
1

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ ΚΑΙ ΟΔΉΓΙΕΣΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ ΚΑΙ ΟΔΉΓΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ένα ταμπλό

Δύο σετ καρτών

Ένα ζάρι

Τέσσερα πιόνια

Ένα μικρό μικρόφωνο

Μια μαριονέτα (μίμος)

Θα πρέπει επίσης να έχετε στη διάθεσή σας χαρτί και μαρκαδόρους.

ΟΔΉΓΙΕΣ
Παίκτες: έως 12 παίκτες χωρισμένοι σε 4 ομάδες

Είδη παιχνιδιού: ανταγωνιστικό, διδακτικό, στρατηγικής

Ταμπλό: το ταμπλό αποτελείται από 42 κελιά σε σχήμα φιδιού. Κάθε παίκτης (ο οποίος αντιπροσωπεύει μια ομάδα) 
μετακινείται με ένα πιόνι διαφορετικού χρώματος

Τα σετ καρτών αποτελούνται από 42 κάρτες. Το ένα σετ αναπαριστά γραφικά τα 42 δικαιώματα και το άλλο παρουσιάζει 
τις λέξεις-κλειδιά αυτών των δικαιωμάτων. 
Οι κάρτες πρέπει να τοποθετούνται κλειστές πάνω στο ταμπλό. Για να είναι εύκολη η κλήρωση οι κάρτες ταμπού πρέπει 
να είναι από την αρχή τοποθετημένες με αύξουσα σειρά ανάλογα με τα είδη των δικαιωμάτων.
Οι παίκτες ρίχνουν εναλλάξ το ζάρι, μετακινούν το πιόνι τους στον αριθμό και τραβούν την «κάρτα δικαιωμάτων» που 
πρέπει να δείξουν στις άλλες ομάδες αλλά να την κρύψουν από τη δική τους
Ο παίκτης θα πρέπει επίσης να τραβήξει την κάρτα ταμπού που αντιστοιχεί στην ανακτημένη «κάρτα δικαιωμάτων» 
και να τη διαβάσει για να αναπαραστήσει όσο το δυνατόν καλύτερα το Δικαίωμα, ώστε η ομάδα του να μπορεί να το 
αναγνωρίσει 
Ο παίκτης θα πρέπει να ζητήσει από την ομάδα του να μαντέψει το «μυστηριώδες δικαίωμα» χωρίς να δείξει τις κάρτες. 
Ή ομάδα θα πρέπει να μαντέψει το «μυστηριώδες δικαίωμα» χωρίς ο παίκτης να δείξει τις κάρτες. Μάλλον θα πρέπει 
να καταφύγει σε «αναπαραστάσεις»: να μιμηθεί το δικαίωμα χρησιμοποιώντας τη μαριονέτα, να επινοήσει ένα στοίχο 
τραγουδιού ή μια ιστορία χωρίς να χρησιμοποιήσει τις λέξεις που αποτυπώνονται στα χαρτιά ταμπού, να επινοήσει ένα 
σύνθημα χωρίς να ονομάσει το δικαίωμα, να σχεδιάσει ένα δικαίωμα χωρίς να αναπαραγάγει το σχέδιο της κάρτας
Ο παίκτης έχει στη διάθεσή ένα χρονικό όριο, το οποίο ορίζεται από τους παίκτες στην αρχή του παιχνιδιού, μετά τη 
λήξη του οποίου, αν η ομάδα δεν έχει μαντέψει το δικαίωμα, η σειρά περνάει στις αντίπαλες ομάδες

Κερδίζει όποιος φθάσει πρώτος στο τελικό κελί

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ FA.B!

Οι εκπαιδευτές που εργάζονται με ασυνόδευτους νεαρούς μετανάστες χρησιμοποιούν το παιχνίδι 
αυτό ως εργαλείο για να τους ενημερώσουν και να τους ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τα δικαιώματά 
τους, προωθώντας παράλληλα την προορατικότητα και την αυτοπεποίθηση τους ώστε να εκφράζουν 
με τόλμη τις απόψεις και τις επιθυμίες τους. Το έργο FA.B! θεωρεί υψίστης σημασίας να ΔΩΣΕΙ ΦΩΝΉ 
ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΉ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ σε σημείο που να τα εμπλέκει άμεσα στη δημιουργία αυτού του υπέροχου 
παιχνιδιού.
Οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανακάλυψη των δικαιωμάτων είναι στην πραγματικότητα 
το αποτέλεσμα μιας εργαστηριακής δραστηριότητας που αναπτύχθηκε από το CIDIS με τα παιδιά που 
φιλοξενήθηκαν τον Οκτώβριο του 2021, τα ευχαριστούμε για αυτή τη σημαντική συνεισφορά.



