
  



       Κάντε ένα βήμα μπροστά 
Είμαστε όλοι ίσοι – όμως μερικοί είναι 

πιο ίσοι από άλλους 

Παιχνίδι  ρόλων για τα ανθρώπινα δικαιώματα  
από το Compasito – «Μικρή Πυξίδα» 

Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα 
δικαιώματα για παιδιά - Συμβούλιο της Ευρώπης 





 

              

              Κάντε ένα βήμα μπροστά  
 
 
 Θέματα: Ανθρώπινα δικαιώματα, διακρίσεις, ξενοφοβία, 
φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός 

Ηλικίες:  10-16 ετών 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Μέγεθος ομάδας:  10 - 30 παιδιά 

Είδος δραστηριότητας: παιχνίδι ρόλων 



                      Στόχοι                

Προώθηση της ενσυναίσθησης απέναντι σε άλλους που 
είναι διαφορετικοί. 

Ευαισθητοποίηση σε θέματα άνισων ευκαιριών στην 
κοινωνία. 

Κατανόηση των πιθανών προσωπικών επιπτώσεων από το 
να ανήκεις σε συγκεκριμένες μειονότητες ή πολιτισμικές 
ομάδες. 



Συνδέσεις με γνωστικά αντικείμενα 

Μπορεί να συνδεθεί θεματικά και 
να υποστηρίξει  τη διδασκαλία 
του μαθήματος της Κοινωνικής 
και Πολιτικής Αγωγής, τη Γλώσσα, 
την Ιστορία, τα Θρησκευτικά, την 
Κοινωνιολογία, τη Φυσ. Αγωγή. 



                Επισκόπηση  

Τα παιδιά βιώνουν μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων πώς είναι να 
είσαι κάποιος άλλος: παίρνουν κάρτες με ρόλους παιδιών από 
διαφορετικές κοινωνικές, πολιτισμικές, μειονοτικές ομάδες και 
στη συνέχεια ανάλογα με την κατάσταση που τους περιγράφεται 
αποφασίζει το καθένα αν θα κάνει ένα βήμα μπροστά. 

Η δραστηριότητα βασίζεται στον αντίκτυπο που θα έχει το να 
δουν την απόσταση μεταξύ τους να αυξάνει, ειδικά στο τέλος, 
όταν θα υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα σ’ αυτούς που 
προχώρησαν μπροστά κι αυτούς που έμειναν πίσω. 



                       ΡΟΛΟΙ 

Είσαι 12 ετών  κορίτσι. Ήρθες με τη 
μητέρα σου από τη Μολδαβία. Εκείνη 

καθαρίζει σπίτια. Εσύ πηγαίνεις 
σχολείο και προσπαθείς να μάθεις 

καλύτερα τα ελληνικά. Σου αρέσουν τα 
Μαθηματικά. 

Οι γονείς σου και εσύ φτάσατε εδώ και 
τρία χρόνια  στην Ελλάδα από την 
Αφρική, για να γλυτώσετε από τον 

εμφύλιο πόλεμο. Είσαι αγόρι 11 ετών. 
Δεν ξέρεις αν ποτέ θα γυρίσετε πίσω. 

Είσαι 10 ετών και ήρθατε με τη μητέρα σου 
με ένα καράβι με λαθρομετανάστες από τη 

Συρία  εδώ και 2 χρόνια. Μιλάς λίγα 
ελληνικά. Δεν έχετε ακόμη χαρτιά. Η 

μητέρα σου καθαρίζει σπίτια. Εσύ 
πηγαίνεις σχολείο και παρακολουθείς 

μαθήματα Γλώσσας  στην τάξη υποδοχής. 
Μερικά απογεύματα δουλεύεις σε ένα 

καφενείο κοντά στο υπόγειο που μένετε. 

Είσαι το παιδί του Αμερικανού πρέσβη 
στην Αθήνα. Πηγαίνεις σε ένα 

αμερικάνικο, ακριβό, ιδιωτικό σχολείο. 
Φοράς χοντρά γυαλιά και κουτσαίνεις 
ελαφρά. Είσαι 11 χρονών και έχεις ήδη 

ζήσει σε δύο διαφορετικές χώρες.  

Είσαι κορίτσι, 13 χρονών και ζεις στη 
Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας σου είναι 
μηχανικός, στέλεχος μιας τεχνικής 
εταιρείας και ταξιδεύει συχνά. Η 

μητέρα σου είναι αρχιτέκτων.  

Είσαι 14 ετών κορίτσι, το μεγαλύτερο 
από τέσσερα παιδιά. Ο πατέρας σου 

είναι οδηγός φορτηγού αλλά αυτόν τον 
καιρό είναι άνεργος. Η μητέρα σου 

δουλεύει σε ένα εστιατόριο τα 
Σαββατοκύριακα και γυρνάει αργά το 

βράδυ.  



                                                

                           Καταστάσεις και γεγονότα 
 Εσύ και η οικογένειά σου έχετε πάντα αρκετά λεφτά για τις ανάγκες σας.  

Ζεις σε ένα άνετο διαμέρισμα, με τηλέφωνο και τηλεόραση, όπου έχεις το δικό σου δωμάτιο   

Δεν σε κοροϊδεύει και δεν σε αποκλείει κανείς, λόγω διαφορετικής γλώσσας, εμφάνισης ή αναπηρίας.  

Οι άνθρωποι με τους οποίους ζεις σε ρωτούν πάντα, πριν αποφασίσουν κάτι που αφορά τη ζωή σου.  

Πηγαίνεις σε καλό ιδιωτικό σχολείο και τα απογεύματα πας κολύμβηση, αθλείσαι, μαθαίνεις αγγλικά  και χορό 
σε ακριβές ιδιωτικές σχολές.  

Δεν φοβάσαι ότι η αστυνομία μπορεί να σταματήσει στον δρόμο τους γονείς σου για έλεγχο. 

Δεν αισθάνθηκες ποτέ καμία διάκριση εις βάρος σου, λόγω της καταγωγής σου, της θρησκείας σου ή της 
κουλτούρας σου.  

Εσύ και η οικογένειά σου πηγαίνετε πάντα για διακοπές ένα μήνα. 

Μπορείς να καλείς φίλους στο σπίτι για φαγητό ή/και για να κοιμηθούν. 

Όταν θα μεγαλώσεις, θα πας στο πανεπιστήμιο οπωσδήποτε και θα διαλέξεις το επάγγελμα ή την απασχόληση 
της αρεσκείας σου.  

Δεν φοβάσαι ότι θα σε πειράξουν, ή θα σου επιτεθούν στο δρόμο, στο σχολείο ή εκεί που ζεις.  

Έχεις ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι και πολλούς φίλους για να παίξεις.  

Έχεις δικό σου υπολογιστή και δυνατότητα πρόσβασης στο ίντερνετ.  

Πιστεύεις ότι το μέλλον σου, όταν μεγαλώσεις, είναι εξασφαλισμένο. 


