
Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

διεξαγωγή διαλόγου στην τάξη. Mπορείτε να ορίσετε μια 

ομάδα παιδιών που θα διατυπώνει επιχειρήματα «υπέρ» 

και μια ομάδα που θα διατυπώνει επιχειρήματα «κατά», 

στο πλαίσιο του θέματος που τίθεται προς συζήτηση.

Οι μαθητές μπορούν να συζητήσουν ομαδικά τις απαντήσεις 

που δόθηκαν σε αυτές τις ερωτήσεις και να γράψουν 

κείμενα στα οποία θα εκθέτουν τις απόψεις τους.

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

1: Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο και συγκρίνετε τις διαφορετικές διατάξεις για τους 
αιτούντες άσυλο και για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα:

Σύνδεσμος: help.unhcr.org/greece/el/rights-and-duties/ 
 
Ποιες από τις χώρες που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων 
πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει; Γιατί πιστεύετε ότι τις πληρούν; Γιατί πιστεύετε ότι 
δεν τις πληρούν; 
 
Εναλλακτικά, επιλέξτε μία χώρα για να συζητήσετε αν πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις της 
Σύμβασης.

2: Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο της Σύμβασης του 1951 για το 
Καθεστώς των Προσφύγων.
Διαβάστε στο Κεφάλαιο III της Σύμβασης τα άρθρα 17, 20-23 και το άρθρο 24.   
Σύνδεσμος: www.unhcr.org/gr/η-σύμβαση-του-1951-σχετικά-με-το-καθεστώς-τ  
Από όλα τα διαφορετικά δικαιώματα που αναφέρονται στη Σύμβαση, ποια πιστεύετε ότι είναι τα 
πιο σημαντικά και γιατί;

3 :  Πώς θα σχεδιάζατε ένα σύστημα που θα εξασφάλιζε ότι γίνονται σεβαστά όλα τα 
δικαιώματα των προσφύγων;

4:  Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να βρείτε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού και τη Σύμβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων. 
 
Σύνδεσμος: http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp 
Σύνδεσμος: https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/04-symvasiprotokollo.pdf  
 
Ποιες επιπλέον διατάξεις είναι απαραίτητο να συνταχθούν για τα παιδιά που είναι πρόσφυγες ή 
αιτούντες άσυλο βάσει της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού; 
 
Πώς αλληλοσυμπληρώνονται αυτές οι δύο συμβάσεις;

Πιστεύετε ότι χρειάζεται να υπάρχει ειδικό καθεστώς για τα παιδιά; Γιατί;

Παρακολουθήστε το βίντεο 
εδώ:  https://www.youtube.com/
watch?v=2QuHkabkmgg&t=1s

Οι μαθητές μπορούν να συζητήσουν ομαδικά τις απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτές τις ερωτήσεις και να 
γράψουν κείμενα στα οποία θα εκθέτουν τις απόψεις τους.

Περισσότερο υλικό στη διεύθυνση:
https://www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko

Μαθαίνουμε για τους πρόσφυγες: 
Ερωτήσεις προς συζήτηση
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