ΣΤΟΧΟΙ
Αυτό το υλικό αποτελεί πηγή για τους παιδαγωγούς που 
θέλουν να χρησιμοποιούν συμμετοχικές μεθοδολογίες 
στην εκπαίδευση για τα δικαιώματα και να βελτιώσουν τις 
δεξιότητές τους στη διαμεσολάβηση.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Το υλικό προορίζεται για εκείνους τους παιδαγωγούς και 
επιμορφωτές που θα χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι σε 
τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά πλαίσια, αναλαμβάνοντας 
την υποχρέωση να προάγουν την εκπαίδευση για 
τα δικαιώματα, η οποία έχει ως στόχο να εμπλέξει 
τους συμμετέχοντες, ειδικά τους νέους, και να τους 
ευαισθητοποιήσει ώστε να λάβουν ενεργή και συμμετοχική 
θέση.
Το εγχειρίδιο περιέχει απλές θεωρητικές προσεγγίσεις 
σχετικά με την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις συμμετοχικές μεθοδολογίες και παρέχει επίσης 
στους παιδαγωγούς κάποιες προτάσεις για το πώς η 
συμμετοχική προσέγγιση μπορεί να έχει τη μέγιστη 
αποτελεσματικότητα και επίδραση.
Οι συμμετοχικές τεχνικές αποσκοπούν στη συναισθηματική 
και διανοητική εμπλοκή των συμμετεχόντων, ως μέσα για 
την επίτευξη προσωπικής και συλλογικής χειραφέτησης 
και την ανάπτυξη συγκεκριμένων γνώσεων και δράσεων 
στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ
Ή εκπαιδευτική μεθοδολογία είναι ένα σύνολο αρχών, 
μεθόδων, πρακτικών για την υλοποίηση εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων ή διαδικασιών και αναφέρεται στον 
τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η εκπαίδευση. Κάθε 
εκπαιδευτική μεθοδολογία εξαρτάται από το πώς γίνεται 
εννοιολογικά αντιληπτή η εκπαίδευση και τα παιδαγωγικά 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτήν (μέθοδοι και 
τεχνικές). Ή έννοια του εκπαιδευτικού πλαισίου συνδέεται 
στενά με αυτό και αναφέρεται σε όλα τα πλαίσια στα οποία 
εφαρμόζεται η τυπική και η άτυπη εκπαίδευση, σε μορφές 
εκπαίδευσης που είναι συμπληρωματικές της κλασσικής 
εκπαίδευσης, σε δραστηριότητες που αναπτύσσονται 
εκτός του σχολικού συστήματος και περιλαμβάνει 
εργαστήρια και διαδικασίες «μακροχρόνιας μάθησης» που 
διαρκούν μια ζωή.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ
Οι συμμετοχικές μεθοδολογίες παρέχουν ένα πλαίσιο 
αναφοράς για τη σύλληψη και διεξαγωγή εκπαίδευσης 
που προάγει κοινούς προβληματισμούς, κριτική ανάλυση, 
εμπεριστατωμένα ερωτήματα και συλλογική επίλυση 
των προβλημάτων. Με τον τρόπο αυτό οι συμμετέχοντες 
εμβαθύνουν τις γνώσεις τους κατανοώντας καλύτερα τα 
συγκεκριμένα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που αντιμετωπίζουν, ενώ καλούνται να διατυπώσουν 
προτάσεις και στρατηγικές για αλλαγή.
Οι συμμετοχικές μεθοδολογίες αντιμετωπίζουν τους 
συμμετέχοντες ως ενεργά άτομα, τα οποία θεωρούνται 
δημιουργικά και ευφυή ανθρώπινα όντα με πραγματικές 
δυνατότητες να γίνουν φορείς της αλλαγής. Επιχειρούν 
να εμπλέξουν, να παρακινήσουν και να εμπνεύσουν τους 
συμμετέχοντες και να τους παράσχουν τα εργαλεία για 
να ενεργοποιήσουν συλλογικές ή ατομικές διαδικασίες 
προβληματισμού και κριτικής ανάλυσης.
Οι συμμετοχικές τεχνικές, αντίθετα, είναι τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της μεθοδολογίας 
και είναι ενσωματωμένες στη μέθοδο με λογικό τρόπο. 

ΣΉΜΕΙΩΣΉ ΓΙΑ ΤΟΎΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΎΣΣΉΜΕΙΩΣΉ ΓΙΑ ΤΟΎΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΎΣ Μεταξύ αυτών, το ΠΑΙΧΝΙΔΙ έχει ιδιαίτερη σημασία.
Το παιχνίδι θεωρείτο από πάντα θεμελιώδους σημασίας 
για την ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών και η χρήση του 
αγγίζει ακόμη και τη σφαίρα της εκπαίδευσης με σκοπό να 
διδάξει στους συμμετέχοντες, κυρίως τους νέους, πώς να 
αφομοιώνουν νέες έννοιες.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ FA.B!
Το παιχνίδι συνδέεται στενά με τη μάθηση και την 
υγιή ανάπτυξη του παιδιού. Ή σημασία του παιχνιδιού 
είναι τέτοια που ακόμα και η Σύμβαση των Ήνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και του εφήβου 
αναγνωρίζει, με το άρθρο 31, το δικαίωμα του παιδιού όχι 
μόνο στην ανάπαυση και τον ελεύθερο χρόνο αλλά ακόμη 
και στο παιχνίδι και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Ή 
δραστηριότητα με βάση το παιχνίδι θεωρείται, ομόφωνα 
πλέον, θεμελιώδης για την συναισθηματική, γνωστική, 
κινητήρια και σχεσιακή ανάπτυξη του παιδιού.
Με το παιχνίδι το παιδί:
• μαθαίνει και ενισχύει τις δεξιότητες επικοινωνίας του.
• συνειδητοποιεί τους κανόνες – πολλά παιχνίδια, 

κατά κύριο λόγο αυτά που παίζονται σε ομάδα, 
προϋποθέτουν την τήρηση ορισμένων κανόνων – 
μαθαίνει να τους χρησιμοποιεί, να καταλαβαίνει τη 
σημασία τους και την ανάγκη να τους κάνει πράξη.

• εδραιώνει μια ιδιαίτερα θετική συναλλαγή με τον έξω 
κόσμο και τα άλλα άτομα. 

• αναπτύσσει την ικανότητα να διαχειρίζεται και να 
ελέγχει τα συναισθήματά του.

• μαθαίνει να προγραμματίζει και να κάνει σχέδια, να 
γνωρίζει τον έξω κόσμο και να σχετίζεται με αυτόν, να 
δίνει νόημα και σημασία στον κόσμο γύρω του.

• μαθαίνει να συσχετίζεται με τους άλλους και να 
δημιουργεί ενεργές, εποικοδομητικές και ουσιαστικές 
σχέσεις.

• αναπτύσσει τη δημιουργικότητά του.
• Στην περίπτωση αυτή, το παιχνίδι δικαιωμάτων FA.B! 

