• ∆εν µπορώ να κάνω καλύτερη δουλειά, επειδή στην ταυτότητα λέει ότι είµαι µέλος µιας συγκεκριµένης 

θρησκευτικής οµάδας. 

• Οι γονείς µου θέλουν να µε αναγκάσουν να παντρευτώ έναν άτοµο που δεν θέλω να παντρευτώ. 

• ∆εν µπορώ να ασκώ την θρησκεία µου. Είναι παράνοµο. 

• Είναι υποχρεωτικό να υπηρετήσω στο στρατό. ∆εν θέλω να υπηρετήσω στο στρατό. Πιστεύω ότι είναι 

λάθος να πολεµά κανείς µε όπλα.  

• Υποφέρω από εξευτελιστική και ταπεινωτική µεταχείριση αφού είµαι µέλος µιας συγκεκριµένης εθνικής 

οµάδας. Η αστυνοµία δεν µπορεί να µε προστατέψει, αφού δεν διεξάγονται έρευνες για τέτοιες 

καταγγελίες. Φοβάµαι µήπως υποστώ το ίδιο µαρτύριο ξανά. 

• Θέλω να φύγω από την χώρα µου, άλλα η έξοδος είναι παράνοµη. 

• Φοβάµαι. Είµαι µέλος σε συνδικαλιστική οργάνωση και άλλοι ακτιβιστές της οργάνωσης εξαφανίστηκαν 

και µετά βρέθηκαν δολοφονηµένοι. 

• Η κόρη µου είναι σοβαρά άρρωστη και δεν έχουµε λεφτά για την εγχείρηση της καρδιάς της που είναι 

επείγουσα. Τώρα αναζητάµε άσυλο σε άλλη χώρα. 

• Ήµουν για οχτώ χρόνια στην φυλακή επειδή άσκησα κριτική στη κυβέρνηση σε δηµόσια συνέλευση. Τώρα 

φοβάµαι µήπως µε φυλακίσουν ξανά. 

• Το πολιτικό κόµµα στο οποίo ανήκω έχει κηρυχθεί παράνοµο.  

 

Για ενίσχυση της συζήτησης µπορούν οι µαθητές να διαβάζουν το άρθρο «Ποιος είναι πρόσφυγας» στο ∆ίκτυο 

∆εδοµένων για την προστασία των προσφύγων. 

 

Στόχος της άσκησης: Κατανόηση του όρου δίωξη, βασική προϋπόθεση για να δοθεί προστασία σε ανθρώπους που 

ζητούν άσυλο. 
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ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Οι µαθητές βρίσκουν όρους ή λέξεις που έχουν σχέση µε τη «φυγή» και 

προσπαθούν ανά οµάδες να τις απεικονίσουν µε το σώµα τους. Κάθε οµάδα 

µπορεί να αποφασίσει για να απεικονίσει ένα όρο, π.χ. «φυγή», «σύνορα», 

«φόβο», «κυνηγηµένος», «τρόµος», «απώλεια», «απόρριψη» ή 

«ευπρόσδεκτος» κλπ. Στις οµάδες οι µαθητές πρώτα συζητούν και µετά 

απεικονίζουν µε το σώµα τους, τις κινήσεις τους και τις εκφράσεις τους την 

δική τους ερµηνεία του όρου. Κάθε οµάδα παρουσιάζει την ερµηνεία στους 

υπόλοιπους οι οποίοι θα πρέπει: 

 

• Να αποδώσουν ελεύθερα στο γραπτό λόγο ( µε λέξεις ή µικρές προτάσεις) τι βλέπουν  

 

• Οι µαθητές της κάθε οµάδας µπορούν να πουν πως θα απεικόνιζαν οι ίδιοι το συγκεκριµένο όρο. 

