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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

«Η πιο ουσιαστική εκπαίδευση που μπορεί να έχει ένα παιδί είναι να ενημερωθεί 
για τα δικαιώματά του και να ενδυναμωθεί μέσα από αυτά».

Ενώ οι παραδοσιακές αθλητικές πρακτικές αποτελούν για τα παιδιά μέσο για 
την ανάπτυξη και ενίσχυση των σωματικών, ψυχοκινητικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων τους - συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων εντος της ομάδας - και 
της αυτοπεποίθησής τους, ωστόσο, την ίδια στιγμή, έχουν αποτύχει να παράσχουν 
ένα πλαίσιο που να συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας προς μια κατεύθυνση, 
βασισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο παραδοσιακός 
αθλητικός χώρος δεν παρέχει πάντοτε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον 
στα παιδιά: υπάρχουν αναφορές για αυξημένα επίπεδα άγχους από παιδιά-αθλητές, 
εμπειρίες σωματικής, ψυχικής ή σεξουαλικής κακοποίησης στον αθλητικό χώρο ή/ 
και περιστατικά ομαδικής αποξένωσης και στιγματισμού. 

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, το Parimatch Foundation 
και οι Peace Players-Κύπρου1 ανέλαβαν το τρέχον έργο με στόχο την παροχή μιας 
αθλητικής πρωτοβουλίας βασισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το αναλυτικό 
πρόγραμμα του εν λόγω έργου, περιλαμβάνει σειρά δραστηριοτήτων που προσφέρει 
την ευκαιρία στα παιδιά να: (α) αποκτήσουν γνώση και κριτική κατανόηση της 
οικουμενικότητας, του αναφαίρετου και αδιαιρέτου των δικαιωμάτων τους, (β) 
υιοθετήσουν συμπεριφορές οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του σεβασμού 
και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού, (γ) αποκτήσουν τις δεξιότητες που 
απαιτούνται προκειμένου να έχουν τα αναγκαία εφόδια για υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων τους, διασφαλίζοντας την προστασία και την ανάπτυξή τους κατά την 
ενασχόλησή τους με αθλητικές δραστηριότητες.  

Το παρόν αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να παρέχει στους προπονητές και  
εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής, σύντομες, απλές και εύχρηστες δραστηριότητες 
καλαθοσφαίρισης που μπορούν να εφαρμοστούν είτε ως μέρος του επίσημου 
αναλυτικού προγράμματος φυσικής αγωγής, είτε κατά τη διάρκεια προπονήσεων. 
Είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις ηλικίες 9-12, αλλά μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί 
σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ηλικίες. Το πρόγραμμα, χωρίς να επισκιάζει την 
καλλιέργεια των αθλητικών δεξιοτήτων,  στηρίζεται σε μια δημιουργική διεπιστημονική 
μεθοδολογία που συνδυάζει τον αθλητισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 1Και οι τρεις φορείς εδρεύουν στην Κύπρο.  Λεπτομερής περιγραφή των φορέων παρέχεται στο τέλος του βιβλιαρίου.

Δέσπω Μιχαηλίδου 
Επίτροπος Προστασίας 
των Δικαιωμάτων 
του Παιδιού

Kateryna Biloruska 
Διευθύντρια 
Parimatch Foundation

Jale Canlibalik
Διευθύντρια  
Peace Players 
Κύπρος
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2 Οι εικονογραφήσεις των δικαιωμάτων του παιδιού συνιστούν δημιουργία της Επιτρόπου Προστασίας 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού και της εικονογράφου Λήδας Βαρβαρούση. Η χρήση τους υπόκειται 
στους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου www.childcom.org.cy
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Πριν από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, οι προπονητές/εκπαιδευτικοί 
φυσικής αγωγής θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τα ακόλουθα σημεία:

• Το Άρθρο 42 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού ορίζει ότι οι αρχές και οι διατάξεις της Σύμβασης πρέπει να γίνουν 
ευρέως γνωστές, με τη χρήση κατάλληλων και δραστικών μέσων τόσο σε 
ενήλικες όσο και σε παιδιά.  

• Η εκπαίδευση  στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν εστιάζει μόνο στην απόκτηση 
των γνώσεων για  τα δικαιώματα, αλλά και στις μαθησιακές δεξιότητες και 
συμπεριφορές που επιτρέπουν στα άτομα να διασφαλίζουν, να προωθούν και 
να προστατεύουν τα δικαιώματα του παιδιού σε όλες τις συνθήκες και για όλα 
τα άτομα. Βελτιώνει σταδιακά την ποιότητα ζωής των παιδιών και  προωθεί την 
ανάπτυξη δημοκρατικών και συμμετοχικών κοινωνιών.  

• Αποφύγετε να ζητήσετε από τα παιδιά να μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες 
κατά τη διάρκεια των συζητήσεών σας μαζί τους. Πριν ξεκινήσετε τις 
δραστηριότητες, υπενθυμίστε στα παιδιά ότι είστε διαθέσιμοι να μιλήσετε μαζί 
τους εμπιστευτικά,  εάν αισθάνονται ότι θέλουν να μοιραστούν κάτι με έναν 
ενήλικα που εμπιστεύονται, αλλά ότι θα πρέπει να αποφεύγουν να μοιράζονται 
προσωπικές πληροφορίες με όλη την ομάδα.  

• Εάν ένα παιδί αρχίσει να μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες δικές του ή 
άλλων, υπενθυμίστε στα παιδιά, με διακριτικότητα, ότι είναι καλύτερο να μην 
μοιράζονται τις προσωπικές τους πληροφορίες και στοιχεία με την ομάδα, και 
πως είστε διαθέσιμοι να μιλήσουν μαζί σας, με εμπιστευτικότητα, για τον σκοπό 
αυτό.  

• Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε παραδείγματα προκειμένου να γίνετε 
κατανοητοί, φροντίστε, ώστε τα παραδείγματα αυτά να μην «φωτογραφίζουν» 
κανένα μέλος της ομάδας ή άλλα άτομα τα οποία γνωρίζουν προσωπικά οι 
συμμετέχοντες. 

• Υπενθυμίστε στα παιδιά ότι όλα τα άτομα είναι ελεύθερα να εκφράσουν τις 
απόψεις τους και  ότι, ακόμη, κι αν διαφωνούν με μια άποψη που έχει διατυπωθεί, 
να εκφράσουν τη διαφωνία τους με σεβασμό, χωρίς να χρησιμοποιούν 
προσβολές ή κριτική.

• Εάν παρατηρήσετε να αναπαράγονται στερεότυπα από την ομάδα ή από άτομα 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης, προσπαθήστε να τα φέρετε στο προσκήνιο 
και να τα αντιμετωπίσετε μέσα στο πλαίσιο του ρόλου σας ως προπονητής/
εκπαιδευτικός και με μέσα που θεωρείτε κατάλληλα τη δεδομένη στιγμή (χωρίς 
να χρησιμοποιήσετε την κριτική, την  επίκριση ή την ειρωνεία).
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Στεφάνι

Κίνηση παίκτη χωρίς μπάλα

Ντρίπλα

Πάσα

Σουτ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ‘Η/ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Παρακάτω, παρέχεται αριθμός δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται ώστε να 
γνωριστούν τα μέλη της ομάδας ή/και να δημιουργηθούν σχέσεις μεταξύ τους και που 
μπορούν να εφαρμοστούν με βάση τον διαθέσιμο χρόνο και τις ανάγκες της ομάδας των 
παιδιών, όπως αυτές ορίζονται από τον/την προπονητή/ρια ή εκπαιδευτικό. 

Παιχνίδι Συγκέντρωσης & Συντονισμού: Τα παιδιά σχηματίζουν έναν κύκλο και 
προσπαθούν να εντοπίσουν τις ανάγκες που έχουν τα παιδιά μέσω του παιχνιδιού. 
Εκτελούν την ακόλουθη τελετουργία: 4 χτυπήματα στους μηρούς, 2 παλαμάκια, 2 
χτυπήματα με τα δάκτυλα του δεξιού χεριού (snap) και 2 χτυπήματα με τα δάκτυλα του 
αριστερού χεριού (snap). Στα χτυπήματα στους μηρούς, ένα παιδί δηλώνει φωναχτά μια 
ανάγκη που έχουν τα παιδιά (π.χ. την ανάγκη για φαγητό). Όταν χτυπάνε τα δάκτυλα του 
δεξιού χεριού λένε δυο φορές το όνομά τους και όταν χτυπάνε τα δάκτυλα του αριστερού 
χεριού λένε το όνομα του παιδιού που θα συνεχίσει το παιχνίδι. Όλα τα παιδιά εκτελούν 
τη δραστηριότητα μαζί ως ομάδα. Μόλις κατανοήσουν όλα τα παιδιά τη διαδικασία του 
παιχνιδιού, τότε η ροή αυτού μπορεί να επιταχυνθεί.

Αλεπούδες, Αγρότες, Χήνες3: Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ομάδες των τριών και  
τα μέλη της κάθε ομάδας  ορίζονται ως αλεπού, αγρότης  και χήνα. Η χήνα στέκεται 
πίσω από τον αγρότη με τα χέρια της στους ώμους του αγρότη. Η αλεπού προσπαθεί να 
κινηθεί και να αγγίξει τη χήνα αλλά δεν μπορεί να την φτάσει πάνω από τους ώμους του 
αγρότη. Αν κατορθώσει να αγγίξει τη χήνα, τότε η αλεπού γίνεται ο αγρότης, ο αγρότης 
μετατρέπεται σε χήνα και η χήνα σε αλεπού. 

Σκυταλοδρομία Καλαθοσφαίρισης: Σε αυτόν τον αγώνα σκυταλοδρομίας, οι ομάδες 
αγωνίζονται μεταξύ τους για να μεταφέρουν όσον το δυνατόν περισσότερες μπάλες 
καλαθόσφαιρας από τη μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη, όπου έχει τοποθετηθεί 
ένα καλάθι ή ένα στεφάνι για κάθε ομάδα. Οι μπάλες της καλαθόσφαιρας πρέπει να 
μεταφέρονται πάνω στην παλάμη κάθε μέλους της ομάδας, γεγονός που κάνει τον 
αγώνα πιο δύσκολο. Εναλλακτικά, ο αγώνας μπορεί να επαναληφθεί με τις ομάδες να 
ισορροπούν τις μπάλες της καλαθόσφαιρας με διαφορετικούς τρόπους. 