στοχεύει στην προώθηση με εύκολο και δημιουργικό 
τρόπο των “δικαιωμάτων” παρέχοντάς του τη 
δυνατότητα να μάθει, να ενεργεί και να συνεργάζεται 
με την ομάδα των συνομηλίκων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα της χειροκίνητης 
κατασκευής παιχνιδιών είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
επίλυσης προβλημάτων. Όταν οι συμμετέχοντες έρθουν 
σε επαφή με την προκαταρκτική φάση κατασκευής των 
στοιχείων του παιχνιδιού, όπως τα πιόνια και τα ζάρια, θα 
βρεθούν αντιμέτωποι με μια μικρή δοκιμασία και θα πρέπει 
να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν πιθανές δυσκολίες.
Ή τρισδιάστατη κατασκευή από χαρτόνι εκπαιδεύει τις 
οπτικο-χωρικές δεξιότητες και το συντονισμό χεριών και 
ματιών. Για τη χειροκίνητη κατασκευή των στοιχείων 
απαιτείται προσοχή και απομνημόνευση, για να θυμηθεί 
κανείς την εικόνα αναφοράς και να χειριστεί το χαρτόνι. 
Γι' αυτό ακριβώς και τα παιχνίδια από χαρτόνι μπορεί να 
αποτελέσουν έναν καλό τρόπο εξάσκησης και τόνωσης 
των δεξιοτήτων του. Ή κατασκευή χάρτινων στοιχείων 
δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δημιουργήσουν 
κάτι συγκεκριμένο, να αντιμετωπίσουν μια ευχάριστη 
πρόκληση και να ενισχύσουν τα κίνητρα και την επίτευξη 
του τελικού στόχου. Επίσης, η «από κοινού» κατασκευή, 
διδάσκει τη συνεργασία και την αναμονή για την εναλλαγή 
σειράς και επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση και την 
κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων.
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Τα Συμβαλλόμενα 
Κράτη υποχρεούνται 
να παίρνουν όλα 
τα νομοθετικά, 
διοικητικά και άλλα 
μέτρα που είναι 
αναγκαία για την 
εφαρμογή των 
αναγνωρισμένων στην 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη 
σέβονται την ευθύνη, το 
δικαίωμα και το καθήκον 
που έχουν οι γονείς ή, κατά 
περίπτωση, τα μέλη της 
διευρυμένης οικογένειας 
ή της κοινότητας, όπως 
προβλέπεται από τα 
τοπικά έθιμα, οι επίτροποι 

Τα 
Συμβαλλόμενα 
Κράτη 
αναγνωρίζουν 
ότι κάθε παιδί 
έχει εγγενές 
δικαίωμα στη 
ζωή.
Τα 

Το παιδί εγγράφεται στο ληξιαρχείο αμέσως μετά τη 
γέννηση του και έχει από εκείνη τη στιγμή το δικαίωμα 
ονόματος, το δικαίωμα να αποκτήσει ιθαγένεια και, 
στο μέτρο του δυνατού, το δικαίωμα να γνωρίζει τους 
γονείς του και να ανατραφεί από αυτούς.
Τα Συμβαλλόμενα κράτη μεριμνούν για τη θέση σε 
εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία τους και με τις υποχρεώσεις 
που τους επιβάλλουν οι ισχύουσες σ` αυτό το πεδίο 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν ώστε το παιδί να 
μην αποχωρίζεται από τους γονείς του, παρά τη θέλησή 
τους, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν,  ότι ο 
χωρισμός αυτός είναι αναγκαίος για το συμφέρον του 
παιδιού.
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα του 
παιδιού που ζει χωριστά από τους δύο γονείς του ή από 
τον έναν από αυτούς να διατηρεί κανονικά προσωπικές 
σχέσεις και να έχει άμεση επαφή με τους δύο γονείς του, 

Τα Συμβαλλόμενα κράτη εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα διάκρισης 
το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε 
θέμα που το αφορά, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού ανάλογα 
με την ηλικία του και με το βαθμό ωριμότητάς του.
Για το σκοπό αυτόν θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να 
ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά, 
είτεì άμεσα είτε μέσω ενός εκπροσώπου ή ενός αρμόδιου οργανισμού, κατά 
τρόπο συμβατό με τους διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής νομοθεσίας.

Το παιδί έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της 
έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την 
ελευθερία αναζήτησης, λήψης και διάδοσης 
πληροφοριών και ιδεών οποιουδήποτε είδους, 
ανεξαρτήτως συνόρων, υπό μορφή προφορική, 
γραπτή ή τυπωμένη, ή καλλιτεχνική ή με 
οποιοδήποτε άλλο μέσο της επιλογής

 Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, είτε αυτές 
λαμβάνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς 
κοινωνικής προστασίας, είτε από τα δικαστήρια, τις 
διοικητικές αρχές ή από τα νομοθετικά όργανα, πρέπει να 
λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού.
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν 
στο παιδί την αναγκαία για την ευημερία του προστασία 
και φροντίδα, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των γονέων του, των επιτρόπων του ή των 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα, που αναφέρονται στην παρούσα 
Σύμβαση και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καμία διάκριση 
φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των
γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή της εθνικής, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, 
της περιουσιακής τους κατάστασης, της ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης 
κατάστασης.
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά το 
παιδί έναντι κάθε μορφής διάκρισης ή κύρωσης, βασισμένης στη νομική κατάσταση, στις δραστηριότητες, 
στις εκφρασμένες απόψεις ή στις πεποιθήσεις των γονιών του, των νόμιμων εκπροσώπων του ή των 
μελών της οικογένειάς του.

