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Λίστα Προτάσεων προς Ανάγνωση 
 

Διαβάστε τις ακόλουθες προτάσεις δυνατά.  Μετά την ανάγνωση της κάθε πρότασης, δώστε αρκετό 

χρόνο στους μαθητές να σκεφτούν και να αποφασίσουν αν η πρόταση ισχύει γι αυτούς. Αν ναι, θα 

πρέπει να κάνουν ένα βήμα μπροστά.  Ζητήστε τους να ελέγξουν το πού στέκονται σε σχέση με τους 

συμμαθητές τους και να συλλογιστούν τον ρόλο/ταυτότητα που τους δόθηκε. 

 

1. Εσύ και η οικογένειά σου έχετε πάντα αρκετά χρήματα για να καλύπτετε τις ανάγκες σας. 

2. Μένετε σε ένα αξιοπρεπές σπίτι με τηλέφωνο, τηλεόραση και διαδίκτυο. 

3. Οι συμμαθητές σου δε σε κοροϊδεύουν για την εμφάνιση σου ή επειδή είσαι διαφορετικός 

ως προς κάτι άλλο. 

4. Οι ανθρώποι που ζουν μαζί σου ρωτούν την άποψή σου για σημαντικές αποφάσεις που σε 

αφορούν. 

5. Κάνεις απογευματινά μαθήματα μουσικής και χορού. 

6. Δεν ένιωσες ποτέ να γίνονται διακρίσεις εναντίον σου λόγω της κουλτούρας, της θρησκείας 

και της καταγωγής της δικής σου ή των γονιών σου. 

7. Κάνεις ιατρικές εξετάσεις συχνά, ακόμα κι όταν δεν νιώθεις άρρωστος. 

8. Εσύ και η οικογένειά σου πηγαίνετε διακοπές τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. 

9. Μπορείς να καλείς φίλους/ες σου για δείπνο ή για να κοιμούνται στο σπίτι σου. 

10. Όταν μεγαλώσεις θα πας να σπουδάσεις ή θα κάνεις όποια δουλειά αποφασίσεις εσύ. 

11. Εσύ και η οικογένειά σου πηγαίνετε σινεμά, σε θέατρα ή μουσεία τουλάχιστον μία φορά 

τον μήνα. 

12. Αγοράζεις καινούργια ρούχα και παπούτσια όποτε χρειαστεί. 

13. Έχεις πολύ χρόνο για να παίζεις με τους φίλους σου τα απογεύματα ή τα σαββατοκύριακα. 

14. Έχεις πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο διαδίκτυο. 

15. Πιστεύεις ότι έχεις ένα ευτυχισμένο μέλλον μπροστά σου. 

 

 