Κυνήγι Πίβοτ4: Στο παιχνίδι αυτό, επιλέγονται κάποια παιδιά, τα οποία έχουν τον 
ρόλο «κυνηγού». Αυτά προσπαθούν να φθάσουν και να αγγίξουν τα άλλα παιδιά. Εάν 
τα φθάσουν, τότε θα πρέπει τα παιδιά εκείνα να προσγειωθούν σε μια στάση άλματος/
διασκελισμού και να εκτελέσουν πίβοτ. Ο/Η παίκτης/ρια μπορεί να ελευθερωθεί με ένα 
«κόλλα-πέντε» από ένα άτομο που έχει καταφέρει να παραμείνει «αλώβητο» από τη 
διαδικασία και δεν το έχουν φθάσει οι «κυνηγοί». 

Μεταφέρω την Μπάλα: Οι ομάδες πρέπει να μεταφέρουν τις μπάλες της 
καλαθόσφαιρας από ένα σημείο εκκίνησης σε ένα σημείο τερματισμού χρησιμοποιώντας 
έναν συνδυασμό διαφορετικών εξοπλισμών (π.χ. το πάνω μέρος ενός κώνου ή με 
μπαστούνια που παρέχονται σε κάθε μέλος). 

Ντρίμπλα Πλάτης5: Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και κάθε παιδί έχει μια μπάλα 
καλαθόσφαιρας. Πρέπει να μένουν με ακουμπημένες τις πλάτες τους κατά τη διάρκεια 
της ντρίμπλας και να προσπαθούν να απομακρύνουν την μπάλα του/της συντρόφου τους. 

3 4 5 David Munns, Basketball Tasmania Education. Retrieved from https://coach.basketball.net.au/wp-con-
tent/uploads/2017/09/BTAS-Game-Sense-Ideas-for-Basketball.pdf
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Όταν ο/η προπονητής/ρια φωνάξει «Αλλαγή!», τα παιδιά πρέπει να αλλάξουν ζευγάρι όσο 
το δυνατόν γρηγορότερα και να συνεχίσουν την ντρίμπλα.

Πιάσε το Τυρί6: Τα παιδιά (που είναι τα «ποντίκια») χωρίζονται σε ζευγάρια και 
τοποθετούν μια μπάλα καλαθόσφαιρας (το «τυρί»), ανάμεσά τους. Πασάρουν την μπάλα 
μεταξύ τους (πάσα στήθους και σκαστή). Όταν ο/η προπονητής/ρια φωνάξει «Πάμε!», 
το παιδί που κρατά εκείνη τη στιγμή την μπάλα πρέπει να την ντριμπλάρει μέχρι και την 
τελική γραμμή του γηπέδου, χωρίς, όμως, να καταφέρει το άλλο παιδί να του την πάρει. 

Αγώνας Καλαθοσφαιρικού Ρολαρίσματος: Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες. Τα μισά 
μέλη της ομάδας στέκονται πίσω από την τελική γραμμή  και τα άλλα μισά στο άλλο 
άκρο του γηπέδου. Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να κάνει ελιγμούς με μια μπάλα 
καλαθόσφαιρας γύρω από συγκεκριμένα εμπόδια κυλώντας την μπάλα από την τελική 
γραμμή στο άλλο άκρο του γηπέδου. Το επόμενο μέλος της ομάδας επαναλαμβάνει τη 
διαδικασία.  

Έκρηξη Βεζούβιου: Σχεδιάζεται μια καθορισμένη περιοχή σε σχήμα τετραγώνου. Τα 
παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες: η μια ομάδα στέκεται έξω από το τετράγωνο και η 
άλλη εντός του τετραγώνου. Ο στόχος της εσωτερικής ομάδας είναι να μαζέψει όσον το 
δυνατόν περισσότερες μπάλες καλαθόσφαιρας και να τις τοποθετήσει σε ένα κιβώτιο (ή 
ένα στεφάνι), χρησιμοποιώντας μόνο τα πόδια τους. Ενώ το κάνουν, η αντίπαλη ομάδα 
που βρίσκεται έξω από το τετράγωνο προσπαθεί να χτυπήσει τα παιδιά που είναι εντός 
με μια μαλακή μπάλα. Οι μαλακές μπάλες βρίσκονται σε άλλη καθορισμένη περιοχή 
μακριά από τον σχεδιασμένο χώρο. Εάν κάποιο μέλος της ομάδας «χτυπηθεί» από την 
μπάλα, πρέπει να αποχωρήσει. Μόλις όλα τα μέλη της  εσωτερικής ομάδας «χτυπηθούν» 
από τη μαλακή μπάλα, οι ομάδες ανταλλάζουν θέσεις για να δουν ποια ομάδα μπορεί να 
τοποθετήσει τις περισσότερες μπάλες καλαθόσφαιρας στο κιβώτιο ή στο στεφάνι.

Φιδίσια Ντρίμπλα7: Τα παιδιά χωρίζονται σε μικρές ομάδες των τριών ή τεσσάρων 
ατόμων , με την κάθε ομάδα να έχει  στην κατοχή μια μπάλα. Όλα τα παιδιά ντριμπλάρουν 
την μπάλα, όταν βρίσκονται σε κίνηση και διατηρούν παρομοίου μεγέθους κενά μεταξύ 
τους. Το παιδί που βρίσκεται στο τέλος της γραμμής ντριμπλάρει την μπάλα του ανάμεσα 
από τα άλλα παιδιά, μέχρι να φθάσει στην κορυφή, οπότε το παιδί που βρίσκεται τώρα 
στο τέλος της γραμμής ξεκινά να ντριμπλάρει την μπάλα του και ελίσσεται (κίνηση σε 
σχήμα φιδιού) ανάμεσα στα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας.  Η δραστηριότητα μπορεί να 
επαναληφθεί για να εξασκηθούν τα παιδιά στις ακόλουθες ντρίμπλες: έλεγχος με το 
αριστερό χέρι, έλεγχος με το δεξί χέρι και κίνηση από δεξιά προς τα αριστερά γύρω από 
ένα άτομο.

Αρπάζω την Μπάλα: Μία εκδοχή της δραστηριότητας «μουσικές καρέκλες». Τα 
παιδιά ξαπλώνουν μπρούμυτα, λίγα μέτρα μακριά από το γήπεδο. Στη συνέχεια, πρέπει 
να τρέξουν προς τις μπάλες της καλαθόσφαιρας και να προσπαθήσουν να αρπάξουν 
μια μπάλα. Η πρόκληση στη δραστηριότητα αυτή είναι ότι υπάρχουν πάντα λιγότερες 
μπάλες από τον αριθμό των παιδιών. Τα παιδιά που δεν θα κατορθώσουν να πάρουν 
μπάλα, τίθενται εκτός παιχνιδιού, οι μπάλες αφαιρούνται (αφαιρείται μια κάθε φορά) 
και το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να μείνει μόνο ένα παιδί.  Τα παιδιά που τίθενται 
εκτός παιχνιδιού εκτελούν συγκεκριμένη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια εξέλιξης του 
παιχνιδιού π.χ. ντριμπλάρουν πάνω στην πλάγια γραμμή.

6 7 David Munns, Basketball Tasmania Education. Πηγή https://coach.basketball.net.au/wp-content/up-
loads/2017/09/BTAS-Game-Sense-Ideas-for-Basketball.pdf
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Ασκήσεις Δεξιοτήτων ή Παιχνίδι;

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Αριθμός παιδιών: 20

Διάρκεια: 10 λεπτά

Στόχοι: Τα παιδιά να:

• Αντιπαραβάλλουν επιχειρήματα υπέρ και κατά μιας κατάστασης.
• Κατανοήσουν πώς λαμβάνονται αποφάσεις στη βάση της Αρχής 

Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού.

Υλικά: Κανένα

Προετοιμασία: Καμία

Δραστηριότητα: 

• Πριν ξεκινήσει η προπόνηση, ζητήστε από τα παιδιά να καθίσουν σε κύκλο και 
ενημερώστε τα ότι σκέφτεστε να παραλείψετε τις ασκήσεις/δραστηριότητες 
ανάπτυξης δεξιοτήτων που γίνονται συνήθως στην αρχή των προπονήσεων.  
Αντ’ αυτού, η προπόνηση θα περιλαμβάνει μόνο παιχνίδι (αγώνα). Ζητήστε 
από τα παιδιά να αναφερθούν στις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που θα 
μπορούσε να έχει μια τέτοια απόφαση προκειμένου να καταλήξουν στο αν 
θα πρέπει να την ακολουθήσουν ή όχι. 

• Δώστε χρόνο στα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα μειονεκτήματα 
και τα πλεονεκτήματα του να παίζουν ένα παιχνίδι καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προπόνησης.

Προσοχή: Αν τα παιδιά δυσκολεύονται να βρουν είτε θετικά , είτε αρνητικά 
στοιχεία, τότε μπορείτε να θέσετε κάποια ερωτήματα ή να κάνετε κάποιες 
υποδείξεις, προκειμένου να μπορέσουν να αναγνωρίσουν τα υπέρ και τα 
κατά μιας τέτοιας πρακτικής. Συνήθως, εάν στα παιδιά αρέσει η ιδέα, τείνουν 
να ξεκινούν με τα θετικά επιχειρήματα,  στην πορεία, όμως, της συζήτησης 
κατορθώνουν να αναπτύξουν άποψη και για τις δυο θέσεις. Ο στόχος, στο 
σημείο αυτό, είναι να υπάρχει ισορροπημένη παρουσίαση τόσο των θετικών, 
όσο και των αρνητικών επιχειρημάτων. Πιθανές ερωτήσεις που μπορούν να 
υποβληθούν σε περίπτωση που τα παιδιά δεν μπορούν να σκεφτούν θετικά 
επιχειρήματα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης δεξιοτήτων 
είναι: Οι ασκήσεις που κάνουμε στην αρχή της προπόνησης, είναι βοηθητικές; 
Με ποιον τρόπο σας βοηθάνε; Τι θα συνέβαινε, αν δεν κάναμε τις ασκήσεις 
αυτές; 
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• Αφού δοθεί επαρκής χρόνος στα παιδιά για να εκφράσουν τις απόψεις 
τους, τα παιδιά ενημερώνονται ότι αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθούν όλοι οι ενήλικες, όταν λαμβάνουν αποφάσεις που σχετίζονται με 
τα παιδιά: πρέπει να σκέφτονται όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
κάθε δυνατής επιλογής και στη συνέχεια, μέσω της εξισορρόπησης των 
επιχειρημάτων, να λάβουν την απόφαση, η οποία να διασφαλίζει το συμφέρον 
του παιδιού. Αυτό είναι ένα από τα δικαιώματα του παιδιού: οι αποφάσεις που 
λαμβάνονται πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το συμφέρον του. 

