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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 
Καζίζηαληαη πιένλ ζαθέο όηη δελ αλαδεηνύκε κηα αγσγή «θιεηζηνύ ηύπνπ»κε 

πξνθαζνξηζκέλα γλσζηηθά πξόηππα, αιιά κηα Γηδαθηηθή ηεο αγσγήο ηνπ αλζξώπνπ, 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηε γλώζε σο εξγαιείν αλνηρηήο δηαδηθαζίαο θαη ζα αθνξά ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ αηόκνπ σο ηθαλνύ ρεηξηζηή ηνπ θνηλσληθνύ γίγλεζζαη (Αγγειίδεο 

et al., 2004).  Τν έηνο 2011 είλαη αθηεξσκέλν ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα 

Γηθαηώκαηα. Μπνξνύλ ινηπόλ νη εθπαηδεπηηθνί λα ιάβνπλ ππόςε θαη ηελ δηάζηαζε 

απηή ζηα θεηηλά ηνπο πξνγξάκκαηα .Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε θάπνηα θύιια εξγαζίαο   

πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζηα πιαίζηα ελόο ηέηνηνπ  πξνγξάκκαηνο 

 

SUMMARY 
The purpose of this paper is to describe the aims of Human Rights education and 

provide help to all, educators, teachers and trainers to understand human rights and 

to feel they are important and should be respected , defended of age, gender, ethnic 

back-ground or educational setting. This way people become able to speak and act 

every day in the name of human rights so that better quality of human life can be 

achieved for everyday life. 

 

EΙΑΓΩΓΗ 
Σα θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο UNESCO γηα ηηο ζχγρξνλεο 

θαηεπζχλζεηο ηεο εθπαίδεπζεο, αλαθέξνληαη ζηνλ θξίζηκν ξφιν ηεο ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο  έλλνηαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ε 

δηεπξπκέλε έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πέξα απφ ην αλαληηθαηάζηαην νηθνινγηθφ 

απφζεκα, ζε κία ζπλνιηθή ζεψξεζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο πεξηιακβάλεη θαη ην 

θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ απφζεκα).  

 

χκθσλα κε ηελ UNESCO, ηα έηε 2005-2014 έρνπλ νξηζηεί σο ε «Γεθαεηία ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» . χκθσλα θαη κε ηε 78506/Γ7/3-07-2009 

«Σν πιαίζην Αλαθνξάο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε Αεηθνξία θαη νη ρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο»,  ην έηνο 2011 είλαη αθηεξσκέλν ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα. Μπνξνχλ ινηπφλ ηα ζρνιεία κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ Τπεπζχλσλ 

ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ λα ιάβνπλ ππφςε θαη ηελ δηάζηαζε απηή ζηα θεηηλά ηνπο 

πξνγξάκκαηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ζηηο    ηζηνζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ, 

πεξηέρνληαη αθελφο ε Γηαθήξπμε ηεο Υηιηεηίαο ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ  θαη βνεζεηηθφ πιηθφ, ψζηε λα αληιήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνχλ, 

ηδέεο  γηα λα εληάμνπλ ζηα  πξνγξάκκαηά ηνπο ηελ εθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα. ε νπνηνδήπνηε δηαζεκαηηθφ πξφγξακκα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

κπνξεί λα εμεηαζηνχλ φςεηο πνπ αθνξνχλ θαη ηα δηθαηψκαηα αιιά θαη ηε ζχλδεζή 

ηνπο κε ηελ αληίζηνηρε αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επζχλε. Δλδεηθηηθέο ζεκαηηθέο είλαη 



ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ζην θαζαξφ πεξηβάιινλ, ζηελ πγεία, ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηελ 

εξγαζία, ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ πνηφηεηα δσήο, ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ θ.ά.  

