Σχέδιο Μαθήµατος

∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις

∆ικαιώµατα Και Υποχρεώσεις
Β΄ - Ε΄ τάξη του ∆ηµοτικού
Περιεχόµενο
Παιχνίδι µε τις καθηµερινές δραστηριότητες και συζήτηση γύρω από τα πρέπει και τα θέλω
της κοινωνικής µας ζωής.
Σκοπιµότητα
Οι µαθητές εντοπίζουν τη διαφορά µεταξύ των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων.
∆ιάρκεια
Ένα σχολικό δίωρο
∆ιαθεµατικότητα
Γλώσσα: διατύπωση ορισµού, συζήτηση, επιχειρηµατολογία
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Αισθητική Αγωγή
Υλικό
Ένα φάκελο για κάθε µαθητή που θα περιλαµβάνει:


την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου στην περιληπτική της
µορφή



τα Καρτελάκια: Αιτήσεις και Απαιτήσεις (στο υλικό)

Ψαλίδια, κόλλα, µολύβια, χαρτί του µέτρου
Προετοιµασία
Κάνουµε µια επανάληψη όσων έχουµε µάθει για την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου ώστε να θυµηθούµε ποια είναι τα δικαιώµατα.
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∆ιαδικασία
1. Ζητάµε από τα παιδιά ορισµούς των δικαιωµάτων τους οποίους καταγράφουµε στον
πίνακα.
2. Ορίζουµε την έννοια υποχρέωση. Ζητάµε από τα παιδιά και καταγράφουµε
παραδείγµατα υποχρεώσεων.
3. Συζητούµε τη διαφορά µεταξύ δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.
4. Μοιράζουµε το υλικό στους µαθητές και εξηγούµε την εργασία: να κόψουν τα
καρτελάκια και να τα κολλήσουν στο χαρτί του µέτρου δηµιουργώντας τη Χάρτα των
∆ικαιωµάτων και των Υποχρεώσεων σε δύο στήλες.
Τα παιδιά σηµειώνουν κάτω από κάθε πρόταση την αιτιολόγηση της ταξινόµησής τους.
5. Τα παιδιά συζητούν ανά ζεύγη ή σε µικρές οµάδες το αποτέλεσµα της εργασίας τους.
6. Όταν ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, συζητάµε στην τάξη τις επιλογές των παιδιών και
καταγράφουµε στον πίνακα περιληπτικά τα συµπεράσµατα.
7. Ρωτάµε τα παιδιά αν µπορούν να σκεφτούν και άλλες προτάσεις που µπορούν να
µπουν στη Χάρτα των ∆ικαιωµάτων και των Υποχρεώσεων.
Εναλλακτική δραστηριότητα ολοκλήρωσης της Χάρτας
Ζητάµε από τα µεγαλύτερα παιδιά να αντιστοιχήσουν τα άρθρα της Οικουµενικής
∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου µε τις Απαιτήσεις της στήλης ∆ικαιώµατα.
Με τοξάκια σηµειώνουν το άρθρο που ταιριάζει ή κόβουν και κολλούν από τη φωτοτυπία
της ∆ιακήρυξης. Αντιστοίχως στη στήλη των υποχρεώσεων ζητούµε να κολλήσουν
φωτογραφίες ή σκίτσα που αποτυπώνουν µε χιούµορ το συγκεκριµένο αίτηµα.
Ζητάµε από τα µικρότερα παιδιά να χρωµατίσουν τα ∆ικαιώµατα που θεωρούν
σηµαντικότερα και τις Υποχρεώσεις που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να παραµελούνται για
κανένα λόγο.

Ενδεικτικές ερωτήσεις για τη συζήτηση και την αξιολόγηση:
1. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ δικαιώµατος και υποχρέωσης;
2. Συζητήστε πιθανές διαφορές µεταξύ των αιτιολογιών που δόθηκαν για τις προτάσεις
της στήλης των δικαιωµάτων. Γιατί, δηλαδή, τα ∆ικαιώµατα είναι Απαιτήσεις προς
όλους και οι Υποχρεώσεις είναι τα Αιτήµατα που απευθύνουµε µεταξύ µας;
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3. Πιστεύετε ότι είναι αυτονόητο για όλους το τι είναι δικαίωµα;
4. Πιστεύετε ότι όταν τηρούνται οι υποχρεώσεις τότε τηρούνται και τα δικαιώµατα; Γιατί
ναι ή γιατί όχι;
Επέκταση
Οργάνωση έρευνας στο σχολείο. Κάθε οµάδα τοποθετεί τη Χάρτα της σ’ ένα προσβάσιµο
για όλο το σχολείο σηµείο και παίρνει συνεντεύξεις από τους µαθητές ανάλογα µε το θέµα
που έχει συµφωνηθεί, όπως τα ακόλουθα:


Ενδεικτικά θέµατα για έρευνα στο σχολείο βάσει της Χάρτας
Συµφωνούν όλοι ότι αυτά είναι δικαιώµατα όλων των παιδιών του κόσµου;



Υπάρχουν υποχρεώσεις που δεν έχουµε σκεφτεί;



Οι µεγαλύτεροι µαθητές έχουν περισσότερες υποχρεώσεις και οι µικρότεροι
περισσότερα δικαιώµατα;



«Κολλήστε δικά σας καρτελάκια και πείτε µας τη γνώµη σας»
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Κόψτε τα κουτάκια και κολλήστε τα σε δύο στήλες, έτσι ώστε να κατασκευάσετε
τη Χάρτα των ∆ικαιωµάτων και των Υποχρεώσεων

Να µου φέρονται ευγενικά

Να ζητάω βοήθεια

Να κάνω το καλύτερο που µπορώ

Να κάνω τις εργασίες µου

Να έχουµε καθαρή και όµορφη τάξη

Να δουλεύουµε µε ησυχία στην τάξη

Να χρησιµοποιώ µε προσοχή το

Να φέροµαι µε ευγένεια

υλικό της τάξης και να το ξαναβάζω
στη θέση του

Να µαθαίνω

Να λέω στο δάσκαλο αυτό που
νιώθω
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Να µαθαίνω για τη ζωή και τον

Να ακολουθώ τις οδηγίες των

πολιτισµό

δασκάλων

Να κάνω σωστή χρήση του ελεύθερου

Να µου δίνουν σηµασία όταν µιλάω

χρόνου µου

Να µην πειράζω τους άλλους

Να µην µε πειράζουν

Να προσέχω τους άλλους όταν µιλούν

Να τρώω υγιεινά φαγητά

Να µη µε χτυπούν και να µην µε

Να είµαι στην ώρα µου στο σχολείο

βρίζουν

Να µαθαίνω την αλήθεια

Να λέω την αλήθεια

Να φοράω ζεστά ρούχα όταν κάνει

Να ρωτάω για να φορέσω το ρούχο

κρύο

ενός άλλου
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