• Ενημερώστε τα παιδιά ότι η ερώτηση τέθηκε για να αντιληφθούν πώς 
πρέπει να εξισορροπούνται οι αποφάσεις πριν ληφθούν και ότι η σημερινή 
προπόνηση θα έχει την ίδια μορφή (προθέρμανση, δραστηριότητες ανάπτυξης 
δεξιοτήτων, παιχνίδι) που ακολουθείται στις πλείστες των περιπτώσεων.  

• Ενημερώστε, επίσης, ότι στις επερχόμενες προπονήσεις, μέσα από διάφορες 
δραστηριότητες, θα ασχοληθούν παράλληλα με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
τους στην καλαθοσφαίριση και με τα δικαιώματα του παιδιού.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Ποια είναι τα Δικαιώματα του Παιδιού;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Αριθμός παιδιών: 20

Διάρκεια: 30 λεπτά

Στόχος: Τα παιδιά να:

• Κατονομάσουν τα δικαιώματα του παιδιού.

Δεξιότητες Καλαθοσφαίρισης:

• Ντρίμπλα & πάσα

Υλικά: 

• 3 στεφάνια 
• Εικόνες για τα δικαιώματα του παιδιού με προτάσεις (Παράρτημα 1) 
• Πινακίδες τριών κατηγοριών: προστασία, συμμετοχή, παροχή (Παράρτημα 2)
• Μπάλες καλαθόσφαιρας

Προετοιμασία: 
• Εκτυπώστε και κόψτε τις εικόνες των δικαιωμάτων του παιδιού και τις 

προτάσεις που βρίσκονται στο Παράρτημα 1. 
• Εκτυπώστε και κόψτε τις πινακίδες των τριών κατηγοριών που παρέχονται 

στο Παράρτημα 2. 
• Ετοιμάστε τρία στεφάνια με τις εικόνες των δικαιωμάτων του παιδιού και τις 

προτάσεις χωρισμένες ανάμεσα στα τρία στεφάνια που έχουν τοποθετηθεί 
στο ένα άκρο (τελική γραμμή) του γηπέδου.

Δραστηριότητα: 
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ΜΕΡΟΣ Α 

• Χωρίστε τα παιδιά σε 3 ομάδες.  Οι ομάδες παρατάσσονται στο ένα άκρο 
(τελική γραμμή) του γηπέδου καλαθοσφαίρισης. Στο άλλο άκρο, υπάρχουν 
τοποθετημένα τρία στεφάνια, ένα απέναντι από κάθε ομάδα. Μέσα στα 
στεφάνια είναι τοποθετημένες οι εικόνες. 

• Ενημερώστε τα παιδιά ότι στην απέναντι άκρη του γηπέδου υπάρχουν 3 
στεφάνια (ένα για κάθε ομάδα) στα οποία έχετε τοποθετήσει τις εικόνες και 
τις προτάσεις που απεικονίζουν και αναγράφουν τα δικαιώματα του παιδιού. 
Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι το πρώτο παιδί, ντριμπλάροντας τη μπάλα, να 
τρέξει στην άλλη πλευρά του γηπέδου, να αρπάξει μια εικόνα ή μια πρόταση 
από το στεφάνι της ομάδας και να την μεταφέρει πίσω στην ομάδα, δίνοντας 
την μπάλα στο επόμενο παιδί που ακολουθεί την ίδια διαδικασία.  

• Η διαδικασία ολοκληρώνεται, όταν τα παιδιά της ομάδας πάρουν όλες τις 
εικόνες και τις προτάσεις από το στεφάνι της ομάδας τους.  Ενημερώστε 
τα παιδιά ότι ο απώτερος στόχος είναι να ταιριάξουν τις προτάσεις με τις 
εικόνες, κάτι που μπορούν να το πράττουν και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 
της δραστηριότητας. 

• Δίνετε το σύνθημα για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας.  
• Μόλις μεταφερθούν όλες οι εικόνες και οι προτάσεις από τα στεφάνια των 

ομάδων, δώστε στις ομάδες μερικά λεπτά για να ταιριάξουν τις εικόνες με τις 
προτάσεις, με βάση το δικαίωμα που αντιπροσωπεύει η κάθε εικόνα.

ΜΕΡΟΣ Β

Προσοχή: Τα παιδιά πρέπει να συνεχίσουν να ντριμπλάρουν καθώς παίρνουν 
την πρόταση ή την εικόνα από το στεφάνι.
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• Μόλις ολοκληρωθεί το Μέρος Α, ενημερώστε τα παιδιά ότι τα δικαιώματά τους 
μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: δικαιώματα που προστατεύουν 
τα παιδιά (π.χ. από την παιδική εργασία, από τη σεξουαλική κακοποίηση, 
από τη χρήση ουσιών/ναρκωτικών κλπ.), δικαιώματα παροχής, δηλαδή, που 
παρέχουν υπηρεσίες στα παιδιά (π.χ. εκπαίδευση, στέγαση, υγεία κλπ.) και 
εκείνα που υποστηρίζουν τη συμμετοχή των παιδιών (π.χ. το δικαίωμα να 
εκφράζουν τη γνώμη τους, να ενημερώνονται, να παίζουν, να συμμετέχουν 
σε αθλητικές ή πολιτιστικές ομάδες κ.ά.). Τοποθετήστε καθεμία από τις 
πινακίδες που αντιστοιχούν στις τρεις κατηγορίες του Παραρτήματος 2 σε 
ένα στεφάνι. 

• Ενημερώστε τα παιδιά ότι πρέπει να αποφασίσουν σε ποια κατηγορία 
ανήκει το κάθε δικαίωμα που έχουν στην ομάδα τους. Μόλις αποφασίσουν, 
σχηματίζουν ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι πρέπει να πάρει μια φωτογραφία, η 
οποία έχει συσχετιστεί με τη σχετική λεζάντα και να την τοποθετήσει μέσα 
σε ένα από τα τρία στεφάνια, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει. 
Κάθε ζευγάρι κινείται χρησιμοποιώντας πλάγια βήματα και πάσες στήθους. 
Μόλις τοποθετήσουν την εικόνα στο στεφάνι, επιστρέφουν στην ομάδα τους 
χρησιμοποιώντας πλάγια βήματα και σκαστές πάσες, ώστε να ξεκινήσει 
το επόμενο ζευγάρι. Διευκρινίστε ότι, σε αυτή τη φάση, δεν θα πρέπει να 
τοποθετήσουν τα δικαιώματα στο στεφάνι που έχει τοποθετηθεί απέναντι 
από την ομάδα τους, αλλά στο στεφάνι με την κατηγορία στην οποία το 
δικαίωμα περιλαμβάνεται.  

• Όταν τελειώσουν όλες οι ομάδες, ζητήστε από τα παιδιά να δείτε τα στεφάνια 
και τα δικαιώματα που έχουν περιληφθεί σε κάθε κατηγορία.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Προστασία, Παροχή ή Συμμετοχή; 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Αριθμός παιδιών: 20

Διάρκεια:20 λεπτά

Στόχοι: Τα παιδιά να:

• Κατηγοριοποιήσουν τα δικαιώματα του παιδιού.

Δεξιότητες Καλαθοσφαίρισης:

• Σουτ 

Υλικά: 

• Μπάλες καλαθόσφαιρας

Προετοιμασία:

• Διαβάστε τις προτάσεις για τα δικαιώματα του παιδιού εκ των προτέρων για να 
μπορείτε να τις φωνάξετε γρήγορα κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. 

Δραστηριότητα: 
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• Ενημερώστε τα παιδιά πως με τη δραστηριότητα αυτή θα εξασκηθούν στο σουτ.  
• Τα παιδιά παρατάσσονται σε τρεις ομάδες, δύο στο πλάι και μια στη μέση, όπως 

φαίνεται στο διάγραμμα. Το πρώτο άτομο σε κάθε ομάδα έχει μια μπάλα στην 
κατοχή του. 

• Σε κάθε ομάδα δώστε το όνομα μιας εκ των κατηγοριών των δικαιωμάτων: 
προστασία, παροχή, συμμετοχή. 

• Η δραστηριότητα ξεκινά με σουτ από τους παίκτες 1, 4 και 7. Δώστε την ευκαιρία 
στα παιδιά να εκτελέσουν από μία φορά σουτ, εστιάζοντας στη σωστή κίνηση 
τελειώματος του χεριού (follow-through) και ακολουθώντας την μπάλα για το 
ριμπάουντ.