 

Στόχος της άσκησης: ∆ηµιουργία βαθύτερης γνώσης για το φόβο και την ανασφάλεια που νιώθει ο πρόσφυγας κατά 

τη διάρκεια της φυγής. 
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Οδηγός για δάσκαλους – ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ/Α ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ  
 
 

 

Το παιχνίδι διεξάγεται την πρώτη µέρα στο σχολείο του πρωταγωνιστή ή της πρωταγωνίστριας. ∆εν ξέρει τη 

γλώσσα και δεν καταλαβαίνει τι θέλουν όλοι οι άλλοι. Οι µαθητές καλούνται να µπουν στη θέση ενός πρόσφυγα, να 

σκεφτούν και να νιώσουν πως αισθάνεται ένας πρόσφυγας που µπαίνει σε µία καινούργια τάξη και που δεν ξέρει τη 

γλώσσα. Καλούνται στη συνέχεια να σκεφτούν τρόπους µε τους οποίους ο µαθητής πρόσφυγας µπορεί να νιώσει 

ευπρόσδεκτος. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
Ποια βιώµατα και ποιες εµπειρίες φέρνουν µαζί τους οι πρόσφυγες και πως αυτό επηρεάζει την καθηµερινότητά 

τους στην καινούργια χώρα; Οι µαθητές θα διαβάσουν τις συνεντεύξεις µε πρόσφυγες στο ∆ίκτυο ∆εδοµένων και 

ύστερα θα χωριστούν σε µικρές οµάδες. Οι µαθητές θα κληθούν να µπουν στη θέση ενός πρόσφυγα, ο οποίος 

πρόσφατα έφθασε στη χώρα. 

Οι οµάδες στην συνέχεια καταρτίζουν µία λίστα µε το τι θα χρειαστούν στη καινούργια χώρα: 

 

• Αρχικά 

 

• Ύστερα από έξι µήνες 

 

Αυτή η λίστα µπορεί να αποτελέσει το σηµείο έναρξης µίας συζήτησης στην τάξη για τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

προσφύγων. 

 

Στόχος της άσκησης: Οι µαθητές να βιώσουν τι χρειάζονται οι πρόσφυγες αµέσως µόλις φτάσουν στην χώρα 

ασύλου αλλά και στο στάδιο που οι άµεσές τους ανάγκες έχουν ήδη καλυφθεί.  

.  
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Οδηγός για δάσκαλους – ΨΑΞΕ ΓΙΑ ∆ΟΥΛΕΙΑ!  
 
 

 

Το παιχνίδι απεικονίζει την κατάσταση που ο πρωταγωνιστής/η πρωταγωνίστρια ψάχνει για την πρώτη του/της 

δουλειά. Ο µαθητής έχει την δυνατότητα να µπει στη θέση του πρόσφυγα, ο οποίος παλεύει να βρει εργασία στην 

καινούργια χώρα. Με την εξεύρεση εργασίας ο πρόσφυγας µπορεί να γίνει αυτάρκης. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΜΠΕ∆ΩΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 
Οι µαθητές διαβάζουν τα άρθρα στο ∆ίκτυο ∆εδοµένων για 

αναζήτηση εργασίας, για διακρίσεις και τις συνεντεύξεις µε 

πρόσφυγες. Στην συνέχεια, η τάξη ετοιµάζει ένα φυλλάδιο 

ενηµέρωσης για αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που 

αναζητούν εργασία. Σε αυτό το φυλλάδιο οι µαθητές 

παρέχουν πληροφορίες για θέµατα όπως το δικαίωµα για 

δουλειά, νοµοθεσία κατά των διακρίσεων, η ντόπια αγορά 

εργασίας, αίτηση για δουλειά και η επεξεργασία 

βιογραφικού σηµειώµατος, και σηµαντικές συµβουλές αν τους καλέσουν για συνέντευξη για δουλειά.  