 

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηε ζηελή ηεο έλλνηα δει. ζηε δηεμαγσγή ησλ 

καζεκάησλ ζηε ζρνιηθή ηάμε δελ απνηειεί κηα απιή δηαδηθαζία κεηάδνζεο γλψζεσλ  

αιιά κηα δηαδηθαζία αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ (δηδαζθφλησλ –

δηδαζθνκέλσλ) κε ζηφρν ηε δηαξθή αλαδηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο ζπλερνχο αιιειεπηδξάζεσο κέζσ ελφο εμεηαζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο πνπ ζα εκπινπηίδεηαη θαη ζα αλαλεψλεηαη δηαξθψο. 

 

Ζ επηθνηλσλία γηα λα ζεσξείηαη επηηπρψο πξέπεη  λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εθθξάδεηαη θαλείο ειεχζεξα ζηε γιψζζα ηνπ, θαζψο ε γισζζηθή έθθξαζε είλαη ην 

θαηεμνρήλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειεπζεξίαο, ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο βαζχηεξεο 

ππφζηαζεο ηνπ αλζξψπνπ. Κξίλεηαη αλαγθαία ε εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο 

φπσο θαη ηεο γιψζζαο πνπ νκηιείηαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ. Γελ απαηηείηαη κφλν 

βειηίσζε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή αιιά θαη έλα θιίκα θνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα ππάξρεη πξαγκαηηθή επηθνηλσλία αλάκεζα 

ζην δάζθαιν θαη ην καζεηή. Γίλεηαη θαλεξφ φηη ηα κελχκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνο ηνπο καζεηέο κέζσ ηεο ζσκαηηθήο ηνπο έθθξαζεο, ηεο  θσλήο, ηνπ χθνπο, ηεο 

ζηάζεο θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπο λα είλαη κελχκαηα εηξήλεο. Γηφηη αλ νη καζεηέο 

βηψζνπλ ηνλ απηαξρηζκφ, ηελ έληαζε, ηελ θαηαπίεζε  θαη ηε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο 

ηεο δηθήο ηνπο βνχιεζεο γίλνληαη αξλεηηθνί, αληηδξνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

κε απνηέιεζκα λα αίξεηαη ε επηθνηλσλία κέζα ζηελ ηάμε (Καγθά, 2001). 

 

  Ζ πην δφθηκε παηδαγσγηθή κέζνδνο θαίλεηαη λα είλαη ε ηερληθή ηεο δηαιεθηηθήο. 

Σε κέζνδν ηεο δνθηκήο θαη ηνπ ζθάικαηνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηπραίεο 

δηαδνρηθέο δνθηκέο  ζε κηα θαηάζηαζε πξνβιεκαηηζκνχ κέρξηο φηνπ θάπνηα απνβεί 

επηηπρήο (Αγγειίδεο, 2004). Ζ ηερληθή απηή πνπ νλνκάδεηαη θαη επαγσγηθή, κπνξεί 

λα απνδνζεί ζην σθξάηε θαη αθνξά ηε δηαινγηθή εθείλε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζην 

δεηνχκελν κέζα απφ ην παηρλίδη(Καςάιεο,2002).. Βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ παηρληδηνχ 

απηνχ ε ζπδήηεζε, ε επεμεξγαζία, ην ηρλνγξάθεκα, ην ηξαγνχδη, ν ρνξφο, ν ιφγνο-

γξαπηφο θαη πξνθνξηθφο-θαη γεληθά νηηδήπνηε κπνξεί  λα βνεζήζεη ζηελ εμέιημε ηεο 

αλζξψπηλεο ζθέςεο θαη λα νδεγήζεη ηα παηδηά λα ελζηεξληζηνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο  

νξζήο αγσληζηηθήο εζηθήο απέλαληη ζηε δσή. 

 

Ζ ηερληθή ησλ projects απνηέιεζε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 ελαιιαθηηθή 

πξνζέγγηζε ζηηο δηαιέμεηο θαη ηα ζεκηλάξηα παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο (Υξπζαθίδεο, 

2000). 