• Στη συνέχεια, ενημερώστε τα παιδιά ότι η διαδικασία θα επαναληφθεί, αλλά 
αυτή τη φορά θα αναφέρετε δυνατά ένα από τα δικαιώματα (π.χ. το δικαίωμα 
επίσκεψης σε γιατρό). Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι το μέλος της ομάδας, 
που αντιπροσωπεύει το αντίστοιχο δικαίωμα, να σουτάρει μόλις ακούσει τον/
την προπονητή/ρια να το λέει. Όταν το παιδί σουτάρει και ακολουθήσει την 
μπάλα για το ριμπάουντ, στη συνέχεια πηγαίνει στο τέλος της γραμμής. Κατά 
τη διάρκεια της δραστηριότητας, η διαδικασία επιταχύνεται. Κατονομάστε τα 
ακόλουθα δικαιώματα:7 

 − Δικαίωμα στη στέγαση (παροχή)
 − Οι υπολογιστές στο σχολείο σας είναι προγραμματισμένοι,  ώστε να μην 
αφήνουν να εμφανίζονται  ορισμένες ιστοσελίδες (προστασία)

 − Να είστε πολίτες μίας χώρας (συμμετοχή) 
 − Να έχετε ρούχα κατάλληλα και ανάλογα με τις αλλαγές των εποχών και το 
κλίμα (παροχή) 

 − Να μπορείτε να ασκείτε τη θρησκεία σας (συμμετοχή) 
 − Να ακούτε ειδήσεις ή να κάνετε αναζήτηση στο διαδίκτυο για να βρείτε 
πληροφορίες (συμμετοχή)  

 − Να μην επιτρέπεται να εμπλακείτε σε πόλεμο (προστασία) 
 − Να μπορείτε να έρθετε εδώ και να εξασκηθείτε στην καλαθοσφαίριση 
(συμμετοχή) 

 − Να συναντηθείτε με τους φίλους σας και να παίξετε το απόγευμα (συμμετοχή)  
 − Να έχετε οικογένεια (παροχή) 
 − Οι γονείς επιτρέπουν στο 17χρονο παιδί τους να βλέπει διάφορες ταινίες, 
αλλά δεν επιτρέπουν στο 10χρονο παιδί τους να πράττει το ίδιο (προστασία) 

 − Αν κάνετε ένα λάθος στο σχολείο, δεν  τιμωρείστε με σωματική ποινή 
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Προσοχή: Για κάποια δικαιώματα, ο διαχωρισμός ανάμεσα στις τρεις 
κατηγορίες μπορεί να μην είναι τόσο ξεκάθαρος και γι’ αυτό το λόγο θα 
πρέπει να γίνονται αποδεκτές διαφορετικές απόψεις, εφόσον τα παιδιά είναι 
σε θέση να τις δικαιολογήσουν.
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(προστασία) 
 − Να μπορείτε να παίρνετε φάρμακα, όταν είστε άρρωστοι (παροχή) 
 − Να γιορτάζετε την Πρωτοχρονιά (συμμετοχή)  
 − Να μην παντρευτείτε μέχρι να ενηλικιωθείτε (προστασία) 
 − Να σας δοθεί όνομα (παροχή) 
 − Να μπορείτε να εξασκείτε τις δεξιότητες καλαθοσφαίρισής σας ανεξαρτήτως 
φύλου (δηλαδή αν είστε αγόρια ή κορίτσια) (παροχή/συμμετοχή) 

 − Κανείς να μην μπορεί να σας απαγάγει (προστασία) 
 − Κανείς να μην μπορεί να σας πουλήσει ή να σας δώσει ουσίες (π.χ. αλκοόλ 
ή ναρκωτικά) (προστασία) 

 − Να μπορείτε να δανειστείτε βιβλία από τη βιβλιοθήκη (συμμετοχή) 
 − Να έχετε στο σχολείο σας ράμπες για τα παιδιά με αναπηρία (παροχή/
συμμετοχή) 

 − Κανείς να μην μπορεί να σας ασκήσει οποιαδήποτε μορφή βίας (προστασία)
• Μπορείτε να επαναλάβετε το παιχνίδι, έχοντας τα χέρια σας ψηλά προκειμένου 

να δυσκολέψετε το σουτ, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να σουτάρουν με το 
κατάλληλο τόξο και έτσι να βελτιώσουν το σουτ τους και να γίνουν πιο εύστοχα.  

• Μόλις δοθεί σε όλα τα παιδιά η ευκαιρία για σουτ,  τα παιδιά σχηματίζουν έναν 
κύκλο για τη διεξαγωγή σύντομης συζήτησης: 

 − Ποια ομάδα δικαιωμάτων είναι πιο σημαντική; 

 − Ενημερώστε τα παιδιά ότι όλα τα δικαιώματα κατοχυρώνονται σε ένα έγγραφο 
που ονομάζεται «Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού». Ρωτήστε τα παιδιά: Γιατί είναι σημαντικό τα παιδιά να γνωρίζουν 
τα δικαιώματά τους; 

 − Όταν είχα ψηλά τα χέρια μου ήταν εμπόδιο για εσάς; Μπορείτε να σκεφτείτε 
τυχόν εμπόδια που δυσκολεύουν ή δεν επιτρέπουν την εφαρμογή των 
δικαιωμάτων που έχει ένα παιδί;
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Προσοχή: Δώστε χρόνο στα παιδιά να αναλογιστούν και να σκεφτούν, 
αλλά στο τέλος επισημάνετε πως κανένα δικαίωμα δεν είναι υπεράνω του 
άλλου. Εξηγήστε στα παιδιά πως, συχνά, όταν απωλέσουμε ένα δικαίωμα, 
είναι πολύ πιθανόν στην πορεία  να μας αφαιρεθούν και άλλα δικαιώματα. 
Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να αποτελέσει η περίοδος κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας COVID-19, κατά την οποία  το κλείσιμο των σχολείων και η 
αποξένωση είχαν ως αποτέλεσμα τα παιδιά να στερηθούν το δικαίωμα στην 
εκπαίδευση και κατ’ επέκταση  το δικαίωμα  στην ανάπτυξη/ να στερηθούν 
τα δικαιώματα στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Ναι, Μπορώ να Βελτιωθώ 

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αριθμός παιδιών: 20

Διάρκεια: 20 λεπτά

Στόχοι: Τα παιδιά να:

• Αναγνωρίσουν τον αντίκτυπο της ανατροφοδότησης – ή την έλλειψή της – 
στην ανάπτυξη των παιδιών. 

• Καθορίσουν διάφορες κοινωνικές ανισότητες που μπορούν να εμποδίσουν 
την ανάπτυξη των παιδιών. 

• Συζητήσουν την Αρχή της Ανάπτυξης και τις κύριες προϋποθέσεις της.

Δεξιότητες Καλαθοσφαίρισης:

• Ντρίμπλα και χειρισμός της μπάλας

Υλικά: 

• Μπάλες καλαθόσφαιρας 
• Κώνοι

Προετοιμασία: 

• Τοποθετήστε τους κώνους στην καθορισμένη περιοχή, όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα. 

Δραστηριότητα: 
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• Χωρίστε τα παιδιά σε δύο ομάδες.  
• Οι ομάδες παρατάσσονται στις γωνίες της τελικής γραμμής, όπως φαίνεται 

στο παραπάνω διάγραμμα. 
• Ενημερώστε τα παιδιά ότι θα εξασκήσουν τις δεξιότητές τους στην ντρίμπλα 

και στον χειρισμό της μπάλας, ενώ, παράλληλα, θα γνωρίσουν το δικαίωμά 
τους στην ανάπτυξη.  

• Στη συνέχεια, επεξηγήστε τη δραστηριότητα: Τα παιδιά ντριμπλάρουν στην 
πλάγια γραμμή του γηπέδου, μέχρι να φθάσουν στον πρώτο κώνο, όπου 
κάνουν crossover και ντρίμπλα κάτω από τα πόδια (οι ντρίμπλες πρέπει 
να εκτελούνται και να επιδεικνύονται από τον/την προπονητή/ρια εκ 
των προτέρων). Συνεχίζουν ακολουθώντας την ίδια διαδικασία και στους 
επόμενους κώνους, μέχρι να φθάσουν στο αρχικό σημείο.  (Σημείωση: το 
επόμενο παιδί ξεκινά τη δραστηριότητα μόλις το προηγούμενο έχει φύγει 
από τον πρώτο κώνο).  

• Μόλις ξεκινήσει η δραστηριότητα, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή μόνο στη 
μια ομάδα, παρέχοντάς της θετική ενίσχυση, ανατροφοδότηση, σχόλια/
διορθώσεις, ενώ η άλλη ομάδα δεν λαμβάνει καθόλου σχόλια. 

• Εάν υπάρχει επαρκής χρόνος, η δραστηριότητα μπορεί να επαναληφθεί με το 
αριστερό χέρι ή/και με lay-up στο τέλος.  

• Μόλις όλα τα παιδιά εκτελέσουν τη δραστηριότητα, τα παιδιά κάθονται σε 
κύκλο για τη διεξαγωγή σύντομης συζήτησης:

 − Υπάρχει κάτι που επισημάνατε σε σχέση με τη δραστηριότητα που κάναμε; 

 − Ποια ήταν τα αισθήματα της ομάδας Α κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; 
Ποια ήταν τα αισθήματα της ομάδας Β κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; 

 − Γιατί χρειάζεστε κάποιον να σας δίνει σχόλια σχετικά με την επίδοσή 
σας; Πώς σας βοηθάει η ανατροφοδότηση; 

 − Μπορεί κάποια παιδιά να έχουν περισσότερες ευκαιρίες από άλλα; Γιατί;

Προσοχή: Σε αυτό το σημείο, είναι αναμενόμενο τα παιδιά της ομάδας 
που δεν έλαβε οποιαδήποτε μορφή ανατροφοδότησης να παραπονεθούν. 
Ωστόσο, αν η ομάδα που δεν έλαβε σχόλια εκφράσει θετικά αισθήματα ως 
προς τη διαδικασία, όπως για παράδειγμα ότι μέσω αυτής της πρακτικής δεν 
αισθάνθηκαν να αγχώνονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τότε μπορεί 
να τεθεί το εξής ερώτημα: Τι θα συνέβαινε, αν δεν λαμβάνατε οποιαδήποτε 
συμβουλή, ανατροφοδότηση ή άποψη από τον/την προπονητή/ρια σας για 
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα; Εστιάζοντας στις απαντήσεις που θα λάβετε, 
μπορείτε να προσαρμόσετε ανάλογα τις επόμενες ερωτήσεις.
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 − Εάν λάβουμε υπόψη όλες τις απαντήσεις που δώσατε, θα πρέπει ως 
προπονητής/ρια να παρέχω τις ίδιες ευκαιρίες και την ίδια ανατροφοδότηση 
σε όλα τα παιδιά;

Προσοχή: Είναι αναμενόμενο τα παιδιά να αναφερθούν στο μειονεκτικό 
υπόβαθρο που μπορεί να έχουν κάποια από αυτά, όπως για παράδειγμα τα 
παιδιά με αναπηρίες, παιδιά με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο ή 
ακόμη και σε κάποιους άλλους παράγοντες που έχουν ως αποτέλεσμα τα 
παιδιά να αισθάνονται πιο ευάλωτα σε σχέση με κάποια άλλα. 