Οι µαθητές επίσης θα πρέπει να συναντηθούν µε κάποιο άτοµο που έχει σχέση µε πρόσφυγες ή µε µετανάστες (από 

µη-κυβερνητική οργάνωση, από το υπουργείο εσωτερικών ή εργασίας) ή µε τους ίδιους τους πρόσφυγες ή τους 

µετανάστες. Θα πρέπει να προετοιµάσουν τις ερωτήσεις που θα κάνουν στην καθορισµένη συνάντηση.   

 

Στόχος της άσκησης: Κατανόηση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι πρόσφυγες στην προσπάθεια τους να 

βρουν εργασία, και τους πιθανούς λόγους για αυτό: δυσκολίες µε την γλώσσα, εκπαίδευση η οποία δεν έχει ζήτηση 

στην καινούργια χώρα, ψηλό ποσοστό ανεργίας, ξένο όνοµα/ξενοφοβία, κλπ. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
Οι µαθητές γράφουν πέντε προκαταλήψεις που οι πρόσφυγες µπορεί να 

αντιµετωπίσουν σε συνεντεύξεις για δουλειά. Όλοι οι µαθητές γράφουν τις 

προκαταλήψεις «τους» στο πίνακα και στη συνέχεια να συζητηθεί τι µπορεί 

να γίνει κατά των προκαταλήψεων αυτών. 

 

Στόχος της άσκησης: Κατανόηση ότι οι πρόσφυγες που αναζητούν δουλειά 

µπορεί να αντιµετωπίζουν προκαταλήψεις. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Οι µαθητές συζητούν τι µπορεί να κάνει ένας πρόσφυγας για να αντιµετωπίσει τις 

προκαταλήψεις και να βρει µια θέση εργασίας. Μπορεί να συζητηθεί επίσης στην τάξη 

πως ο κάθε ένας από µας µπορεί να βοηθήσει προκειµένου να ξεπεραστούν οι 

προκαταλήψεις και να έχουν οι πρόσφυγες καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

 

Στόχος της άσκησης: Κατανόηση των εµποδίων που δυνατόν να αντιµετωπίζουν 

πρόσφυγες και µετανάστες για να βρουν θέση εργασίας. 
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Οδηγός για δάσκαλους – ΏΡΑ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ! 
 
 

 

Σε αυτό το παιχνίδι ο πρωταγωνιστής/ η πρωταγωνίστρια αντιµετωπίζει µια σειρά από προκαταλήψεις, και 

προσπαθεί να καταλάβει τις αιτίες/λόγους ύπαρξης των προκαταλήψεων αυτών. Προκαταλήψεις, φόβος και 

γενικότερα µία εχθρική στάση εναντίον των αλλοδαπών και προσφύγων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στην 

Ευρώπη. Σε µερικές χώρες ακόµα και πολιτικά κόµµατα εκφράζουν ξενοφοβικές/ρατσιστικές θέσεις.  

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
Η τάξη χωρίζεται σε µικρές οµάδες και η κάθε µία συζητά αν ανήκει στις ακολουθίες κατηγορίες: 

«Έχω προκαταλήψεις», «έχω λίγες προκαταλήψεις», «έχω πολλές προκαταλήψεις», ή «δεν έχω 

προκαταλήψεις». Κάθε οµάδα θα γράψει πέντε προκαταλήψεις που υπάρχουν στην οµάδα. Μετά 

θα ανταλλάξουν τη λίστα τους µε αυτή µιας άλλης οµάδας.  

Η οµάδα συζητά την καινούργια λίστα µε τις καινούργιες προκαταλήψεις, αν υπάρχουν, και 

σκέφτονται τους λόγους για τους οποίους έχουν αυτές τις προκαταλήψεις. Η κάθε οµάδα 

παρουσιάζει τα συµπεράσµατά της και ακολουθεί συζήτηση στην τάξη.  