 

Ο Ακεξηθαλφο παηδαγσγηθφο Kelpatric νξίδεη ην project σο «εγθάξδηα θαη 

εηιηθξηλή πξάμε» αλδεηθλχνληαο ηελ παξψζεζε θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ σο 

ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ. Θεσξεί ‘φηη κφλν φηαλ καζεηέο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα παίξλνπλ ηε πξσηνβνπιία θαη λα αλαπηχζζνπλ ειεπζεξία δξάζεο 

κπνξνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα, λα αλαπηχμνπλ αλεμάξηεηε 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηθαλφηεηα δξαζηηθήο παξέκβαζεο, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηε 

δεκηνπξγία θξηηηθψλ πνιηηψλ (Υξπζαθίδεο, 2000. Κακαξηλνχ, 2001. Σαξαηφξε, 

2002). 

 



Σν project ζεσξείηαη «ζε βάζνο δηεξεχλεζε ελφο ζέκαηνο πνπ αμίδεη λα 

κειεηεζεί».Ζ δηεξεχλεζε παίξλεη ηε κνξθή νκαδηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα δάζθαινη-καζεηέο. Δίλαη κηα αλνηθηή δηαδηθαζία κάζεζεο 

ρσξίο απζηεξά θαζνξηζκέλα φξηα. Ο ζηφρνο δελ είλαη λα βξεζνχλ νη ζσζηέο 

απαληήζεηο  αιιά λα κάζεη θαλείο πεξηζζφηεξα γηα ην ζέκα.  

 

Έλα project  αξρίδεη κε ηελ πηνζέηεζε κηαο πξφηαζεο πνπ γίλεηαη απφ θάπνην 

κέινο ηεο νκάδαο κε αθνξκή έλα βίσκα, έλα γεγνλφο ή θάπνην επίθαηξν πξφβιεκα. 

Αθνινπζεί ζπδήηεζε, απφθαζε απηννξγάλσζεο, πξνζδηνξίδνληαη νη ζηφρνη, ην 

ρξνλνδηάγξακκα, επηλννχληαη κέζνδνη επίιπζεο, αληαιιάζζνληαη πιεξνθνξίεο θαη 

θαηαβάιιεηαη λα γίλνπλ πξάμε φζα έρνπλ ηεζεί σο ζηφρνη. 

 

Ζ κέζνδνο project επηρεηξεί λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, λα ηα αληηκεησπίζεη κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε 

ηνπο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο απφςεσλ, ηεο θξηηηθήο θαη ηεο 

ηειηθήο απφθαζεο απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο (Υξπζαθίδεο, 1998) 

 

Ζ κέζνδνο project είλαη κηα βησκαηηθή κέζνδνο πνπ ζηεξίδεηαη ζηε βησκαηηθή 

απνθάιπςε ηεο γλψζεο θαη φρη  ζηελ απνζηήζηζε ηεο. Δίλαη επηθνηλσληαθή γηαηί 

πξνυπνζέηεη θιίκα νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, πξνάγεη 

ηε ζπλεξγαζία, ηελ ακνηβαηφηεηα, ηελ αιιεινεθηίκεζε αθνχ δνκηθφ ηεο ζηνηρείν 

είλαη εξγαζία ζε νκάδεο πνπ δνπιεχνπλ καδί γηα ηνλ θνηλφ ζηφρν. Τπάξρεη ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη φρη παζεηηθή ζηάζε 

απνδνρήο. Ζ γλψζε πξνζεγγίδεηαη δηεπηζηεκνληθά-νιηζηηθά ζε φιεο ηηο γλσζηηθέο 

πεξηνρέο (Frey, 1986. Υξπζαθίδεο, 2000. Κακαξηλνχ, 2001. Σαξαηφξε, 2003). 

 

 Οη γλψζεηο, πάλσ ζην θπζηθφ θφζκν γηα παξάδεηγκα, είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηε 

Λνγνηερλία, ηε Μπζνινγία, ηηο Καιέο Σέρλεο, ηελ Αηζζεηηθή Αγσγή θιπ. Πξνζθέξεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ππεξβνχλ ηα ζχλνξα ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε άιιεο νκάδεο (άιια ζρνιεία, γνλείο, ζπγγελείο , θνηλσληθέο 

αξρέο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο) θαη ζηνπο δηθνχο ηνπο ρψξνπο, λα αληαιιάζνπλ 

απφςεηο θαη λα νξγαλψζνπλ θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Μέιε ησλ εμσηεξηθψλ νκάδσλ 

επηζθέπηνληαη ην ζρνιείν, κηινχλ ζηνπο καζεηέο, παξαθνινπζνχλ εθδειψζεηο. 

