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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο όμιλος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την 

Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς , ο οποίος πραγματοποιήθηκε κάτω 

από πολύ δύσκολες συνθήκες καθ΄ όλη τη διάρκεια της δύσκολης αυτής 

χρονιάς κάθε Δευτέρα , είτε διαδικτυακά είτε διά ζώσης. Σε μια εποχή που 

όλοι μιλούν για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα  και ταυτόχρονα δεν διστάζουν να 

τα καταπατούν ποικιλοτρόπως , επιδιώξαμε και θεωρούμε ότι καταφέραμε να 

ευαισθητοποιήσουμε 12 μαθητές μας σχετικά με το τι ορίζουμε ως Ανθρώπινα 

Δικαιώματα και πώς αυτά συνδέονται με έναν άλλο πυλώνα της κοινωνίας , 

την Πολιτιστική κληρονομιά.  

Διχοτομήσαμε θα μπορούσαμε να πούμε το περιεχόμενο του Ομίλου με 

κέντρο τα δύο θέματα. Αφορμώμενοι από ταινίες, ντοκιμαντέρ ή και την 

ιδιαίτερα επιβαρυμμένη καθημερινότητα διαπραγματευτήκαμε, όσο το δυνατόν 

πιο βιωματικά τα παρακάτω θέματα.   

Α. Ανθρώπινα Δικαιώματα 

1. Αναλυτική προσέγγιση της Οικουμενικής Διακήρυξης για Τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα αλλά και τα Δικαιώματα του Παιδιού ( ΦΕΚ Α 

192/2/12/1992) 

2. Η παιδική εργασία: ντοκιμαντέρ για την εκμετάλλευση των παιδιών 

ακόμα και στη σημερινή εποχή. 

3. Το εκπαιδευτικό σύστημα: το διακριτό όριο του δικαιώματος του μαθητή 

και του καθηγητή. Ποινές : σωφρονιστικό μέσο ή μέσο επιβολή 

εξουσίας. 

4. Επέκταση στο κοινωνικό σύνολο της έννοιας της ποινής: σωφρονισμός 

αλλά όχι βασανιστήρια. Διεξοδική συζήτηση μετά την ταινία«12 χρόνια 

νύχτα» για τον τρόπο δράσης των απολυταρχικών καθεστώτων. 



5. Αναφορά στη Δικτατορία των Συνταγματαρχών και τη στέρηση 

βασικών ελευθεριών , όπως η μετακίνηση και έκφραση. Αναφορά στην 

απαγόρευση της πορείας του Πολυτεχνείου, το ζήτημα των κανόνων 

για προάσπιση του «κοινού» συμφέροντος. 

6. Με αφορμή την πανδημία αναφορά στο δικαίωμα της υγειονομικής 

περίθαλψης αλλά και τη μη δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας. 

7. Η θεσμοθέτηση μέσω των ΦΕΚ και των ΥΑ των αποφάσεων της 

εξουσίας. 

8. Πρόσφυγες/ άστεγοι : μια απτή πραγματικότητα, μία ανάγκη 

αντιμετώπισης του κοινωνικού συνόλου στο πλαίσιο της 

διαφορετικότητάς του.  

9. «Υπόθεση Γκουέζ» : ένα θέμα που σχετιζόταν με τη θρησκευτική 

ελευθερία αλλά και το ρόλο των δύο φύλων. Η πολιτιστική και 

θρησκευτική ταυτότητα κάθε τόπου ως σημαίνοντας παράγοντας της 

διαμόρφωσης του κοινωνικού γίγνεσθαι. 

10.  Περιβαλλοντικά θέματα: η ανάγκη για ένα υγιές περιβάλλον και το 

μεγάλο θέμα του «νερού». 

Β. Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

1) Ορισμός της έννοιας Πολιτιστική Κληρονομιά. Παραδείγματα ανά τον 

κόσμο. 

2) Θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της προστασίας: ατομικό επίπεδο, 

ΜΚΟ, UNESCO , κρατική μέριμνα. 

3) Μνημεία που χαρακτηρίζονται ως Διεθνή Πολιτιστική Κληρονομιά. 

4) Παρουσίασή τους σε δύο συναντήσεις. 

5) Το Μουσείο ως θεσμός στο χώρο και στο χρόνο. 

6) Διεθνή Μουσεία :το ιστορικό τους περιβάλλον και εκθέματα. 

http://dide-peiraia.att.sch.gr/index.php/civilization-issues/politistika-

freecinema-menu  

Το «απόσταγμα » των συναντήσεών μας απεικονίζεται στο 2ο όροφο του 

σχολείου μας ,όπου διαμορφώνεται ένα επιτοίχιο κολλάζ από κείμενα και 

φωτογραφίες των μελών του Ομίλου , όπου με τον δικό μας τρόπο δείχνουμε 

πώς « Επιλέγουμε /προστατεύουμε/ τιμάμε ό, τι δικαιούμαστε» 

 

 

 

 

                                                         Οι υπεύθυνες καθηγήτριες 

                                                         Βαΐτσου Γεωργία 
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http://dide-peiraia.att.sch.gr/index.php/civilization-issues/politistika-freecinema-menu
http://dide-peiraia.att.sch.gr/index.php/civilization-issues/politistika-freecinema-menu


                       