 

Στόχος της άσκησης: Κατανόηση για την δηµιουργία προκαταλήψεων, αρνητικών στάσεων ή 

αντιλήψεων για ανθρώπους ή οµάδες ανθρώπων, που δεν ξέρουµε πολλά για αυτούς. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΜΠΕ∆ΩΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 
Οι µαθητές διαβάζουν άρθρα στο ∆ίκτυο ∆εδοµένων για προκαταλήψεις και ρατσισµό και 

για µια εβδοµάδα παρακολουθούν τον ηµερήσιο τύπο και µαζεύουν άρθρα σχετικά µε τα 

θέµατα αυτά. Μπορούν να παρακολουθήσουν και τον ξένο τύπο (Ελλάδα, Αγγλία κλπ). 

Θα φωτοτυπήσουν στη συνέχεια όλα τα σχετικά άρθρα και θα σηµειώσουν, ανά ζευγάρια, 

όλα τα δεδοµένα που υπάρχουν µε ένα χρώµα. Στην συνέχεια θα εντοπίσουν και θα 

σηµειώσουν µε άλλο χρώµα όλες τις λέξεις που εκφράζουν συναισθήµατα ή προκαταλήψεις. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
Θα συζητηθεί στην τάξη το άρθρο 30 της ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων:  

«Καµία διάταξη της παρούσας ∆ιακήρυξης δεν µπορεί να ερµηνευθεί ότι παρέχει σε ένα κράτος, σε µια οµάδα ή σε 

ένα άτοµο οποιοδήποτε δικαίωµα να επιδίδεται σε ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση των 

δικαιωµάτων και των ελευθεριών που εξαγγέλλονται σε αυτήν.» 

Το τελευταίο άρθρο της ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µιλά για την ευθύνη όλων να σεβαστούν τις 

ελευθερίες και τα δικαιώµατα όλων. Καµία εξουσία, κοινότητα, σχολείο ή άτοµο δεν µπορεί να ασχολείται µε 

δραστηριότητες που εµποδίζουν άλλους ανθρώπους να ασκού τα δικαιώµατά τους και να απολαµβάνουν τις 

ελευθερίες τους. Η έκφραση απόψεων δεν απαγορεύεται (ελευθερία συνείδησης και σκέψεως), αλλά όταν οι 

απόψεις παραβιάζουν τα δικαιώµατα άλλων ανθρώπων τότε θα πρέπει να απαγορεύονται. Για παράδειγµα, οι 

απόψεις ρατσιστικού περιεχοµένου οι οποίες ενδεχοµένως να ενισχύσουν ξενοφοβικά αισθήµατα απαγορεύονται 

αφού παραβιάζουν την ίδια την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. 

Ελευθερία δεν σηµαίνει να απειλούνται και να πληγώνονται/προσβάλλονται άλλοι. Να συζητηθεί στην τάξη, µε 

παραδείγµατα, πώς κάποιες φορές η απόλυτη ελευθερία έκφρασης της γνώµης µπορεί να πληγώσει ή να προσβάλει 

άλλους ανθρώπους. 

Μπορούν να συζητηθούν καταστάσεις στην τάξη που έχουν βιώσει οι µαθητές και όπου οι ίδιοι ή άλλοι έχουν 

περάσει τα όρια τους. Να συζητηθούν και όροι όπως σεβασµός και πρόληψη. Μπορεί να ζητηθεί από τους µαθητές 

να ψάξουν πληροφορίες για τη νοµοθεσία στην Κύπρο σχετικά µε αδικήµατα φυλετικών διακρίσεων και το αδίκηµα 

της υποκίνησης µίσους εναντίον συγκεκριµένης οµάδας πληθυσµού.  