Για τους σκοπούς της 
παρούσας Σύμβασης, 
θεωρείται παιδί κάθε 
ανθρώπινο ον μικρότερο 
των δεκαοκτώ ετών, 
εκτός εάν η ενηλικίωση 
επέρχεται νωρίτερα,
σύμφωνα με την 
ισχύουσα για το παιδί 
νομοθεσία.
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Τα Συμβαλλόμενα κράτη σέβονται το 
δικαίωμα του παιδιού για ελευθερία 
σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το 
δικαίωμα και το καθήκον των γονέων 
ή, κατά περίπτωση, των νόμιμων 
εκπροσώπων του παιδιού, να το 
καθοδηγούν στην άσκηση του παραπάνω 
δικαιώματος κατά τρόπο που να 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν 
τα δικαιώματα του παιδιού στην 
ελευθερία του να συνεταιρίζεται και του 
να συνέρχεται ειρηνικά.
Δεν τίθενται περιορισμοί για την 
άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, εκτός 
από αυτούς που ορίζει ο νόμος και που 
είναι αναγκαίοι σε μια δημοκρατική 
κοινωνία, προς το συμφέρον της εθνικής 

Κανένα παιδί δεν μπορεί 
να αποτελέσει αντικείμενο 
αυθαίρετης ή παράνομης 
επέμβασης στην ιδιωτική 
του ζωή, στην οικογένειά 
του, στην κατοικία του 
ή στην αλληλογραφία 
του, ούτε παράνομων 
προσβολών της τιμής και της 

Τα Συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν τη σημασία του έργου που επιτελούν τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και φροντίζουν ώστε το παιδί να έχει πρόσβαση σε ενημέρωση και 
σε υλικό, που προέρχονται από διάφορες εθνικές και διεθνείς πηγές, ιδίως σ` αυτά που 
αποσκοπούν στην προαγωγή της κοινωνικής, πνευματικής και ηθικής ευημερίας του, καθώς 
και της σωματικής και πνευματικής υγείας του. Για το σκοπό αυτόν, τα Συμβαλλόμενα 
Κράτη:
α) Ενθαρρύνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη διάδοση πληροφοριών και υλικού που 
παρουσιάζουν κοινωνική και πολιτιστική χρησιμότητα για το παιδί και που είναι σύμφωνα 
με το πνεύμα του άρθρου 29.

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη καταβάλλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
εξασφάλιση της αναγνώρισης της αρχής, 
σύμφωνα με την οποία και οι δύο γονείς 
είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
ανατροφή του παιδιού και την ανάπτυξή 
του.
 Για την εγγύηση και την προώθηση 
των δικαιωμάτων που εκφράζονται 

Άρθρο 5

Το παιδί εγγράφεται στο ληξιαρχείο 
αμέσως μετά τη γέννηση του και έχει από 
εκείνη τη στιγμή το δικαίωμα ονόματος, 
το δικαίωμα να αποκτήσει ιθαγένεια και, 
στο μέτρο του δυνατού, το δικαίωμα 
να γνωρίζει τους γονείς του και να 
ανατραφεί από αυτούς.
Τα Συμβαλλόμενα κράτη μεριμνούν 
για τη θέση σε εφαρμογή αυτών των 

εκτός εάν αυτό είναι αντίθετο με το συμφέρον του παιδιού.
Όταν ο χωρισμός είναι αποτέλεσμα μέτρων που έχει πάρει ένα 
Συμβαλλόμενο Κράτος, όπως η κράτηση, η φυλάκιση, η εξορία, η 
απέλαση ή ο θάνατος των δύο γονέων ή του ενός από αυτούς ή του 
παιδιού το Συμβαλλόμενο Κράτος δίνει, μετά από αίτηση, στους γονείς, 
στο παιδί ή, εάν χρειαστεί, σε ένα άλλο μέλος της οικογένειας τις 
ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τον τόπο όπου βρίσκονται το απόν 
μέλος ή τα απόντα μέλη της οικογένειας, εκτός εάν η αποκάλυψη των 
πληροφοριών αυτών θα είναι επιζήμια για την ευημερία του παιδιού.

Κάθε αίτηση από ένα παιδί ή 
από τους γονείς του για την 
είσοδο σε ένα Συμβαλλόμενο 
Κράτος ή την έξοδο από αυτό 
με σκοπό την οικογενειακή 
επανένωση αντιμετωπίζεται από τα 
Συμβαλλόμενα Κράτη με θετικό 6 
πνεύμα, ανθρωπισμό και ταχύτητα. 
Το παιδί του οποίου οι γονείς 

Τα 
Συμβαλλόμενα 
Κράτη παίρνουν 
μέτρα εναντίον 
των αθέμιτων 
μετακινήσεων 
παιδιών στο 
εξωτερικό και 
εναντίον της μη 

στην παρούσα Σύμβαση, τα Συμβαλλόμενα Κράτη 
παρέχουν την κατάλληλη βοήθεια στους γονείς και 
στους νόμιμους εκπροσώπους του παιδιού, κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους για την ανατροφή του 
παιδιού, και εξασφαλίζουν τη δημιουργία οργανισμών, 
ιδρυμάτων και υπηρεσιών επιφορτισμένων να 
μεριμνούν για την ευημερία των παιδιών.

β) Ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία για την παραγωγή, ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών και 
υλικού αυτού του τύπου, που προέρχονται από διάφορες πολιτιστικές, εθνικές και διεθνείς πηγές.
γ) Ενθαρρύνουν την παραγωγή και τη διάδοση παιδικών βιβλίων.
δ) Ενθαρρύνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τους τις γλωσσολογικές 
ανάγκες των αυτόχθονων παιδιών ή των παιδιών που ανήκουν σε μια μειονότητα.
ε) Ευνοούν την επεξεργασία κατάλληλων κατευθυντήριων αρχών που να προορίζονται για την προστασία 
του παιδιού από την ενημέρωση και το υλικό που βλάπτουν την ευημερία του, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διατάξεις των άρθρων 13 και 18.

ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του.
 Η ελευθερία της δήλωσης της θρησκείας του ή των 
πεποιθήσεών του μπορεί να υπόκειται μόνο στους 
περιορισμούς που ορίζονται από το νόμο.