Γεκηνπξγείηαη έλα δίθηπν επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία. 

 

Δνδεικηικά θύλλα εργαζίας  
1. Γιδάζκονηας ηα δικαιώμαηα  

 

Δηζαγσγή κε θαηαηγηζκφ ηδεψλ. 

 

Ο θάζε άλζξσπνο παηδί ή ελήιηθαο έρεη θάπνηα δηθαηψκαηα πνπ θαλείο δελ κπνξεί 

λα ακθηζβεηήζεη. Πνηα λνκίδεηε φηη είλαη απηά; 

 

Σα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνπλ ηα παηδηά ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ ηνίρν. 

 

Γξαζηεξηφηεηα «Εσγξαθίδνληαο ηα δηθαηψκαηά καο» 

 

ε κηθξέο νκάδεο ηα παηδηά αλαιακβάλνπλ λα δσγξαθίζνπλ έλα απφ ηα βαζηθά 

δηθαηψκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ απηνζεβαζκφ θαη ηελ απηνπξνζηαζία. Έηζη φπσο 



απηά ηα αληηιακβάλνληαη. Μπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα θάλνπλ κηα έθζεζε κε έξγα ηνπο 

κέζα ζηελ ηάμε.  

 

Θέκαηα πξνο ζπδήηεζε 

Πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα ζέβνληαη φινη απηά ηα δηθαηψκαηα θαη πσο κπνξνχλ ηα 

ίδηα ηα παηδηά λα ηα δηαθπιάμνπλ. 

 

Κιείζηκν 

Πσο ζαο θάλεθε ε ζεκεξηλή κέξα; 

 

2. Γιδάζκονηας ηη διαθορεηικόηηηα 

Δηζαγσγή  

Κάληε κηα κηθξή εηζαγσγή γηα ην ηη ζεκαίλεη λα είλαη θαλείο δηαθνξεηηθφο. 

Μπνξείηε λα ξσηήζεηε ηα παηδηά πνηνλ ζεσξνχλ εθείλα δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο 

άιινπο. Κάληε κηα κηθξή ζπδήηεζε, ρσξίο φκσο λα επεθηαζείηε πνιχ θαζψο 

αθνινπζεί ζρεηηθή άζθεζε. 

 

Γξαζηεξηφηεηα «Ζ επίζθεςε σλ μέλσλ» 

Ζ ηάμε ρσξίδεηαη ζε κηθξέο νκάδεο. Απφ ηελ θάζε νκάδα βγαίλεη έλαο εζεινληήο 

πνπ ζα έρεη έλα δηαθνξεηηθφ ξφιν. Ζ θάζε νκάδα απνηειεί κηα παξέα παηδηψλ πνπ 

έρεη ηελ νδεγία λα παίδεη έλα παηρλίδη ηεο αξεζθείαο ηεο. 

 

Οη εζεινληέο πνπ έρνπλ βγεη έμσ απφ ηηο κηθξέο νκάδεο έρνπλ ηελ νδεγία λα 

παίμνπλ ην ξφιν ελφο παηδηνχ πνπ δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα, (ην έλα κπνξεί λα 

πξνέξρεηαη απφ άιιε ρψξα, ην άιιν λα έρεη θάπνην θηλεηηθφ πξφβιεκα θαη ην ηξίην 

θάπνην αλαηνκηθφ ή εκθαληζηαθφ ραξαθηεξηζηηθφ δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπλήζε). 

Οχησο ή άιισο απηφ πνπ ζέινπκε είλαη λα δψζνπκε ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα 

παξαηεξήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε δηαθνξεηηθφηεηα. 