 

Στόχος της άσκησης: Να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές πως δηµιουργούνται οι προκαταλήψεις και πως µπορούν οι 

ίδιοι να τις πολεµήσουν. 
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Οδηγός για δάσκαλους – ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ;  
 
 

 

Σε αυτό το παιχνίδι ο παίχτης βλέπει πως ο πολιτισµός της Κύπρου συνδέεται µε τον πολιτισµό άλλων χωρών. Το 

εµπόριο, η µετανάστευση και τα ταξίδια παίζουν – µεταξύ άλλων –σηµαντικό ρόλο στη διάδοση συνηθειών και 

αγαθών µεταξύ χωρών και πολιτισµών. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
Οι µαθητές θα κάνουν µια λίστα µε τρία πράγµατα που νοµίζουν ότι είναι τοπικής προέλευσης. Να συζητηθεί µετά 

στην τάξη από που προέρχονται πραγµατικά αυτά τα αντικείµενα/συνήθειες. Μπορούν επίσης να διαβάσουν για την 

προέλευση αντικειµένων στο ∆ίκτυο ∆εδοµένων. Μπορεί να γίνει συζήτηση στην τάξη για τους τρόπους µε τους 

οποίους η µετανάστευση προσφύγων και εργατών τον 20ο. αιώνα επηρέασε ορισµένες συνήθειες, όπως το φαγητό, 

έθιµα και παραδόσεις και πως οι παραδόσεις και συνήθειες αλλοδαπών µπορούν να έχουν αλλάξει στην καινούργια 

χώρα.  

 

Στόχος της άσκησης: Κατανόηση ότι µε την αλληλοεπίδραση διαφόρων πολιτισµών και µε τις καινούργιες 

συνήθειες σε µια κοινωνία εµπλουτίζεται η καθηµερινότητα. 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
Τι εµπειρίες έχουν µέλη της οικογένειας των ίδιων των µαθητών; Οι µαθητές θα πρέπει να σχηµατίσουν το δικό 

τους γενεαλογικό δέντρο. Θα πρέπει να ρωτήσουν τους γονείς, τους παππούδες και γιαγιάδες τους για να µάθουν αν 

είχαν εµπειρίες ως µετανάστες ή ως πρόσφυγες. Από ποια χωριά, περιοχές ή χώρες είναι η οικογένεια; Πήγαν σε 

άλλο µέρος για να βρουν προστασία σε άλλη χώρα; Υπήρχε κάποιος στην οικογένεια που µετανάστευσε από την 

χώρα στην αρχή του 20. αιώνα; Οι µαθητές µετά θα πρέπει να πουν σύντοµα την ιστορία της οικογένειας τους. 

Μαζί θα πρέπει να κάνουν µια λίστα µε τις χώρες, θρησκείες, λαούς κλπ. που υπάρχουν στα γενεαλογικά δέντρα 

των µαθητών. Μια άλλη επιλογή είναι, αν υπάρχουν πολλές υπηκοότητες στην τάξη, να κρεµαστεί ένας χάρτης του 

κόσµου στην τάξη. Εκεί µπορούν όλοι οι µαθητές να σηµειώσουν τη χώρα καταγωγής τους (ή των γονέων τους) µε 

µια βελόνα. Με κλωστή θα συνδέσουν όλες τις βελόνες. 

 

Στόχος της άσκησης: Οι µαθητές να µάθουν περισσότερα για την καταγωγή τους και αυτή των συµµαθητών τους 

και µε αυτό θα ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα µετανάστευσης, φυγής και ποικιλοµορφίας στην κοινωνία. 
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Οδηγός για δάσκαλους – ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΟΥ ΣΠΙΤΙ  
 
 

 

Σε αυτό το παιχνίδι ο πρωταγωνιστής ή η πρωταγωνίστρια συναντά τους καινούργιους γείτονες και µαθαίνει για την 

αντίληψη κοινωνικών ρόλων. Οι συµπεριφορά µεταξύ γειτόνων και συναδέλφων σε διάφορους πολιτισµούς µπορεί 

να είναι διαφορετική. Μπορεί µε την αλληλοεπίδραση διαφορετικών πολιτισµών να προκύπτουν ερωτήσεις τις 

οποίες θα πρέπει να απαντούµε προκειµένου να επιτύχουµε την αµφίπλευρη κατανόηση.  