Σύμβαση του ΟΉΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και του Εφήβου

3

παρούσα Σύμβαση δικαιωμάτων. 
Στην περίπτωση των οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών 
δικαιωμάτων, παίρνουν τα μέτρα 
αυτά μέσα στα όρια των πόρων που 
διαθέτουν και, όπου είναι αναγκαίο, 
μέσα στα πλαίσια της διεθνούς 
συνεργασίας

ή άλλα πρόσωπα που έχουν νόμιμα την 
ευθύνη για το παιδί, να του παράσχουν, 
κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται 
στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του, τον 
προσανατολισμό και τις κατάλληλες 
συμβουλές για την άσκηση των 
δικαιωμάτων που του αναγνωρίζει η 
παρούσα Σύμβαση.

άλλων προσώπων που είναι νόμιμα υπεύθυνοι γι` αυτό, και παίρνουν για το 
σκοπό αυτόν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα.
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν ώστε η λειτουργία των οργανισμών, 
των υπηρεσιών και των ιδρυμάτων που αναλαμβάνουν παιδιά και που 
είναι υπεύθυνα για την προστασία τους να είναι σύμφωνη με τους κανόνες 
που έχουν θεσπιστεί από τις αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα στον τομέα της 
ασφάλειας και της υγείας και σε ό,τι αφορά τον αριθμό και την αρμοδιότητα 
του προσωπικού τους, καθώς και την ύπαρξη μιας κατάλληλης εποπτείας.

διαμένουν σε διαφορετικά κράτη έχει το δικαίωμα 
να διατηρεί, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, 
προσωπικές σχέσεις και τακτική άμεση επαφή 
με τους δύο γονείς του. τα Συμβαλλόμενα Κράτη 
σέβονται το δικαίωμα που έχουν το παιδί και οι 
γονείς του να εγκαταλείψουν οποιαδήποτε χώρα, 
συμπεριλαμβανομένης της χώρας αυτού του ίδιου 
του Συμβαλλόμενου Κράτους και να επιστρέψουν 
στη δική τους χώρα.

ασφάλειας, της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας 
τάξης ή για την προστασία της δημόσιας υγείας ή των 
δημόσιων ηθών, ή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών 
των άλλων.

υπόληψής του.
Το παιδί δικαιούται να προστατεύεται 
από το νόμο έναντι τέτοιων επεμβάσεων ή 
προσβολών.

διεθνείς συνθήκες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, 
ελλείψει αυτών, το παιδί θα ήταν άπατρις.
την ταυτότητά του, τα Συμβαλλόμενα Κράτη οφείλουν να του 
παράσχουν κατάλληλη υποστήριξη και προστασία, ώστε η ταυτότητά 
του να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν.

δικαιωμάτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 
τους και με τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλουν 
οι ισχύουσες σ` αυτό το πεδίο διεθνείς συνθήκες, 
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ελλείψει 
αυτών, το παιδί θα ήταν άπατρις

Συμβαλλόμενα Κράτη μέρη 
εξασφαλίζουν, στο μέτρο του 
δυνατού, την επιβίωση και την 
ανάπτυξη του παιδιού.

επανόδου τους.
 Για το σκοπό αυτόν, τα 
Συμβαλλόμενα Κράτη 
ευνοούν τη σύναψη διμερών 
ή πολυμερών συμφωνιών ή 
την προσχώρηση στις ήδη 
υπάρχουσες συμφωνίες.
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Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν τα 
κατάλληλα μέτρα προκειμένου ένα παιδί, 
το οποίο επιζητεί να αποκτήσει το νομικό 
καθεστώς του πρόσφυγα ή που θεωρείται 
πρόσφυγας δυνάμει των κανόνων και των 
διαδικασιών του ισχύοντος διεθνούς ή 
εθνικού δικαίου, είτε αυτό είναι μόνο είτε 
συνοδεύεται από τους γονείς του ή από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, να χαίρει της 

Τα 
Συμβαλλόμενα 
Κράτη 
αναγνωρίζουν 
ότι τα παιδιά 
με νοητικές 
ή σωματικές 
αναπηρίες 
πρέπει 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα 
του παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατόν 
επίπεδο υγείας και να επωφελείται από τις 
υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας και αποκατάστασης 
αναπήρων. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επιδιώκουν να 
διασφαλίσουν το ότι κανένα παιδί δεν θα στερείται 
το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές.
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επιδιώκουν να 
εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή του παραπάνω 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη 
αναγνωρίζουν στο παιδί, 
που τοποθετήθηκε από 
τις αρμόδιες αρχές σε 
μία οικογένεια, με σκοπό 
την παροχή φροντίδας, 
προστασίας ή θεραπείας 
της σωματικής ή 
πνευματικής του υγείας, 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν σε κάθε 
παιδί το δικαίωμα να επωφελείται από την κοινωνική 
πρόνοια, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
ασφαλίσεων, και παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα 
για να εξασφαλίσουν την πλήρη πραγματοποίηση 
του δικαιώματος αυτού, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία τους.
2. Τα ωφελήματα, όπου είναι αναγκαία, πρέπει 
να δίνονται, αφού ληφθούν υπόψη οι πόροι και η 

Τα Συμβαλλόμενα κράτη 
αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε 
παιδιού για ένα κατάλληλο επίπεδο 
ζωής που να επιτρέπει τη σωματική, 
πνευματική, ψυχική, ηθική και 
κοινωνική ανάπτυξή του.
Στους γονείς ή στα άλλα πρόσωπα 
που έχουν αναλάβει το παιδί ανήκει 
κατά κύριο λόγο η ευθύνη της 