Προσοχή: Δώστε χρόνο στα παιδιά για αναστοχασμό. Θα πρέπει, όμως, στο 
τέλος να καταλήξετε στο συμπέρασμα πως ως προπονητής/ρια, αλλά και ως 
ενήλικας θα πρέπει να βοηθήσετε ανεξαιρέτως κάθε παιδί να εξελιχθεί στο 
έπακρον. Εξηγήστε, επίσης, πως  γι’ αυτόν τον λόγο που ως προπονητής/ρια 
παρέχετε διαφορετικές ή/και περισσότερες ευκαιρίες και ανατροφοδότηση 
σε κάποια παιδιά.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Ίδια ή Ίση Μεταχείριση;

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

Αριθμός παιδιών: 20

Διάρκεια: 20 λεπτά

Στόχοι: Τα παιδιά να:

• Εξηγήσουν πως συγκεκριμένες πρακτικές παραβιάζουν το δικαίωμα στη μη 
διάκριση. 

• Διακρίνουν μεταξύ ίδιας και ίσης μεταχείρισης. 

Δεξιότητες Καλαθοσφαίρισης:

• Ντρίμπλα 

Υλικά: 

• Στεφάνια για όλα τα παιδιά
• Μπάλες για όλα τα παιδιά 
• Περισσότεροι από 40 κώνοι ή άλλα αντικείμενα

Προετοιμασία: 

• Σκορπίστε τα 20 στεφάνια ευρέως στον χώρο. 
• Σκορπίστε τους κώνους ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα σε όλο τον χώρο. 

Τοποθετήστε σκόπιμα μερικούς κώνους πιο κοντά σε μερικά στεφάνια και 
άλλα στεφάνια πιο μακριά από τους κώνους.

Δραστηριότητα: 
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• Κάθε παιδί έχει στην κατοχή του μια μπάλα και στέκεται μέσα σε ένα στεφάνι 
που θεωρείται το «σπίτι» του. 

• Ενημερώστε τα παιδιά ότι ο στόχος είναι να μαζέψουν όσον το δυνατόν 
περισσότερους κώνους μέσα στα «σπίτια» τους καθώς ντριμπλάρουν. 
Υπάρχουν, όμως, κάποιοι κανόνες:

 − Επιτρέπεται να παίρνουν μόνο έναν κώνο κάθε φορά, να τον φέρνουν στο 
«σπίτι» τους και να βγουν ξανά για να πάρουν τον δεύτερο και ούτω καθεξής. 

 − Δεν επιτρέπεται να παίρνουν κώνους από τα σπίτια των άλλων παιδιών 
ή από τα χέρια άλλων παιδιών. 

 − Πρέπει να συνεχίσουν να ντριμπλάρουν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας. Εάν ένα παιδί σταματήσει να ντριμπλάρει, τότε του 
αφαιρείται ένας κώνος από το «σπίτι» του. 

• Πριν ξεκινήσετε το παιχνίδι, ζητήστε από δυο παιδιά να χρησιμοποιήσουν 
το μη κυρίαρχο χέρι τους, από άλλα δύο να εκτελέσουν τη δραστηριότητα 
πηδώντας στα δύο πόδια και από ακόμη δύο παιδιά να ολοκληρώσουν τη 
δραστηριότητα πηδώντας στο ένα πόδι (κουτσό) (εναλλακτική επιλογή: δύο 
παιδιά να κινούνται μόνο προς τα πίσω). 

• Μόλις είναι έτοιμα όλα τα παιδιά, δώστε το σύνθημα να ξεκινήσει το παιχνίδι. 
• Αφού μαζέψουν όλους τους κώνους ή τα αντικείμενα που έχετε σκορπίσει 

στον χώρο, ζητήστε από τα παιδιά να καταμετρήσει το καθένα πόσα μάζεψε. 
• Φροντίστε να δημιουργηθεί ατμόσφαιρα νικητών και ηττημένων, επαινώντας 

τα παιδιά που κατάφεραν να μαζέψουν μεγάλο αριθμό κώνων και δείχνοντας 
απογοήτευση για τα παιδιά που δεν κατάφεραν να μαζέψουν τόσους πολλούς. 

• Ενημερώστε τα παιδιά ότι όσα συγκέντρωσαν τους περισσότερους κώνους/
αντικείμενα θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν στον επόμενο αγώνα 
(εναλλακτικές επιλογές: αυτά που συγκέντρωσαν τα περισσότερα θα έχουν το 
δικαίωμα να επιλέξουν τους συμπαίκτες τους ή η ομάδα τους θα ξεκινήσει το 
παιχνίδι που γίνεται στο τέλος της προπόνησης με μπόνους 10 βαθμών). 

• Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο για τη διεξαγωγή σύντομης συζήτησης:
 − Πώς νιώθετε για το παιχνίδι που παίξαμε και γιατί; 

 − Τα παιδιά που αντιμετώπισαν συγκεκριμένες δυσκολίες πόσους κώνους/
αντικείμενα συγκέντρωσαν; Πώς σχολιάζετε αυτό το αποτέλεσμα;

Προσοχή: Είναι αναμενόμενο τα παιδιά να θεωρήσουν πως το παιχνίδι ήταν 
άδικο, επειδή μερικά από αυτά είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν 
και τα δυο πόδια για να εκτελέσουν τη δραστηριότητα, ενώ άλλα είχαν 
περιορισμούς, όπως να πηδούν στο ένα πόδι, να χρησιμοποιούν το μη- 
κυρίαρχο χέρι τους, ενώ τα «σπίτια» μερικών βρίσκονταν σε μεγαλύτερη 
απόσταση από τους κώνους/αντικείμενα.
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 − Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι στη βάση των αντικειμένων που καταφέρατε 
να μαζέψετε δικαιούστε ή όχι να παίξετε στον επόμενο αγώνα;

 − Ρωτήστε τα παιδιά που δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες: 
 × Ενώ παίζατε, συνειδητοποιήσατε πως είχατε πλεονέκτημα έναντι 

των άλλων παιδιών; Πώς νιώσατε γι’ αυτό; 
 × Σκεφτήκατε πώς νιώθουν τα άλλα παιδιά που συνάντησαν 

δυσκολίες στη συλλογή των κώνων κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού; Εάν ναι/όχι, γιατί;

 × Πώς νιώθετε τώρα που έχετε την ευκαιρία να παίξετε στον 
επόμενο αγώνα; 

 − Συμβαίνουν παρόμοια γεγονότα στην πραγματική ζωή; Ποιες μπορεί να 
είναι κάποιες συνέπειες για τα παιδιά; 

 − Ποια είναι η άποψή σας για τον ρόλο μου ως προπονητής/ρια στη διαδικασία; 
 − Ενημερώστε τα παιδιά ότι το παιχνίδι είχε ως στόχο να βελτιώσει την 
κατανόησή τους για το δικαίωμά τους στη μη διάκριση, σύμφωνα με το 
οποίο κανένας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά για λόγους 
γλώσσας, αναπηρίας, βάρους, χρώματος μαλλιών ή για οποιονδήποτε 
άλλο λόγο. Ρωτήστε τα παιδιά: 

 × Αν και όλοι είχατε την ευκαιρία να παίξετε, θεωρείτε πως έκανα 
διάκριση εις βάρος κάποιων παιδιών; Γιατί; 

 − Ενημερώστε τα παιδιά ότι η διαδικασία που προηγήθηκε αποτελούσε απλώς 
ένα παιχνίδι που σχεδιάστηκε με στόχο να δημιουργήσει συναισθήματα 
αδικίας, ώστε να μπορέσουν βιώνοντας τις διακρίσεις και στην πράξη, να 
κατανοήσουν την έννοια και τη σημασία του όρου. Τονίστε πως δεν ισχύει ότι 
στον επόμενο αγώνα θα συμμετάσχουν μόνο τα παιδιά που συγκέντρωσαν 
τους περισσότερους κώνους/αντικείμενα. Βεβαιωθείτε ότι κανένα παιδί δεν 
θα φύγει από το γήπεδο, χωρίς να το καταλάβει πλήρως.

Προσοχή: Βοηθήστε τα παιδιά να αναλογιστούν τη διαφορά ανάμεσα στους 
όρους «ίδια» μεταχείριση και «ίση» μεταχείριση. Μερικές φορές, σε ορισμένα 
πλαίσια, η αντιμετώπιση όλων των παιδιών με τον ίδιο τρόπο συνιστά μορφή 
διάκρισης, συμπέρασμα στο οποίο πρέπει να καταλήξουν τα παιδιά. 

Προσοχή: Αν ένα από τα παιδιά που αντιμετώπισε δυσκολίες κατόρθωσε 
να συγκεντρώσει ένα μεγάλο αριθμό κώνων, τότε θα μπορούσε να δοθεί 
έμφαση στον αριθμό που συγκέντρωσε η πλειοψηφία των παιδιών που 
δυσκολεύτηκε. Επιπρόσθετα, εάν άτομα με υψηλές δεξιότητες αισθάνθηκαν 
αρκετά ικανά και δεν ένιωσαν απειλή παρότι συγκέντρωσαν λιγότερους 
κώνους, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, τότε ο/η προπονητής/ρια 
εστιάζει στις συνέπειες που έχει το αποτέλεσμα της δραστηριότητας. Για 
παράδειγμα, μια συνέπεια θα μπορούσε να ήταν να μην συμμετάσχουν στο 
επόμενο παιχνίδι. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει, επίσης, να ερωτηθούν για το 
πώς αισθάνονται/ τα συναισθήματά τους για τη συγκεκριμένη απόφαση.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6: Συμμετέχω στο παιχνίδι; 

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αριθμός παιδιών: 20

Διάρκεια: 20 λεπτά

Στόχοι: Τα παιδιά να:

• Καθορίσουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ουσιαστική συμμετοχή 
των παιδιών σε δραστηριότητες αναψυχής, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες, αλλά και σε παιχνίδια. 

• Αναγνωρίσουν την ουσιαστική συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες 
αναψυχής, πολιτιστικές δραστηριότητες, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και 
σε παιχνίδια ως αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών.

Δεξιότητες Καλαθοσφαίρισης:

• Παιχνίδι 5v5 

Υλικά: 

• Στεφάνια ή ταινία
• 2 μπάλες καλαθόσφαιρας

Προετοιμασία:

• Τοποθετήστε τα στεφάνια ή την ταινία στην καθορισμένη περιοχή με βάση το 
διάγραμμα.