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΜΠΑΙ∆ΩΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 
Οι µαθητές διαβάζουν τα κείµενα σε διάφορα κεφάλαια του ∆ικτύου ∆εδοµένων για τη ζωή των προσφύγων στη 

χώρα ασύλου το πρώτο διάστηµα µετά την άφιξή τους και την ανάγκη για βοήθεια προκειµένου να ενταχθούν στην 

κοινωνία. 

 

Στόχος της άσκησης: Να αποκτήσουν οι µαθητές περισσότερες γνώσεις για της προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί 

ένας πρόσφυγας προκειµένου να αποκτήσει το πρώτο του σπίτι. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
Οι µαθητές συσκέπτονται ανά ζευγάρια, τον προϋπολογισµό για να στήσει ο πρόσφυγας το πρώτο του σπίτι: έξοδα 

επίπλωσης, εξοπλισµό κουζίνας, τηλέφωνο, ασφαλίσεις, κλπ. 

Οι µαθητές καλούνται να βιώσουν τη διαφορά µεταξύ προσφύγων και των ιδίων, αφού οι πρώτοι δεν έχουν τίποτα 

και θα πρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή, ενώ οι µαθητές µπορεί να στηρίζονται στους γονείς τους, ή ορισµένοι 

να έχουν αποταµιεύσεις τις οποίες θα χρησιµοποιήσουν µελλοντικά για την αγορά του σπιτιού τους. 

  

Στόχος της άσκησης: Κατανόηση των άµεσων αναγκών των προσφύγων. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
Η τάξη χωρίζεται σε οµάδες τριών µαθητών για να συζητήσουν θέµατα όπως, άφιξη σε καινούργια χώρα, εκµάθηση 

µιας καινούργιας γλώσσας, ζωή χωρίς οικογένεια και χωρίς φίλους και τη δηµιουργία µιας καινούργιας ζωής. Οι 

µαθητές µπαίνουν στη θέση ενός πρόσφυγα και καλούνται να γράψουν ένα γράµµα σε ένα φίλο τους, ο οποίος 

βρίσκεται στη χώρα καταγωγής τους όπου θα διηγούνται τη σηµερινή τους ζωή. Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη, 

αναφορικά µε το τι µπορεί να κάνει ο καθένας ως γείτονας, συνάδερφος, ή συµµαθητής, για να νιώσουν πιο 

ευπρόσδεκτοι οι πρόσφυγες.  

 

Στόχος της άσκησης: Να βιώσουν οι µαθητές τις δυσκολίες και την αποµόνωση που πιθανότατα να αντιµετωπίζει 

κάποιος πρόσφυγας ο οποίος θα πρέπει να ξαναδηµιουργηθεί.  

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Οι µαθητές δηµιουργούν ένα δηµογραφικό χάρτη της περιοχής τους και αναφέρουν τις περιοχές στις οποίες µένουν 

µετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και άλλες οµάδες του πληθυσµού. Γιατί οι πρόσφυγες µένουν σε 

συγκεκριµένες περιοχές; Να συζητηθεί µε τους µαθητές πού θα ήθελαν να µείνουν. Να συζητηθεί γιατί µένουµε σε 

άλλες περιοχές από αυτές που µένουν οι µετανάστες και άλλες οµάδες.  

Τέλος η τάξη θα πρέπει να ετοιµάσει ένα πρόγραµµα δράσης που θα περιέχει µέτρα για την καλύτερη ένταξη µη 

προνοµιούχων οµάδων που ζουν στην περιοχή τους καθώς επίσης µέτρα για την ενίσχυση του συναισθήµατος 

οµαδικότητας µεταξύ των κατοίκων συγκεκριµένων περιοχών.  

 

Στόχος της άσκησης: Οι µαθητές να σκεφτούν τι µέτρα µπορούν να ληφθούν για την καλύτερη ένταξη κοινωνικά 

αποκλεισµένων οµάδων στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

 

 

 


