
ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ;

1: Κάποιοι αιτούντες άσυλο δεν αποκτούν καθεστώς πρόσφυγα, αλλά έχουν το δικαίωμα να 
μείνουν προσωρινά σε κάποιο ασφαλές μέρος. Αυτό το καθεστώς συχνά προβλέπεται μέσω μιας 
τοπικής ή πιο περιφερειακής συμφωνίας.

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα οφέλη της παροχής διαφορετικών μορφών προστασίας σε όσους φεύγουν 
από επικίνδυνες καταστάσεις; Ποια είναι τα οφέλη για τις χώρες που δέχονται να τους φιλοξενήσουν;

Είναι προτιμότερο να υπάρχει μόνο μία μορφή προστασίας ή περισσότερες; Γιατί;

2: Κάποιοι άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, επειδή το φυσικό τους 
περιβάλλον δεν είναι πλέον βιώσιμο. Μπορούμε να θεωρήσουμε αυτούς τους ανθρώπους ως 
βίαια εκτοπισμένους.

Σε τι βαθμό θα έπρεπε το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς οργανισμοί να τους παρέχουν 
προστασία;

Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να συμπεριληφθούν στην κατηγορία των προσφύγων;

3: Αν μια χώρα δυσκολεύεται να στηρίξει τους δικούς της πολίτες, θα έπρεπε να δεχτεί 
πρόσφυγες;

Για ποιους λόγους μπορεί μια χώρα να υποδέχεται ή όχι τους πρόσφυγες;

Μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση γύρω από αυτή την ερώτηση, παρακολουθήστε το βίντεο για τα 
δικαιώματα των προσφύγων και ρωτήστε τους μαθητές αν έχουν διαφορετικές σκέψεις μετά 
από αυτό.

4: Θα έπρεπε οι πρόσφυγες να επαναπατρίζονται όταν η χώρα τους είναι πλέον ασφαλής ή θα 
έπρεπε να έχουν την επιλογή να παραμείνουν στη χώρα υποδοχής τους;

Τι θα έπρεπε να ισχύει για τα παιδιά που γεννιούνται από πρόσφυγες στη συγκεκριμένη χώρα;

Ποια είναι τα οφέλη για τη χώρα υποδοχής και για τη χώρα προέλευσης του πρόσφυγα, σε 
περίπτωση παραμονής ή επαναπατρισμού του;

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 ενός 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.

Παρακολουθήστε το βίντεο εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=-
CYkRp0QOLvs&list=PLDhxOid2aiA-
HEGd5jcWcw7W-viYrJ-yKM&index=2

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

Μαθαίνουμε για τους πρόσφυγες: 
Ερωτήσεις προς συζήτηση
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