Δραστηριότητα:
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• Ενημερώστε τα παιδιά πως θα εξασκήσουν τις δεξιότητές τους στην ντρίμπλα 
και στον χειρισμό της μπάλας, ενώ, παράλληλα, θα κατανοήσουν καλύτερα το 
δικαίωμά τους στη συμμετοχή.

• Μοιράστε τα παιδιά σε τρεις ομάδες. Σε κάθε ομάδα ανατίθεται ένας συγκεκριμένος 
ρόλος:

 − Παίκτες επίθεσης: ο ρόλος τους είναι να κάνουν σουτ στο καλάθι
 − Παίκτες άμυνας: ο ρόλος τους είναι να «κλέβουν» την μπάλα από τους 
παίκτες επίθεσης 

 − Πλάγιοι/Βοηθητικοί παίκτες: ο ρόλος τους είναι να φροντίζουν,  ώστε 
η μπάλα να κινείται, πασάροντας την μπρος-πίσω στους παίκτες 
επίθεσης, όταν χρειάζεται 

• Σημειώστε στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης συγκεκριμένες περιοχές στις 
οποίες επιτρέπεται να κινείται ο/η κάθε παίκτης/ρια ανάλογα με τη θέση που 
του έχει ανατεθεί (ακολουθήστε το διάγραμμα). 

• Επεξηγήστε την άσκηση στα παιδιά: 
 − Οι παίκτες επίθεσης μπορούν να κινούνται ελεύθερα σε όποιο σημείο 
επιθυμούν να πάνε.  

 − Οι βοηθητικοί/πλάγιοι παίκτες επιτρέπεται να παραμείνουν ακίνητοι 
μόνο στο καθορισμένο σημείο τους (στεφάνια ή στην πλάγια γραμμή) και 
μπορούν να λάβουν μέρος στο παιχνίδι, μόνο, εάν οι παίκτες επίθεσης  
τούς πασάρουν την μπάλα προκειμένου να μπορέσουν να κινηθούν γύρω 
από το γήπεδο πιο εύκολα. 

 − Οι αμυντικοί παίκτες δεν επιτρέπεται να αφήσουν τα στεφάνια τους. 
Ο/Η προπονητής/ρια μπορεί, τελικά, να επιτρέψει στους αμυντικούς να 
εξέλθουν από τα στεφάνια σφυρίζοντας. Όταν συμβεί αυτό, οι αμυντικοί 
μπορούν να εξέλθουν και να αμυνθούν κανονικά. Στο άκουσμα ενός 
δεύτερου σφυρίγματος, ωστόσο, πρέπει να επιστρέψουν αμέσως στα 
στεφάνια τους. 

• Δώστε χρόνο για την εκτέλεση της δραστηριότητας από τα παιδιά.
• Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, τα παιδιά σχηματίζουν έναν κύκλο 

για τη διεξαγωγή σύντομης συζήτησης:
 − Νιώσατε ότι η συμμετοχή σας στο παιχνίδι είχε νόημα; Αιτιολογήστε την 
απάντησή σας. 

Προσοχή: Επιτρέψτε στα παιδιά και των τριών ομάδων να εκφράσουν 
την άποψή τους.

Προσοχή: Με μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων μπορείτε να εκτελέσετε τη 
δραστηριότητα, χωρίς τη χρήση πλάγιων/βοηθητικών παικτών.
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 − Ως προπονητής/ρια, νιώθω ότι έδωσα σε όλους σας την ευκαιρία να 
συμμετάσχετε, αφού ήσασταν όλοι μέρος του παιχνιδιού. Εσείς τι 
πιστεύετε; Μπορείτε να σχολιάσετε την άποψή μου; 

 − Ποια εμπόδια/δυσκολίες αντιμετωπίσατε, τα οποία έκαναν τη συμμετοχή 
σας λιγότερο ουσιαστική; 

 − Ήταν σημαντικό για όλους σας να συμμετάσχετε; Γιατί; 
 − Μπορείτε να σκεφθείτε παραδείγματα στην πραγματική ζωή στα οποία  
τα παιδιά δεν συμμετέχουν πραγματικά και ουσιαστικά; 

 − Τι χρειάζονται τα παιδιά προκειμένου να συμμετέχουν ουσιαστικά; 

 − Ενημερώστε τα παιδιά ότι το δικαίωμά τους να συμμετέχουν ορίζεται 
στο Άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού και ότι κανένα παιδί δεν εξαιρείται από το δικαίωμα αυτό: 
ακόμη και μικρότερα σε ηλικία παιδιά μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη 
τους με διαφορετικό τρόπο. Τα παιδιά μπορούν ανεξαιρέτως ηλικίας 
να εκφράσουν εξίσου τις απόψεις τους για δύσκολα θέματα, εφόσον, 
βεβαίως, τους παρέχονται πληροφορίες κατάλληλες για την ηλικία τους.

Προσοχή: Πιθανές απαντήσεις που πιθανόν να αναφερθούν αφορούν 
στην ικανότητα να εκφράσουν την άποψή τους με ποικίλους τρόπους (π.χ. 
ζωγραφίζοντας), να μπορούν να έχουν στην κατοχή τους πληροφορίες και 
ευκαιρίες να εκφράσουν τις απόψεις τους, ο σεβασμός για τις απόψεις τους, 
καθώς και με ποιο τρόπο αυτές χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων κλπ.

Προσοχή: Πιθανές απαντήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορες 
δραστηριότητες μέσα στον χώρο του σχολείου όπως για παράδειγμα 
η λειτουργία του σχολείου, επισκέψεις και δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται (θέατρα, οργανώσεις, ευρωπαϊκά προγράμματα κ.ά.). 
Πιθανόν, επίσης, να γίνει αναφορά σε αποφάσεις που λαμβάνονται από 
Υπουργεία ή Υπηρεσίες (π.χ. σχολικές εξετάσεις), καθώς και αποφάσεις που 
λαμβάνονται από τις οικογένειες (π.χ. όταν μια οικογένεια μετακομίζει ή 
ακόμη όταν πρόκειται για τη διαδικασία που ακολουθείται για την απόφαση 
για επιμέλεια ενός παιδιού κ.ά.).
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7: Το Σώμα, το Σπίτι μας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αριθμός παιδιών: 20

Διάρκεια: 25 λεπτά

Στόχοι: Τα παιδιά να:

• Αναγνωρίσουν τη δυναμική των ανθρωπίνων σχέσεων. 
• Κατανοήσουν τι συνιστά σεξουαλική κακοποίηση. 
• Κατανοήσουν την ανάγκη για αποκάλυψη οποιουδήποτε γεγονότος που κάνει 

τα παιδιά να αισθάνονται άβολα

Δεξιότητες Καλαθοσφαίρισης:

• Ντρίμπλα και χειρισμός της μπάλας

Υλικά: 

• Μπάλες καλαθόσφαιρας
• Στεφάνια

Προετοιμασία:

• Τοποθετήστε σε τυχαία θέση τα στεφάνια γύρω από το γήπεδο ή με βάση το 
διάγραμμα.

Δραστηριότητα8: 

8 Το παιχνίδι προσραρμόστηκε στη βάση δραστηριοτήτων που παρείχε το:Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου.  
(n.d.). Αγωγή Υγείας. Ταξίδι Ζωής. Ανακτήθηκε από: https://archeia.moec.gov.cy/sd/299/agogi_ygeias_taxidi_zois.pdf 
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ΜΕΡΟΣ A: Περπατώντας στο δρόμο

• Ενημερώστε τα παιδιά ότι θα εξασκήσουν τις δεξιότητές τους στην ντρίμπλα 
και στον χειρισμό της μπάλας, καθώς θα ενημερώνονται για το δικαίωμά 
τους στην προστασία. 

• Χωρίστε τα παιδιά σε δύο ομάδες με τον ακόλουθο τρόπο: Με το σύνθημα 
τα παιδιά θα πρέπει να τρέξουν να μπουν σε κάποιο στεφάνι.  Τα παιδιά που 
θα είναι μέσα στα στεφάνια αποτελούν την ομάδα ντρίμπλας, ενώ τα παιδιά 
που δεν βρίσκονται σε στεφάνια αποτελούν την ομάδα τζόκινγκ (χαλαρό 
τροχάδι).

• Δώστε την ακόλουθη οδηγία στις δύο ομάδες: 
 − Η ομάδα ντρίμπλας πρέπει να παραμείνει εντός του στεφανιού, καθώς 
ντριμπλάρει την μπάλα. 

 − Η ομάδα τζόκινγκ θα κάνει χαλαρό τροχάδι γύρω από το γήπεδο.
• Ενημερώστε τα παιδιά ότι, όσο διαρκεί η δραστηριότητα, θα δίνονται διάφορα 

σενάρια. Τα παιδιά θα πρέπει να ανταποκριθούν στα σενάρια αυτά αναλόγως 
των συναισθημάτων τους. Εάν η ομάδα ντρίμπλας αισθάνεται -σύμφωνα με 
το σενάριο- την ομάδα που κάνει χαλαρό τροχάδι (τζόκινγκ) πιο φιλική ή 
αναπτύσσει αισθήματα συμπάθειας και άνεσης προς αυτήν,  τότε μπορεί να 
πασάρει την μπάλα της σε κάποιο παιδί που κάνει τζόκινγκ (χαλαρό τροχάδι). 
Στη συνέχεια, το παιδί αυτό θα πρέπει να πασάρει την μπάλα πίσω στο παιδί 
που ντρίμπλαρε.  

• Αφού έχετε οργανώσει τις δυο ομάδες, περιγράψτε τα ακόλουθα σενάρια:
 − Περπατάτε στον δρόμο και συναντάτε μερικούς φίλους. Πώς θα τους 
κοιτούσατε; Πώς θα αισθανόσασταν; Τι θα κάνατε; 

 − Περπατάτε στον δρόμο και συναντάτε τον προπονητή σας. Πώς θα τον 
κοιτούσατε; Πώς θα αισθανόσασταν; Τι θα κάνατε; 

 −  Περπατάτε στον δρόμο και συναντάτε ένα άτομο που δεν γνωρίζετε. 
Πώς θα τον/την κοιτούσατε; Πώς θα αισθανόσασταν; Τι θα κάνατε; 

 − Περπατάτε στον δρόμο και συναντάτε τον μανάβη. Πώς θα τον κοιτούσατε; 
Πώς θα αισθανόσασταν; Τι θα κάνατε; 

ΜΕΡΟΣ B: Το Σπίτι μου

• Η ομάδα ντρίμπλας και η ομάδα που κάνει χαλαρό τροχάδι (τζόκινγκ) 
ανταλλάζουν ρόλους. 