 

ηνπο ηξεηο εζεινληέο δίλεηε μερσξηζηά απφ ηνπο άιινπο ηηο αθφινπζεο νδεγίεο: Ο 

θαζέλαο πξφθεηηαη λα πάεη ζε κηα νκάδα θαη λα επηδηψμεη λα εληαρζεί ζηελ νκάδα 

απηή, ζα πξνζπαζήζεη λα ηνλ δερηνχλ ηα παηδηά ζην ζπίηη ηνπο.  

 

Εεηνχκε απφ ηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο λα δηαδξακαηίζνπλ κε ηε ζεηξά ηε ζθελή 

ηνπο ιεηηνπξγψληαο ν θαζέλαο φζν πην θπζηθά κπνξεί. 

 

Αθήζηε ηε δξακαηνπνίεζε λα εμειηρζεί θαη φηαλ ζεσξήζεηε φηη έρεη θηάζεη ζε έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ ζεκείν ζηακαηήζηε ηελ. πλερίζηε κε ηε δεχηεξε θαη κε ηελ ηξίηε 

νκάδα. 

 

Μεηά απφ ηελ θάζε δξακαηνπνίεζε αθνινπζεί κηα κηθξή ζπδήηεζε. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα βνεζήζεηε ηα παηδηά λα κνηξαζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσζαλ θαη 

ηηο ζθέςεηο ηνπο. 

Δξσηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζε απηφ είλαη νη αθφινπζεο: 

 

- Πσο αηζζάλζεθε ην παηδί πνπ έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα κε ηνλ ηξφπν πνπ ην 

δέρνληαη νη άιινη; 

- Πσο αηζζάλζεθαλ νη ππφινηπνη; 

- Πσο ηνπο θαίλεηαη ην λέν κέινο; 

- Παξαηήξεζε ν θαζέλαο θάηη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ; 



- Θα ήζειε λα αιιάμνπλ θάηη αλ μαλαέπαηδαλ ηε ζθελή; 

 

Αθνχ ηειεηψζεηε κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ξσηήζηε ηνπο άιινπο ηη παξαηήξεζαλ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. Ση έρνπλ λα ζρνιηάζνπλ, λα πξνηείλνπλ; 

 

πδήηεζε: 

Μεηά απφ φια απηά ηη έρνπλ λα πνχλε γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα; Σειηθά πνηνο είλαη 

ν  «δηαθνξεηηθφο»; Μήπσο ππφ θάπνηεο ζπλζήθεο ζα κπνξνχζακε λα είκαζηε φινη 

δηαθνξεηηθνί; Πσο ληψζεη θαλείο φηαλ είλαη δηαθνξεηηθφο; Ση ζα είραλε λα πνχλε 

ηειηθά; ζέινπλε θάηη λα αιιάμεη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο; Κάηη λα δηαηεξήζνπλ; 

 

Κιείζηκν 

Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα θαζίζνπλ ζηε ζέζε πνπ ήηαλ πξηλ ζην ζπίηη ησλ παηδηψλ 

θαη λα απνηειεηψζνπλ απηφ πνπ έθαλαλ πξηλ έρνληαο ζην κπαιφ ηνπο φια φζα 

δηαδξακαηίζηεθαλ ζηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε. 

 

Καηφπηλ δεηήζηε απφ ηα παηδηά λα ζηαζνχλ ζηνλ θχθιν Σνπο δεηάηε λα ιπγίζνπλ 

ειαθξά ηα γφλαηα θαη λα παηήζνπλ θαιά ηα πέικαηα ζηε γε. Μεηά λα ραιαξψζνπλ 

θαη λα θιείζνπλ ηα κάηηα ηνπο. Να πηάζνπλ ηα ρέξηα ησλ δηπιαλψλ ηνπο θαη λα 

ζθίμνπλ απαιά ηα ρέξηα δίλνληαο ελέξγεηα ν έλαο ζηνλ άιιν απφ αξηζηεξά πξνο ηα 

δεμηά. Σνπο δεηάηε λα αλνίμνπλ αξγά αξγά ηα κάηηα ηνπο.  
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