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ΣΧΕΔΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα Δικαιώματα και οι Υποχρεώσεις μου
1.2 Δικαιώματα έναντι υποχρεώσεων

Τίτλος Σύντομης
Δραστηριότητας

Δικαιώματα έναντι υποχρεώσεων

Συγγραφέας

Drew Buddie, Ηνωμένο Βασίλειο

Θέμα

Τα Δικαιώματα και οι Υποχρεώσεις μου

Ικανότητα

Μεταγνωστικές ικανότητες/ Κοινωνική ικανότητα και ικανότητα του πολίτη /
Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα / Ψηφιακή ικανότητα / κριτική σκέψη

Επίπεδο

Εύκολο

Μέτριο

Δύσκολο

Ηλικιακή ομάδα

14-15 ετών

Διάρκεια

Ένα ή δύο μαθήματα 45 – 60 λεπτών έκαστο

Στόχος του μαθήματος

Εισαγωγή

• Να γίνει κατανοητή η διαφορά μεταξύ δικαιώματος και υποχρέωσης.
• Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την ορολογία και τα δεδομένα των νομικών εγγράφων.
• Να προβληματιστούν οι μαθητές αναφορικά με τις έννοιες «λογοκρισία»
και «αυτό-λογοκρισία».
Το ότι το Διαδίκτυο προσφέρει στους ανθρώπους την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις απόψεις τους σε ένα παγκόσμιο κοινό, σημαίνει ότι «όλα
επιτρέπονται»;
Τι ακριβώς σημαίνει ότι έχω το ΔΙΚΑΙΩΜΑ να κάνω κάτι; Και τι είναι αυτό σε
αντιπαραβολή με την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ;
Καθώς ο Παγκόσμιος Ιστός δεν ανήκει σε κάποια χώρα ή κράτος και στηρίζεται στην αρχή ότι η ελευθερία του λόγου είναι επιτρεπτή, πώς μπορεί ο
καλός πολίτης να ισορροπήσει αυτά τα δύο στοιχεία;

Εργαλεία

Διαδίκτυο, Φύλλο εργασίας, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,
Bubbl.us, Tagxedo και Powtoon

Διαδικασία
Βήμα 1 – (20 λεπτά)

Ανοιχτή συζήτηση με τους μαθητές: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ;
Παρακολουθήστε τα παρακάτω βίντεο και εμπνευστείτε ιδέες καθώς το
βλέπετε.
http://youtu.be/9qP5HDsMnEE
https://www.youtube.com/watch?v=IN9xqVYejAI
Κάντε τη δραστηριότητα 1.1 στη σελίδα 6 του εγχειριδίου του Web We
Want.
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Βήμα 2 – (30 λεπτά)

Ζητήστε από τους μαθητές να μεταφορτώσουν ή να εκτυπώσουν το Χάρτη
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Μέσω συζήτησης στην τάξη, αναλύστε κάθε Άρθρο για να δείτε ποιες ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ πηγάζουν από κάθε
ΔΙΚΑΙΩΜΑ.
Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε γρήγορα αποτελέσματα από ένα τόσο μεγάλο κείμενο; Οργανώστε τους μαθητές σε μικρές ομάδες και ζητήστε από
κάθε ομάδα να σχεδιάσει ένα Νοητικό χάρτη με τη βοήθεια του bubbl.us
όπου θα φαίνεται κάθε Άρθρο αναλυμένο, με τις σχετικές ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
του.

Βήμα 3 – (15 λεπτά)

Κοιτάζοντας τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού χρησιμοποιήστε την εντολή εύρεσης, <CTRL> <F>, για να δείτε πόσες φορές εμφανίζονται οι λέξεις (δικαιώματα) και (υποχρεώσεις).
Χρησιμοποιήστε το κείμενο από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
Παιδιού και εισάγετέ το στοTagxedo για να φτιάξετε ένα «Σύννεφο Λέξεων»,
τονίζοντας με χρωματική επισήμανση τη χρήση των λέξεων «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» και «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ».

Βήμα 4 – (20 λεπτά)

Χρησιμοποιώντας το Powtoon.com, κάθε ομάδα θα δημιουργήσει τώρα ένα
βίντεο που θα εξηγεί όλα τα σημεία που ανέλυσαν στο Νοητικό Χάρτη στο
προηγούμενο βήμα.

Βήμα 5 – (20 λεπτά)

Σε ομάδες ή σε συζήτηση με όλη την τάξη, σκεφτείτε με τους μαθητές τι σημαίνει πραγματικά η ΑΥΤΟ-ΛOΓΟΚΡΙΣΙΑ. Γιατί ως δεξιότητα είναι κρίσιμης
σημασίας όταν δημοσιεύουμε υλικό στο διαδίκτυο;

Επιλογές για περαιτέρω
δραστηριότητες

Ορίστε τη διαφορά μεταξύ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ και ΑΥΤΟ-ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ.

Σύνδεσμοι

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12010P (δεν
απαιτείται εγγραφή)
Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp (δεν απαιτείται εγγραφή)
http://bubbl.us (δεν απαιτείται εγγραφή)
http://tagxedo.com (δεν απαιτείται εγγραφή)
www.powtoon.com (απαιτείται εγγραφή)
Παρακαλούμε, μην ξεχνάτε ότι όλες οι διαδικτυακές εφαρμογές (Web Apps)
που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δραστηριότητα είναι ΔΩΡΕΑΝ και η
χρήση τους δεν απαιτεί εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα, με εξαίρεση
το Powtoon.

Περισσότερα σχέδια μαθήματος στο www.webwewant.eu