• Ενημερώστε τα παιδιά ότι το στεφάνι είναι το «ΣΠΙΤΙ» της ομάδας 
ντρίμπλας. Ζητήστε από τα παιδιά που απαρτίζουν την ομάδα ντρίμπλας να 
προστατεύσουν το σπίτι τους. Σε κάθε μέλος της ομάδας που κάνει χαλαρό 
τροχάδι (τζόκινγκ) έχει ανατεθεί μια αποστολή: να μπει στο «σπίτι» ενός 
παιδιού από την ομάδα της ντρίμπλας. Η ομάδα που κάνει χαλαρό τροχάδι 
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(τζόκινγκ) ενημερώνεται ότι καθώς θα κινούνται γύρω γύρω, θα δίνονται 
ορισμένα σενάρια κατά τη διάρκεια των οποίων τα μέλη της ομάδας θα 
πρέπει να «χτυπήσουν» την «πόρτα» του «ιδιοκτήτη του σπιτιού», ο οποίος 
θα πρέπει να ανταποκριθεί αναλόγως. Τα σενάρια είναι τα ακόλουθα:

 − Ένας φίλος σού χτυπάει την πόρτα. Τι κάνεις; 
 − Ο ταχυδρόμος σού χτυπάει την πόρτα. Τι κάνεις; 
 − Ένας άγνωστος σού χτυπάει την πόρτα. Τι κάνεις; 
 − Η/Ο αδελφή/ός σου χτυπάει την πόρτα. Τι κάνεις; 
 − Υπάρχει κίνδυνος έξω από την πόρτα σας. Πρέπει να προστατεύσετε το 
«σπίτι» σας προστατεύοντας την μπάλα σας. Η ομάδα που κάνει χαλαρό 
τροχάδι (τζόκινγκ) θα έχει επιτύχει τον στόχο της, αν μπορέσει να 
«κλέψει» την μπάλα από τον ιδιοκτήτη του «σπιτιού». Εάν το καταφέρει, 
τότε μπορεί να «σπρώξει» τον ιδιοκτήτη του σπιτιού έξω από το «σπίτι» 
του και να το θέσει υπό την κατοχή του.

• Μόλις ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, τα παιδιά κάθονται στο πάτωμα για τη 
διεξαγωγή σύντομης συζήτησης:

 − Άλλαζαν οι αντιδράσεις και τα συναισθήματά σας, όταν συναντούσατε  
άτομα που γνωρίζατε και άτομα που δεν γνωρίζατε; 

 − Πώς νιώσατε, όταν κάποιο άτομο που δεν γνωρίζατε προσπάθησε να 
μπει στο σπίτι σας;

 − Έχετε βιώσει ποτέ κάποιο περιστατικό κατά το οποίο να εισέλθει κάποιο 
άτομο στο σπίτι σας και να συμπεριφερθεί με ασέβεια στον χώρο σας 
(π.χ. να πετάει τα παιχνίδια σας τριγύρω); 

 − Πώς πρέπει να αντιδράσουμε, εάν κάποιο άτομο δεν συμπεριφέρεται στο 
σπίτι μας με σεβασμό; 

 − Ζητήστε από τα παιδιά να φανταστούν ότι το σώμα τους είναι σαν το 
σπίτι τους. Τονίστε ότι το σώμα μας, ανήκει σε εμάς και ότι μπορούμε 
να επιλέξουμε ποιος μπορεί να μας αγκαλιάσει, να μας φιλήσει ή να μας 
αγγίξει, κατά τον ίδιο τρόπο που έχουμε το δικαίωμα να επιλέξουμε σε 
ποιον θα επιτρέψουμε να μπει στο σπίτι μας. Δώστε έμφαση στο γεγονός 
πως σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και άτομα που, ίσως, γνωρίζουμε 
ή ανήκουν στο φιλικό μας περιβάλλον, μπορούν να βλάψουν το σώμα 
μας. Αυτό μπορεί να συμβεί με γονείς, προπονητές, συγγενείς, φίλους, 
δασκάλους, αγνώστους, γείτονες, αστυνομικούς κ.ά. Αν ένα παιδί σε 
οποιαδήποτε στιγμή νιώσει ότι κάποιο άλλο άτομο δεν σέβεται το σώμα 
του, δεν πρέπει να το κρατήσει μυστικό. Θα πρέπει να ενημερώσει έναν 
ενήλικα που εμπιστεύεται (μπορεί να είναι γονέας, δάσκαλος, προπονητής 
κ.ά.) ή να καλέσει στη γραμμή 116111. 

Προσοχή: Είναι αναμενόμενο τα παιδιά να αναφερθούν μόνο σε αγνώστους. 
Προσπαθήστε να θέσετε το ερώτημα, κατά πόσο υπάρχει πιθανότητα αυτό να 
συμβεί ακόμη και με άτομα που γνωρίζουν ή είναι φίλοι τους. 
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 − Ζητήστε από τα παιδιά να αναφέρουν μερικά είδη μυστικών που 
μπορούμε να κρατήσουμε για τον εαυτό μας (πιθανές απαντήσεις: πάρτι 
γενεθλίων φίλου, ξαφνική άφιξη-έκπληξη ενός συγγενή που ζει στο 
εξωτερικό, κρυφή αγάπη ενός φίλου για ένα άλλο άτομο κλπ). Έπειτα, 
ζητήστε να σας αναφέρουν μερικά παραδείγματα μυστικών που πρέπει 
να αποκαλύψουμε (αν κάποιο άτομο αγγίξει τα ιδιωτικά μέρη του 
σώματός μου όταν είμαστε μόνοι, αν κάποιος άγνωστος μου ζητήσει να 
πάω μια βόλτα με το αυτοκίνητό του/της, εάν ένα άλλο παιδί ή παιδιά με 
εκφοβίζουν ή δεν μου φέρονται με σεβασμό, αν κάποιο άτομο, ακόμα και 
οι γονείς μου, με πληγώνει με οποιονδήποτε τρόπο κλπ). Γενικά, πρέπει 
να αναφέρουμε οτιδήποτε μας κάνει να αισθανόμαστε άβολα.

Προσοχή: Είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να αποκαλύπτουν 
τις εμπειρίες που τα κάνουν να αισθάνονται άβολα, τονίζοντας, παράλληλα, 
πως ενημερώνοντας έναν έμπιστο ενήλικα σχετικά με ένα περιστατικό 
κακοποίησης που συνέβη, δεν ισούται με προδοσία. Τα παιδιά πρέπει να 
κατανοήσουν ότι σε περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης και παρομοίων 
καταστάσεων, είναι αποδεκτό και εξαιρετικά σημαντικό να μιλάνε σε 
κάποιο άτομο που εμπιστεύονται. Επίσης, καταστήστε σαφές πως δεν 
χρειάζεται να φοβούνται, μήπως καταλήξουν θύματα εκφοβισμού ή πως θα 
τα αποκαλέσουν «προδότες»/ «καρφιά».
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8: Λέμε ΟΧΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αριθμός παιδιών: 20

Διάρκεια: 20 λεπτά

Στόχοι: Τα παιδιά να:

• Αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση για να πουν «όχι», εάν κάποιο άτομο τα 
αγγίξει με τρόπο που τα κάνει να αισθάνονται άβολα. 

Δεξιότητες Καλαθοσφαίρισης:

• Δεξιότητες πάσας 

Υλικά: 

• Μπάλες καλαθόσφαιρας
• Κώνοι
• Εκτυπωμένη εικόνα (Παράρτημα 3) ή 2-4 χαρτιά διαφορετικού χρώματος που 

απεικονίζουν εσώρουχα (Παράρτημα 4). Οι φιγούρες πρέπει να είναι τυπωμένες 
στο σωστό μέγεθος για να εξυπηρετούν τον σκοπό της δραστηριότητας.

Προετοιμασία:

• Τοποθετήστε τις 2-3 εκτυπωμένες φιγούρες στον τοίχο. Σε απόσταση 0,50-
1 μέτρο από το σχήμα, τοποθετήστε ένα κώνο για να σημειώσετε το σημείο 
εκκίνησης της δραστηριότητας.

Δραστηριότητα: 
WALL

Printed FigurePrinted Figure Printed Figure
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• Eνημερώστε τα παιδιά ότι θα εξασκηθούν στις δεξιότητές τους να πασάρουν 
την μπάλα, ενώ, παράλληλα, θα επεξεργαστούν το δικαίωμά τους στην 
προστασία. 

• Χωρίστε τα παιδιά σε δύο ομάδες (μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες 
ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών). 

• Οι ομάδες παρατάσσονται πίσω από τους κώνους, όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα.

• Κάθε παιδί πρέπει να εξασκήσει την πάσα που δίνεται στη βάση της οδηγίας, 
χτυπώντας συγκεκριμένα σημεία της φιγούρας που έχει τοποθετηθεί στον 
τοίχο με το όνομα «Kiko».  Εκτελείτε την πάσα, έτσι ώστε τα παιδιά να 
αντιληφθούν την τεχνική που πρέπει να χρησιμοποιηθεί:

 × Πάσα στήθους 
 × Σκαστή πάσα

 − Ενημερώστε τα παιδιά ότι το Kiko δεν δέχεται να το αγγίξουν στην περιοχή 
του εσώρουχου.  Μερικοί ενήλικες, όπως γονείς και γιατροί, μπορεί 
να χρειαστεί να αγγίξουν στο σημείο εκείνο τα παιδιά, αλλά το Kiko 
ενθαρρύνεται να πει «ΟΧΙ», εάν μια κατάσταση το κάνει να αισθάνεται 
άβολα. 

 − Πληροφορήστε τα παιδιά ότι, αν ένα παιδί χτυπήσει το Kiko στην περιοχή 
των εσωρούχων, τότε όλη η ομάδα θα πρέπει να φωνάξει δυνατά «ΟΧΙ».

• Στο τέλος της δραστηριότητας, επαναλαμβάνετε ότι, αν κάποιο άτομο αγγίξει 
ένα παιδί με τρόπο που το κάνει να νιώθει άβολα, το παιδί θα πρέπει να πει 
«ΟΧΙ» και να ενημερώσει ενήλικα που εμπιστεύεται για το περιστατικό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



1

2

3

4

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ 
ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 

ΣΟΥ ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ.

∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΕ
ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΟΥ 
∆ΙΝΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ.

∆ΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ∆ΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ, 

ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΝ ΖΟΥΝ ΣΕ 
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
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∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΕ 
ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΡΥΦΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 
ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΣΟΥ.

∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΟΥ 
ΣΤΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΟΥ 

ΠΑΡΑΝΟΜΑ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ.

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΕ 
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ, ∆ΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΝΑ 
ΕΧΕΙΣ ΤΙΣ ∆ΙΚΕΣ ΣΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ 

ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ 
ΕΚΦΡΑΖΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ.

∆ΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΟΝΟΜΑ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ 

ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ.
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∆ΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΣΠΙΤΙ, 
ΡΟΥΧΑ, ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΖΕΙΣ ΣΕ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΣΕ ΒΟΗΘΑ 
ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙΣ.

∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΕ 
ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΑ 

ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΝΙΩΘΕΙΣ ΑΣΧΗΜΑ.

ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΠΑΙ∆Ι ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, 
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΕ 

∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ.

∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ Ή ΝΑ ΣΕ

ΤΙΜΩΡΟΥΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΑ 
ΣΕ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ.
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∆ΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΡΦΩΝΕΣΑΙ 

ΟΣΟ ΤΟ ∆ΥΝΑΤΟ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ 

ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΤΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΚΕΙΣ ΤΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ 
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΟΥ.

∆ΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ ΑΠΟ
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ 

ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΟΥ.

ΑΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΖΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΠΟΛΕΜΟΣ, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ.
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∆ΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΟΥ.

∆ΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΝΑ ∆ΙΑΤΗΡΕΙΣ ΤΙΣ
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΟΥ.

∆ΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΦΙΛΟΥΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΑΖΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΝ.

∆ΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ 
ΣΕ ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙΣ 

ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΜΕ 
ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
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ΑΝ ΣΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΟΥΝ 
ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΟΥ, 

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΕ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ 

ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΟΥ.

∆ΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ, ΝΑ ΠΑΙΖΕΙΣ 

ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΚΟΥΡΑΖΕΣΑΙ.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΕ 
ΒΟΗΘΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΤΙΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΣΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΓΥΡΩ 

ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

∆ΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΠΟΙΑ
ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ 
ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΗ.
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Protection 

Provision 

Participation 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2



 
9 Η φιγούρα είναι το "Kiko", μια φιγούρα που δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης κατά τη διάρκεια της εκστρατείας «Ένα στα Πέντε» σε μια προσπάθεια 
ευαισθητοποίησης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση. Το 
Κίκο δεν έχει φύλο.
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9 Η φιγούρα είναι το "Kiko", μια φιγούρα που δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης κατά τη διάρκεια της εκστρατείας «Ένα στα Πέντε» σε μια προσπάθεια 
ευαισθητοποίησης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση. Το 
Κίκο δεν έχει φύλο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙA

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

4. ΠΑΡΟΧΗ 

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

8. ΠΑΡΟΧΗ

9. ΠΑΡΟΧΗ

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

11. ΠΑΡΟΧΗ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

13. ΠΑΡΟΧΗ

14. ΠΑΡΟΧΗ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

15. ΠΑΡΟΧΗ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

16. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

17. ΠΑΡΟΧΗ

18. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

19. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

20. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

21. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

22. ΣΥΜΜΕΤΟΧH

23. ΠΑΡΟΧΗ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

24. ΠΑΡΟΧΗ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
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ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο είναι 
ανεξάρτητος Εθνικός Φορέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ιδρύθηκε βάσει 
των περί του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού του 2007 
και του 2014 Νόμων [Νόμοι 74(Ι)/2007), 44(Ι)/2014] και διέπεται από τις Αρχές 
των Παρισίων περί των ανεξάρτητων φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Σκοπός της Επιτρόπου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, είναι η 
προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού, η εκπροσώπηση 
των παιδιών και των συμφερόντων τους σε όλα τα επίπεδα, η ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων 
του παιδιού με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού στην 
οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινότητα, ο εντοπισμός και προώθηση των 
απόψεων των ιδίων των παιδιών, η παρακολούθηση της νομοθεσίας σχετικής 
με τα παιδιά και η υποβολή προτάσεων με στόχο την εναρμόνισή της με τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η διεξαγωγή 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς και η εκπροσώπηση των 
παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες. 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών η Επίτροπος: 
• Συναντά και συζητά με παιδιά σε πολλαπλά περιβάλλοντα. 
• Παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματα του παιδιού με διάφορα 

μέσα. 
• Συνεργάζεται με δημόσιους φορείς, ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς που 

ασχολούνται με την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων του 
παιδιού. 

• Παρακολουθεί έρευνες καταγγελιών από άλλες Αρχές σχετικές με 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων του παιδιού και αξιολογεί τα αποτελέσματά 
τους. 

• Συνεργάζεται με ισότιμα όργανα και Αρχές άλλων κρατών σε θέματα 
που αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 

• Μελετά, εάν η υφιστάμενη νομοθεσία, όπως και οι υφιστάμενες 
πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές, παραβιάζουν τα δικαιώματα του 
παιδιού, βάσει καταγγελιών που υποβάλλονται από πολίτες. 
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PARIMATCH FOUNDATION - ΚΥΠΡΟΣ

Το Parimatch Foundation είναι μια διεθνής φιλανθρωπική οργάνωση, που ιδρύθηκε 
από την Parimatch το 2019 με στόχο να υποστηρίξει βιώσιμες, μακροπρόθεσμες 
πρωτοβουλίες και έργα στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Οι 
ενέργειες του Foundation εντάσσονται στην ευρύτερη εφαρμογή της στρατηγικής 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Parimatch Tech. 

Ο κύριος στόχος των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων του Parimatch Foundation 
είναι η βελτίωση της υγείας και της ευημερίας της κοινωνίας, παρέχοντας στα 
παιδιά ίσα δικαιώματα και πρόσβαση στον αθλητισμό. 

Αποστολή του Foundation είναι να επιτύχει ποιοτικές αλλαγές στη ζωή 
των ανθρώπων, εφικτές μόνο διαμέσου της συστηματικής εργασίας και της 
προσπάθειας που καταβάλλει, προκειμένου να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο 
στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Έχοντας ως εργαλεία τον αθλητισμό, 
την καινοτόμο εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση, το Parimatch Foundation 
επενδύει σε μια υγιή, αρμονική και συνειδητοποιημένη γενιά νέων. 

Το Foundation προσπαθεί να επεκτείνει τις θετικές πρακτικές και με αυτό τον 
τρόπο να επιτύχει τις απαραίτητες αλλαγές σε κρατικό και διεθνές επίπεδο.  Στόχος 
του Ιδρύματος είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της 
κοινωνίας, μεριμνώντας για τις επόμενες γενιές της. Όλα τα προγράμματα του 
Foundation στοχεύουν στη διασφάλιση της υγιούς και πλήρους ανάπτυξης των 
παιδιών, που αποτελεί άμεση επένδυση στην οικονομική και κοινωνική ευημερία 
της χώρας. Αυτός είναι και ο λόγος ίδρυσης του Parimatch Foundation.

Αξίες του Parimatch Foundation:
• Γνωρίζουμε ότι ο επαγγελματικός και ερασιτεχνικός αθλητισμός 

εξασφαλίζουν την πλήρη ανάπτυξη του παιδιού 
• Πιστεύουμε ότι μια κοινότητα είναι ευτυχισμένη, όταν τα παιδιά της είναι 

υγιή και ευτυχισμένα. 
• Προσπαθούμε να δώσουμε σε κάθε παιδί την ευκαιρία να ανακαλύψει τις 

δυνατότητές του. 
• Πιστεύουμε πως η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, 

κυβερνήσεων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών είναι ικανή να επιλύσει τα 
κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν.
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PEACEPLAYERS - ΚΥΠΡΟΣ

Οι PeacePlayers–Κύπρου (PP-CY) ιδρύθηκαν το 2006 και έκτοτε στις 
δραστηριότητές τους έχουν συμμετάσχει πάνω από 4000 άτομα από όλο το 
νησί. Ως μια κυπριακή μη κερδοσκοπική οργάνωση, χρησιμοποιεί το άθλημα 
της καλαθόσφαιρας προκειμένου να δώσει την ευκαιρία σε αγόρια και κορίτσια 
ηλικίας 8-18 ετών Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής καταγωγής να παίζουν 
μαζί, να μαθαίνουν μαζί και να οικοδομούν θετικές σχέσεις, οι οποίες αφήνουν 
πίσω τους τα χρόνια δυσπιστίας που ταλάνιζαν τις προηγούμενες γενιές των δύο 
κοινοτήτων, καθώς και τα τεράστια φυσικά εμπόδια στην αλληλεπίδραση μεταξύ 
τους. 

Ως ο μοναδικός δικοινοτικός αθλητικός οργανισμός νέων του νησιού, ο οποίος 
λειτουργεί ολόχρονα, οι PP-CY στοχεύουν και ενισχύουν την προσπάθεια για 
κατάρριψη των προκαταλήψεων που προϋπήρχαν χρόνια πριν, στις διαχωρισμένες 
κοινότητες και ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη που απαιτείται για τη 
φιλία και τη διαρκή ειρήνη. 

Οι PeacePlayers - Κυπρος πραγματοποιούν, επίσης, ετήσια, τις ακόλουθες 
δραστηριότητες:

• Ομάδες Καλαθοσφαίρισης   
• Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης του Νησιού (IBL)
• Τουρνουά 3x3 
• Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηγεσίας (14-18 ετών) (LDP)
• Καλοκαιρινή Κατασκήνωση
• Friendship Games – Ταξίδια με τους PeacePlayers παγκοσμίως για ανάπτυξη 

καλαθοσφαιρικών και ηγετικών ικανοτήτων και πολιτιστικής εμπειρίας  
• Πρόγραμμα “Imagine” – Πρόγραμμα Κατάρτισης για την Αντιρατσιστική 

Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Ειρήνη 



57

C Y P R U S
PEACEPLAYERS

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣФΑΙΡΙΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΗΛΙΚΙΕΣ 9-12

ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ




