
Εσύ γνωρίζεις τα 
δικαιώματα σου;  

Είναι κι αυτά 
παιδιά; 



 

 
«...είναι μία διεθνής 

συνθήκη που 
αναγνωρίζει τα 

ανθρώπινα 
δικαιώματα του 

παιδιού.»  
 

 



 
Η Σύμβαση προσεγγίζει το παιδί  

ως ξεχωριστή οντότητα, μέλος της οικογένειας  
και της κοινωνίας στην οποία ζει,  

με δικαιώματα που αρμόζουν στην ηλικία  
και το στάδιο ανάπτυξης του.  

 
 Αναγνωρίζει τη νομική υπόσταση του παιδιού.  
 Το παιδί έχει αυτόνομα δικαιώματα τα οποία 
οφείλουμε όλοι να τιμούμε και να σεβόμαστε.  

 
 



 

  

ΠΑΡΟΧΕΣ που διασφαλίζουν δικαίωμα:   
στην υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση, τη 
φυσική αγωγή, το παιχνίδι, τη ψυχαγωγία, τον ελεύθερο 
χρόνο, τον πολιτισμό και τις παροχές για ένα επαρκές βιοτικό 
επίπεδο.  
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που καλύπτει κάθε μορφή:  
κακοποίησης, διάκρισης, εκμετάλλευσης, κατάχρηση ουσιών, 
αδικία, διαμάχη και σύρραξη.  
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ που αναγνωρίζει το δικαίωμα του παιδιού:  
στο να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του και να έχει 
πληροφόρηση για τις αποφάσεις που το αφορούν, στην 
ελευθερία διαμόρφωσης και έκφρασης απόψεων. 



1. Το παιδί έχει δικαίωμα 
να είναι με την 

οικογένεια του ή με     
τα άτομα που το 
φροντίζουν για         
το καλύτερο.  

 
 

2. Τα παιδιά έχουν 
δικαίωμα σε 

ικανοποιητική τροφή και 
καθαρό νερό.  

 



3. Τα παιδιά 
έχουν δικαίωμα 

σε επαρκές 
βιοτικό επίπεδο.  

 
 
 

4. Τα παιδιά 
έχουν δικαίωμα 
στην υγειονομική 

περίθαλψη. 
 



5. Τα παιδιά με 
ειδικές ανάγκες 
έχουν δικαίωμα 

σε ειδική 
φροντίδα και 
εκπαίδευση.   

 
 

6. Τα παιδιά 
έχουν δικαίωμα 
στο παιχνιδι.  



7. Τα παιδιά 
έχουν δικαίωμα 

στη δωρεάν 
εκπαίδευση.    

 
 

8. Τα παιδιά 
έχουν δικαίωμα  
να είναι ασφαλής 

και να μην 
παραμελούνται.  

.   



9. Τα παιδιά δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως φτηνά 

εργατικά χέρια. 
 

10. Τα παιδιά έχουν 
δικαίωμα να μιλούν τη δική 
τους γλώσσα και να έχουν 

τη δική τους θρησκεία    
και πολιτισμό. 

   
11. Τα παιδιά έχουν το 
δικαίωμα να εκφράζουν     
τις απόψεις τους και       

να συγκεντρώνονται για να 
εκφράσουν τις απόψεις τους! 



   Έχοντας υπόψη σας τον 1ο Πυλώνα της Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Παιδιού και χρησιμοποιώντας τα 
αντικείμενα που έχετε μπροστά σας, να δημιουργήσετε τη 
δική σας φανταστική ιστορία για τον τρόπο που 
καταπατούνται τα δικαιώματα των παιδιών και να δώσετε 
εισηγήσεις στον τρόπο και στον βαθμό που θα μπορούσατε 
εσείς να κάνετε παρέμβαση.  

 

  Έχοντας υπόψη σας τον 2ο & 3ο Πυλώνα της Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Παιδιού και χρησιμοποιώντας τα 
αντικείμενα που έχετε μπροστά σας, να δημιουργήσετε τη 
δική σας φανταστική ιστορία για τον τρόπο που 
καταπατούνται τα δικαιώματα των παιδιών και να δώσετε 
εισηγήσεις στον τρόπο και στον βαθμό που θα μπορούσατε 
εσείς να κάνετε παρέμβαση.   

 



 Τι συνέβη;  

  (ονόματα παιδιών/ηλικίες/θρησκεία/πόλεμος/μορφή 
βίας/φτώχεια/κ.α.) 

 Που συνέβη; 

  (π.χ. χώρα/πόλη/τοποθεσία) 

 Ποια δικαιώματα καταπατήθηκαν;  

  (3 πυλώνες & περίληψη δικαιωμάτων του παιδιού) 
 Να δώσετε εισηγήσεις στον τρόπο και στον βαθμό που θα 

μπορούσατε εσείς να κάνετε παρέμβαση ενημερώνοντας και 
ευαισθητοποιώντας τους συμμαθητές σας, την κοινότητα 
σας ή και τον υπόλοιπο κόσμο.  

Το τραγούδι 
της Ελπίδας  

Το δικό σου 
παραμύθι  



           
 

 
 
 
 

Τραγούδι:  
Imagine 