Στα Κράτη όπου υπάρχουν 
εθνικές, θρησκευτικές ή 
γλωσσικές μειονότητες 
ή πρόσωπα αυτόχθονης 
καταγωγής, ένα παιδί 
αυτόχθονας ή που ανήκει 
σε μία από αυτές τις 
μειονότητες δεν μπορεί να 
στερηθεί το δικαίωμα να έχει 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν στο 
παιδί το δικαίωμα στην ανάπαυση και στις 
δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, στην 
ενασχόληση με ψυχαγωγικά παιχνίδια και 
δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την 
ηλικία του και στηνελεύθερη συμμετοχή στην 
πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή.
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται και 
προάγουν το δικαίωμα του παιδιού να 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν 
όλα τα κατάλληλα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών, 
διοικητικών, κοινωνικών και 
εκπαιδευτικών μέτρων, για να 
προστατεύσουν τα παιδιά από την 
παράνομη χρήση ναρκωτικών και 
ψυχότροπων ουσιών, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στις σχετικές διεθνείς 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη 
αναγνωρίζουν το δικαίωμα του 
παιδιού να προστατεύεται από την 
οικονομική εκμετάλλευση και από την 
εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που 
ενέχει κινδύνους ή που μπορεί να 
εκθέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή 
του ή να βλάψει  την υγεία του ή τη 
σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση να προστατεύσουν το παιδί από κάθε 
μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής 
βίας. Για το σκοπό αυτόν, τα Κράτη, ειδικότερα, 
παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα σε εθνικό, 
διμερές και πολυμερές επίπεδο για να εμποδίσουν:
α) Την παρακίνηση ή τον εξαναγκασμό των παιδιών 
σε παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα.
β) Την εκμετάλλευση των παιδιών για πορνεία ή για 

Τα Συμβαλλόμενα 
Κράτη παίρνουν 
όλα τα κατάλληλα 
μέτρα σε εθνικό, 
διμερές
και πολυμερές 
επίπεδο για να 
εμποδίσουν 
την απαγωγή, 

Τα Συμβαλλόμενα 
Κράτη προστατεύουν 
το παιδί από κάθε 
άλλη μορφή
εκμετάλλευσης 
επιβλαβή για 
οποιαδήποτε πλευρά 
της ευημερίας του.

Κανένα παιδί να μην υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε άλλες σκληρές, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές 
τιμωρίες ή μεταχείριση. Θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα απελευθέρωσης δεν πρέπει να 
απαγγέλλονται για παραβάσεις, τις οποίες έχουν διαπράξει πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ ετών.
Κανένα παιδί να μη στερείται την ελευθερία του κατά τρόπο παράνομο ή αυθαίρετο. Η σύλληψη, κράτηση ή 
φυλάκιση ενός παιδιού πρέπει να είναι σύμφωνη με το νόμο, να μην αποτελεί παρά ένα έσχατο μέτρο και να 
είναι της μικρότερης δυνατής χρονικής διάρκειας.
Κάθε παιδί που στερείται την ελευθερία να αντιμετωπίζεται με ανθρωπισμό και με τον οφειλόμενο στην 
αξιοπρέπεια του ανθρώπου σεβασμό, και κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ηλικίας του. 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 
σέβονται και να διασφαλίζουν το σεβασμό στους κανόνες 
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που εφαρμόζονται σε 
αυτά σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, και των οποίων η 
προστασία επεκτείνεται στα παιδιά.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα δυνατά μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι τα πρόσωπα κάτω των δεκαπέντε 
ετών δεν θα συμμετέχουν άμεσα στις εχθροπραξίες.

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για 
να διευκολύνουν τη σωματική και ψυχολογική ανάρρωση και την 
κοινωνική επανένταξη κάθε παιδιού θύματος: οποιασδήποτε μορφής 
παραμέλησης, εκμετάλλευσης ή κακοποίησης, βασανισμού ή κάθε 
άλλης μορφής σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης 
ή τιμωρίας ή ένοπλης σύρραξης. Η ανάρρωση αυτή και η επανένταξη 
γίνονται μέσα σε περιβάλλον, που ευνοεί την υγεία, τον αυτοσεβασμό 
και την αξιοπρέπεια του παιδιού.

Τα Συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν σε κάθε παιδί 
ύποπτο, κατηγορούμενο ή καταδικασμένο για παράβαση 
του ποινικού νόμου το δικαίωμα σε μεταχείριση που 
να συνάδει με το αίσθημα της αξιοπρέπειάς του και της 
προσωπικής αξίας, που να ενισχύει το σεβασμό του για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
των άλλων και που να λαμβάνει υπόψη την ηλικία του, 
καθώς και την ανάγκη για επανένταξη στην κοινωνία και 
την ανάληψη από το παιδί ενός εποικοδομητικού ρόλου 
στην κοινωνία.

Καμιά από τις διατάξεις της παρούσας 
Σύμβασης δεν θίγει διατάξεις 
ευνοϊκότερες για την πραγματοποίηση 
των δικαιωμάτων του παιδιού και οι 
οποίες είναι δυνατόν να περιέχονται:
α) Στη νομοθεσία ενός 
Συμβαλλόμενου Κράτους ή 
β) Στο ισχύον γιο το Κράτος αυτό 
διεθνές δίκαιο.

Τα Συμβαλλόμενα 
Κράτη αναλαμβάνουν 
να κάνουν ευρέως 
γνωστές τόσο στους 
ενήλικες όσο και στα 
παιδιά, τις αρχές και τις 
διατάξεις της παρούσας 
Σύμβασηςμε δραστήρια 
και κατάλληλα μέσα.

Άρθρο 19 Άρθρο 20 Άρθρο 21

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν 
όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, 
διοικητικά, κοινωνικά και 
εκπαιδευτικά μέτρα, προκειμένου 
να προστατεύσουν το παιδί από 
κάθε μορφή βίας, προσβολής 
ή βιαιοπραγιών σωματικών ή 
πνευματικών, εγκατάλειψης ή 
παραμέλησης, κακής μεταχείρισης 

Κάθε παιδί που στερείται 
προσωρινά ή οριστικά 
το οικογενειακό του 
περιβάλλον ή το 
οποίο για το δικό του 
συμφέρον δεν είναι 
δυνατόν να παραμείνει 
στο περιβάλλον αυτό 
δικαιούται ειδική 

Τα Συμβαλλόμενα κράτη που αναγνωρίζουν και/ή 
επιτρέπουν την υιοθεσία διασφαλίζουν ότι εκείνο 
που λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη στην προκειμένη 
περίπτωση είναι το συμφέρον του παιδιού και:
Μεριμνούν ώστε η υιοθεσία ενός παιδιού να μην 
επιτρέπεται παρά μόνο από τις αρμόδιες αρχές, οι 
οποίες αποφαίνονται, σύμφωνα με το νόμο και με τις 
εφαρμοζόμενες διαδικασίες και επι τη βάσει όλων των 
αξιόπιστων σχετικών πληροφοριών, εάν η υιοθεσία είναι 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν ότι η εκπαίδευση του 
παιδιού πρέπει να αποσκοπεί: 
α) Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και στην 
πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη των χαρισμάτων του και των 
σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων του. 
β) Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα του 
ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και για τις αρχές 
που καθιερώνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 
γ) Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τους γονείς του παιδιού, 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην 
εκπαίδευση και ιδιαίτερα, για να επιτευχθεί η άσκηση του δικαιώματος 
αυτού προοδευτικά και στη βάση της ισότητας των ευκαιριών:
α) Καθιστούν τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για 
όλους.
β) Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διαφόρων μορφών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, τόσο γενικής όσο και επαγγελματικής, τις καθιστούν 
ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί, και παίρνουν κατάλληλα 
μέτρα, όπως η θέσπιση της δωρεάν εκπαίδευσης και της προσφοράς 

άλλες παράνομες σεξουαλικές δραστηριότητες.
γ) Την εκμετάλλευση των παιδιών για την παραγωγή θεαμάτων ή 
υλικού πορνογραφικού χαρακτήρα.

την πώληση ή το δουλεμπόριο 
παιδιών, για οποιονδήποτε σκοπό 
και με οποιαδήποτε μορφή.

ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανόμενης της 
σεξουαλικής βίας, κατά το χρόνο που βρίσκεται 
υπό την επιμέλεια των γονέων του ή του ενός από 
τους δύο, του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή 
οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο το έχουν 
εμπιστευθεί.

προστασία και βοήθεια εκ μέρους του 
Κράτους.
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προβλέπουν γι’ 
αυτό το παιδί μια εναλλακτική επιμέλεια, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους.

δυνατή εν όψει της κατάστασης του παιδιού σε σχέση με τον πατέρα 
και τη μητέρα του, τους συγγενείς του και τους νόμιμους εκπροσώπους 
του και εάν, εφόσον αυτό απαιτείται, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα 
έδωσαν τη συναίνεσή τους για την υιοθεσία, έχοντας γνώση των 
πραγμάτων και μετά από την αναγκαία παροχή συμβουλών.

κατάλληλης προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας, που 
θα του επιτρέψουν να απολαμβάνει τα δικαιώματα που του 
αναγνωρίζουν η παρούσα Σύμβαση και τα άλλα διεθνή όργανα 
τα σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου ή ανθρωπιστικού 
χαρακτήρα, στα οποία μετέχουν τα εν λόγω Κράτη.

δικαιώματος και ιδιαίτερα παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για:
Να μειώσουν τη βρεφική και παιδική θνησιμότητα. Να 
εξασφαλίσουν σε κάθε παιδί την απαραίτητη ιατρική αντίληψη 
και περίθαλψη δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της στοιχειώδους 
περίθαλψης.

να ζήσουν μια πλήρη 
και αξιοπρεπή ζωή, σε 
συνθήκες που εγγυώνται την 
αξιοπρέπειά τους, προάγουν 
την αυτονομία τους και.

το δικαίωμα σε μια
περιοδική αναθεώρηση της παραπάνω 
θεραπείας και κάθε άλλης περίστασης 
σχετικής με την τοποθέτησή του.

κατάσταση του παιδιού και των προσώπων που έχουν αναλάβει την 
ευθύνη της συντήρησής του, καθώς και κάθε άλλη εκτίμηση
σχετιζόμενη με την αίτηση παροχής ωφελημάτων που γίνεται από το 
παιδί ή για λογαριασμό του.

εξασφάλισης, μέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους 
και των οικονομικών μέσων τους, των απαραίτητων 
για την ανάπτυξη του παιδιού συνθηκών ζωής.

την πολιτισμική ταυτότητά του.χρηματικής βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης.

ή κοινωνική ανάπτυξή του.
α) Ορίζουν ένα κατώτατο όριο ή κατώτατα όρια 
ηλικίας για την είσοδο στην επαγγελματική 
απασχόληση.

συμβάσεις, και για να εμποδίσουν τη χρησιμοποίηση 
των παιδιών στην παραγωγή και την παράνομη 
διακίνηση αυτών των ουσιών.

τη δική του πολιτιστική ζωή, να πρεσβεύει 
και να ασκεί τη δική του θρησκεία ή να 
χρησιμοποιεί τη δική του γλώσσα από 
κοινού με τα άλλα μέλη της ομάδας του.

συμμετέχει πλήρως στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή 
και ενθαρρύνουν την προσφορά κατάλληλων και ίσων 
ευκαιριών για πολιτιστικές, καλλιτεχνικές καιψυχαγωγικές 
δραστηριότητες και για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.
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ΚΑΡΤΕΣ ΤΑΜΠΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΓΓΎΉΣΉ
ΕΎΘΎΝΉ

ΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΎΝΉΤΙΚΟΣ

ΙΣΟΤΉΤΑ

ΕΛΕΎΘΕΡΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ

 ΚΟΣΤΟΎΜΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ
ΉΛΙΚΙΑ
ΤΕΧΝΉ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΛΉΨΉ
ΔΕΣΜΕΎΩ

ΎΓΕΙΑ
ΟΎΣΙΕΣ

  ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΎΣΉ

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ
ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ

ΣΎΜΦΩΝΙΕΣ

ΒΛΑΒΉ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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ΚΑΡΤΕΣ ΤΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΎΑΣΤΕ ΜΟΝΙ ΣΑΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΎ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ 
ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ: ψαλίδι, κόλλα

ΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΕΤΕ:

Ένα ζάριΈνα ζάρι

Κόψτε το σχήμα του ζαριού.
Προσθέστε κόλλα σε όλες τις γλωττίδες του ζαριού 
από χαρτόνι.
Αρχίστε να δίνετε σχήματα στο τρισδιάστατο ζάρι 
χρησιμοποιώντας τις γλωττίδες.
Το χαρτονένιο ζάρι σας είναι έτοιμο!

