ΥΛΙΚΟ-ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ
Οι πηγές και οι σύνδεσμοι που ακολουθούν περιέχουν πλούσιο υλικό και καλύπτουν πολλές θεματικές που
έχουν σχέση με την Ενεργό Πολιτότητα. Οι δραστηριότητες που προτείνονται είναι δυνατόν να διαμορφωθούν
και να παραλλαχθούν ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών σας. Ακόμα και αν αναφέρονται σε συγκεκριμένα
ηλικιακά και αναπτυξιακά επίπεδα, αν θεωρήσετε ότι αποτελούν καλή ιδέα για επίτευξη των στόχων σας,
αφήστε τη δημιουργικότητά σας ελεύθερη και προσαρμόστε τις στα μέτρα των μαθητών σας. Καλή δουλειά!
•

Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, «Μικρή Πυξίδα» Compasito (Για την
Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση, καθώς και για την Α΄ και Β΄ Γυμνασίου), ελληνικά και αγγλικά,
έντυπο και ηλεκτρονικό.
Η ελληνική έντυπη έκδοση έχει σταλεί σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Κύπρου το 2012.
Η αγγλική διαδικτυακή εκδοχή βρίσκεται στον σύνδεσμο: http://www.eycb.coe.int/compasito/
Η ελληνική ηλεκτρονική έκδοση του Compasito-Μικρή Πυξίδα υπάρχει στην ιστοσελίδα του Κέντρου
Στήριξης ΜΚΟ που εξέδωσε την ελληνική έκδοση:
http://issuu.com/ngo_support_centre/docs/compasito?e=5643231/2649405
Επίσης, μπορείτε να την κατεβάσετε σε μορφή pdf από την ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας των
δικαιωμάτων του Παιδιού στον σύνδεσμο «Εκπαιδευτικό υλικό».

•

Compass (Για την Γ΄ Γυμνασίου και τις τρεις τάξεις του Λυκείου) αγγλικά, ηλεκτρονικό
http://eycb.coe.int/compass/

•

Εγχειρίδιο «Εκπαίδευση για πολιτότητα: Ιδέες στην πράξη: Ένας πρακτικός οδηγός για
εκπαιδευτικούς μαθητών ηλικίας 7-14 ετών»
Clough N., Holden C., Education for citizenship: Ideas into action- A Practical guide for teachers of pupils
aged 7—14, 2002, RoutledgeFalmer, London.

•

Get global: Οδηγός Δεξιοτήτων για Ενεργή και Παγκόσμια Πολιτότητα, ελληνικά, ηλεκτρονικό
http://youth4world.com/wpcontent/uploads/pl/2012/03/GetGlobal_%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%
CE%911.pdf

•

Το εκπαιδευτικό πακέτο: All Different, All Equal-Education Pack (1995). Council of Europe, αγγλικά,
ηλεκτρονικό
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Publications/Education_Pack_en.pdf

•

Children referendum toolkit- Ιt’ s about you, Unicef (αγγλική έκδοση), αγγλικά, ηλεκτρονικό
http://www.unicef.ie/Learn-from-our-Toolkit-177.aspx

•

Right Here. Right Now. Teaching Citizenship through human rights (2009). Ministry of Justice (UK),
Amnesty International, αγγλικά, ηλεκτρονικό.
http://www.amnesty.org.uk/uploads/documents/doc_20104.pdf

•

Education for democratic citizenship and human rights (έξι βιβλία) , αγγλικά, ηλεκτρονικό.
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Resources/Resources_for_teachers_en.asp

•

Teach MDGS – Μαθήματα για την Παγκόσμια Πολιτότητα, αγγλικά, ηλεκτρονικό
http://www.teachmdgs.net/mainpage/

•

Δεν είναι μόνο αριθμοί, Εγχειρίδιο δασκάλου και Εκπαιδευτικό υλικό για το άσυλο και τη
μετανάστευση στην Ευρώπη, Διεθνής Οργάνωση για τη Μετανάστευση (ΙΟΜ) και Ύπατη Αρμοστεία
των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (UNHCR), 2009, ελληνικά, ηλεκτρονικό
www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/notjustnumbers.html

•

Active Citizenship Webinar – Βίντεο-παρουσίαση με ιδέες για projects, αγγλικά, ηλεκτρονικό,
http://www.youtube.com/watch?v=rDPmS5ERg6c&safe=active

•

Υλικό Αγωγής Υγείας:
http://www.moec.gov.cy/agogi_ygeias/index.html

•

Υλικό από την ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας των δικαιωμάτων του Παιδιού, ελληνικά,
ηλεκτρονικό. Περιέχει εισηγήσεις για δραστηριότητες από τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που
προτείνονται πιο πάνω, χωρισμένες ανά ηλικιακή ομάδα.
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/A423A36F0695D477C22578F5002F44B0?OpenDocument
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