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ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΧΟΙ
• Να μάθουν ότι όλοι έχουν δικαίωμα
στην ταυτότητα και την ιθαγένεια και
ότι τα διαβατήρια και τα έγγραφα
ταυτότητας αποτελούν μέρος αυτού
του δικαιώματος.
• Να μάθουν τι είναι η ενσυναίσθηση,
φαντάζοντας τι έχουμε μαζί με άλλα
παιδιά.
• Να αναλάβουν τη δέσμευση για τα
παγκόσμια δικαιώματα των παιδιών
υπογράφοντας μια έκκληση.

Τα διαβατήρια είναι έγγραφα ταυτοποίησης που επιτρέπουν
στους ανθρώπους να ταξιδεύουν εκτός των χωρών τους. Η
ελευθερία να ταξιδεύετε σε όλο τον κόσμο μπορεί να διαφέρει
σημαντικά ανάλογα με την χώρα από την οποία βρίσκεστε. Αν
χάσετε το διαβατήριό σας στα ταξίδια σας, ή η θεώρηση σας
κατασχέθηκε ή απορρίφθηκε, μπορεί να αντιμετωπίσετε
σοβαρό πρόβλημα.
Το διαβατήριο αποτελεί σύμβολο του δικαιώματός μας στην
ταυτότητα, την εθνικότητα και την ιθαγένεια και
αντιπροσωπεύει το δικαίωμά μας να ταξιδεύουμε, να
μαθαίνουμε και να αναζητούμε νέες ευκαιρίες.
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ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ…
• Μια σελίδα διαβατηρίου ανά μαθητή.
Αυτά μπορείτε να τα κατεβάσετε από
το: unicef.es/educa
• Στυλό και μολύβια με χρώμα.
• Φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου ή
αυτοκόλλητο πορτρέτο ανά μαθητή.
• Φωτογραφίες προορισμών
διακοπών, αεροπορικά εισιτήρια,
εισιτήρια λεωφορείων ή τρένων,
εισιτήρια μουσείων, ταχυδρομικές
κάρτες, αποδείξεις εστιατορίων κ.λπ.
• Κόλλα, συρραπτικό και χρωματιστό
χαρτί ή κασέτα για τη σύνδεση του
διαβατηρίου

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

• "Το Διαβατήριο Της Ανθρωπότητας: Τα
δικαιώματα των παιδιών των μεταναστών
και των προσφύγων" και οι οδηγίες για
τους πόρους
2016-2017 διατίθεται στο unicef.es/educa
(Μέρος των δικαιωμάτων των παιδιών και
των παιδιών)
Πρόγραμμα εκπαίδευσης για την
παγκόσμια ιθαγένεια).

unicef.es/educa
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Πώς να κάνετε το ανρθωπιστικό διαβατήριο: Σε αντίθεση με τα συμβατικά διαβατήρια, το σημείο αυτού του διαβατηρίου
δεν είναι για την τάξη να δείχνει τις χώρες στις οποίες έχουν πάει, αλλά να δείχνει τις χώρες που θα ήθελαν να καλωσορίσουν τ ους πρόσφυγες
από

1

Μπορείτε να κατεβάσετε το διαβατήριο (PDF)
στο unicef.es/educa και να το εκτυπώσετε σε
χαρτί A4 ή A3. Οι σελίδες θα διπλωθούν,
οπότε το διαβατήριο θα έχει το μισό μέγεθος
από αυτό που θα έχετε επιλέξει.
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Τα πρώτα δύο φύλλα του PDF είναι για την
κάλυψη του διαβατηρίου, οπότε τα αφήνετε στην
άκρη στην αρχή. Αν θέλετε, μπορείτε να
εκτυπώσετε την πρώτη σελίδα σε χαρτόνι για να
δημιουργήσετε ένα πιο σταθερό κάλυμμα.
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Το διαβατήριο θα πρέπει να έχει τον ίδιο αριθμό σελίδων με τα μέλη της τάξης. Σε κάθε μαθητή δίνεται ένα φύλλο προς
συμπλήρωση. Το μισό της σελίδας είναι για προσωπική πληροφόρηση: τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τους τόπους που
θα ήθελαν να επισκεφθούν και τα ανθρωπιστικά θέματα που τους αφορούν. Το άλλο μισό θα πρέπει να χρησιμοποιείται
για την συμπλήρωση πληροφοριών σχετικά με ένα παιδί πρόσφυγα που θα ήθελε να καλωσορίσει. Μπορούν να
διακοσμήσουν το πίσω μέρος της σελίδας με σχέδια ή ένα κολάζ ταξιδιωτικών φωτογραφιών, εισιτήρια χειρόγραφων
προσφορών για ταξίδια ή μηνύματα καλωσορίσματος. Τα μικρότερα παιδιά μπορεί να χρειάζονται βοήθεια ή, εναλλακτικά,
για να κάνετε τα πράγματα απλούστερα, μπορείτε απλά να τους ζητήσετε να προσθέσουν σχέδια και φωτογραφίες.
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Διπλώστε τα φύλλα στη μέση, με
το "Είμαι" και "Καλωσορίζω"
τα μισά αντικριστά. Όταν
όλα τα φύλλα έχουν
διπλωθεί, τα βάζετε μαζί με
το κάλυμμα (το οποίο είχατε
αφήσει στη θέση του
την αρχή) στο εξωτερικό. Συρράψτε
τα φύλλα και καλύψτε τα μαζί κατά
μήκος της πτυχής. Για να κρύψετε
τους συνδετήρες και να διακοσμήσετε
το διαβατήριο, κολλήστε ένα μακρύ
κομμάτι έγχρωμου χαρτιού ή ταινία
Washi κατά μήκος του διαβατηρίου.
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Ζητήστε από όλη την τάξη να υπογράψει το
εσωτερικό μπροστινό εξώφυλλο του
διαβατηρίου και να κολλήσει μια φωτογραφία
της ομάδας, σχέδιο ή ένα μήνυμα για καλή τύχη
στο εσωτερικό πίσω κάλυμμα

Τώρα το ανθρωπιστικό διαβατήριο έχει τελειώσει! Μπορεί να εμφανιστεί
κάπου ορατό την τάξη ως καθημερινή υπενθύμιση της δέσμευσης της
τάξης για τα δικαιώματα των παιδιών.
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ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Η τάξη θα μπορούσε να διοργανώσει μια δημόσια εκδήλωση στο σχολείο
ή στην τοπική κοινότητα για να γιορτάσει την Παγκόσμια Ημέρα για τα
Δικαιώματα του Παιδιού (20 Νοεμβρίου) και να καλέσει ολόκληρο το
σχολείο, τις οικογένειες και τους φίλους. Το μανιφέστο που περιέχεται στο
διαβατήριο, τα μηνύματα καλωσορίσματος, τα όνειρα για έναν καλύτερο
κόσμο και οι προσωπικές δεσμεύσεις των μαθητών μπορούν να
διαβάσουν δυνατά σε αυτό το γεγονός. Ένα αντίγραφο του διαβατηρίου
θα μπορούσε να σταλεί στις τοπικές αρχές για να τους ενθαρρύνει να σας
στηρίξουν και να καλοσωρίσουν την πρωτοβουλία σας. Ευτυχισμένη
Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού!

Αν έχετε φωτογραφίες από την εκδήλωσή σας, μπορείτε να τις μοιραστείτε με άλλα σχολεία που συνεργάζονται με την UNICEF
δημοσιεύοντας τους στο unicef.es/educa.
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