ΑΝΘΡΩΠΟΤΉΤΑ
ΠΟΙΟΤΉΤΑ
ΒΟΉΘΕΙΑ

ΣΎΓΚΡΟΎΣΉ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΉ
ΘΕΡΑΠΕΎΤΙΚΉ ΑΓΩΓΉ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΉ
ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΉΤΙΚΟΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΉ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ

Ή ΓΝΩΣΉ
ΑΠΟΚΑΛΎΨΉ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
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Γραμμές κοπής

Διπλώστε γραμμές
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ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Κάρτες θέσηςΚάρτες θέσης
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ΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΕΤΕ:

Κόψτε όλα τα περιγράμματα των κομματιών και τις γραμμές κοπής. 
Κάθε κομμάτι αποτελείται στην πραγματικότητα από δύο μέρη: το Α 
και το Β τα οποία θα «κολληθούν» μεταξύ τους και στη συνέχεια με την 
εφαρμογή κόλλας κατά μήκος της κορυφής του κομματιού, τα μέρη 
που αφήνονται ελεύθερα και στις δύο πλευρές «σταθεροποιούνται». 
Στη συνέχεια, λυγίστε στις 90 ° (σε αντίθετες κατευθύνσεις) τα δύο «φτερά» 
κάθε στοιχείου (τα οποία μαζί με τα άλλα δύο του συμπληρωματικού 
στοιχείου θα σχηματίσουν την κυκλική «βάση» του ίδιου του κομματιού). 
Μόλις γίνει αυτό, η κυκλική βάση κάθε κομματιού πρέπει να κολληθεί σε έναν 
από τους παρακάτω κύκλους.

Γραμμές κοπής

Διπλώστε γραμμές

φτερά
φτερά

A B A B A B

A B

AB

«ταιριάζουν» τα κομμάτια Α και 
Β από πάνω προς τα κάτω
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ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΟΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ΟΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ

CIDIS

WHY FA.B! 
FA.B! Family Based care for children in 
migration is a project aimed at supporting 
the improvement and expansion of 
alternative family-based care system for 
Unaccompanied Migrant Children (UMC) 
in five European frontline Mediterranean 
Countries.

THE PROJECT AIMS AT

- Expand use of alternative family-
based care for unaccompanied children 
providing suitable assistance, tailored to 
their individual needs.
- Equip care givers, professionals and 
social workers with the knowledge and 
skills to better understand the young 
migrants’needs and vulnerabilities and 
develop trusting relationships. 
- Inform young migrants on their rights, on 
opportunities to access family-based care 
and generally support their empowerment. 
- Improve the quality of national and local 
reception systems for UMC. 

In the long term, FA.B! aims at expanding 
family based care system that will support 
the well-being of children arriving in 
Europe alone.

AMIF-2016-AG-INTE

everyone deserves 
AFFECTION AND support

in GROWING into 
adulthood

#FABtogether
#MigrationEU

#AMIF

www.fabtogether.net

A EUROPEAN PROJECT @FABTOGETHER 

FABTOGETHER

@fab_together

LEARN MORE ABOUT
FAMILY BASED CARE FOR 

YOUNG UNACCOMPANIED 
MIGRANTS AND FA.B! ACTIONS

@fab_together

“This brochure was funded by the European Union’s 
Asylum, Migration and Integration Fund.”

“The content of this brochure represents the views 
of the author only and is his/her sole responsibility. 

The European Commission does not accept any 
responsibility for use that may be made of the 

information it contains.”

ART.
0 1

ΑΠΟ 0-18
ΟΧΙ ΑΎΤΟΝΟΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΕΤΑΙ

ΤΟ
 Π

ΑΙΧΝ
ΙΔΙ ΤΩ

Ν
 ΔΙΚΑΙΩ

Μ
ΑΤΩ

Ν
ΤΟ

 Π
ΑΙΧΝ

ΙΔΙ ΤΩ
Ν

 ΔΙΚΑΙΩ
Μ

ΑΤΩ
Ν

Ξέ
ρω

 τ
α 

δι
κα

ιώ
μα

τά
 μ

ου
 π

αί
ζο

ντ
ας

!

Γραμμές κοπής

Διπλώστε γραμμές

Με τον ίδιο τρόπο που 
κατασκευάσατε τα ζάρια 
φτιάχνετε και το κουτί όπου θα 
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ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ

ΝΕΟΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑ.Β! ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
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Το μικρόφωνοΤο μικρόφωνο
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ή μισή σφαίρα Άνοιγμα 
κορυφής του 
κώνουΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΕΤΕ:

ΣΩΜΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΎ
Κόψτε το περίγραμμα και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το πτερύγιο για 
να κολλήσετε τις δύο πλευρές και να φτιάξετε έναν κώνο. 

ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
Κόψτε τους δύο κύκλους Α και Β και τις αντίστοιχες γραμμές κοπής, 
σφηνώστε τα για να κατασκευάσετε μια σφαίρα που θα εισαχθεί στη 
μέση του επάνω ανοίγματος του κώνου που έχετε κατασκευάσει.

Γραμμές κοπής

Διπλώστε γραμμές
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Σύρετε για να κρατήσετε την μαριονέτα

Μαριονέτα χεριών

Κολλήστε τις δύο άκρες της λωρίδας προς τα μέσα
να κρατήσει την μαριονέτα
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