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Πεπίλητη 

Η παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ – φπσο απηά 

νξίδνληαη απφ ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ – ζε ζρέζε κε ηελ 

Δθπαίδεπζε. ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη αλαθνξά ζηε βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε ηα Γηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, αλαιχεηαη ην ηζηνξηθφ πιαίζην εμέιημήο 

ηνπο θαη δηεξεπλάηαη ε ζέζε ησλ δηθαησκάησλ ζην ειιεληθφ θξάηνο. ην δεχηεξν 

κέξνο, γίλεηαη αλαθνξά ζηα πληαγκαηηθά Καηνρπξσκέλα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ 

θαη ηε ζέζε ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε.  ην ηξίην κέξνο, πεξηγξάθεηαη ε Δπξσπατθή 

χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΑ) θαη ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (ΓΓΠ), ελψ ην ηέηαξην κέξνο πξαγκαηεχεηαη ηα 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ζηελ Δθπαίδεπζε, δηεξεπλά ην πεξηβάιινλ ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ζην ρνιείν, εληνπίδεη ηξφπνπο έληαμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ  

ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη παξαζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή 

ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

 Λέξειρ Κλειδιά: Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, Γηθαηψκαηα Παηδηνχ, Γηεζλήο χκβαζε 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, Δθπαίδεπζε  
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Abstract 

This paper deals with the Rights of the Child - as defined by the International 

Convention on the Rights of the Child - in relation to Education. In the first part of the 

work, reference is made to the bibliography on human rights, the historical context of 

their evolution is analyzed and the position of the rights in the Greek state is explored. 

In the second part, reference is made to the Constitutional Rights of the Child and 

their place in education. The third part describes the European Convention on Human 

Rights (ECHR) and the International Convention on the Rights of the Child (DPA), 

while the fourth part deals with Human Rights in Education, explores the human 

rights environment in the school, identifies ways the inclusion of Human Rights in the 

curriculum and sets out the prerequisites for the educational implementation of 

Human Rights. 

Keywords: Human Rights, Children's Rights, International Convention on the Rights 

of the Child, Education 
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Ειςαγωγή 
Σα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζηελ Δθπαίδεπζε αιιά θαη ε Δθπαίδεπζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, εληαγκέλε ζην πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα, είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη θαη εμαθνινπζεί λα απαζρνιεί 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο ζπγγξαθείο Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, ηνπο ζεσξεηηθνχο 

ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο, ηνπο θνηλσληνιφγνπο, ηνπο 

Γηεζλείο Οξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη πνιινχο 

άιινπο θνξείο θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο. Γεληθά, πξφθεηηαη γηα έλα ζέκα 

πνπ θεληξίδεη ηελ πξνζνρή πνιιψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, θαζψο έρεη δσηηθή ζεκαζία 

γηα ηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ – σο ζεκεξηλψλ θαη σο απξηαλψλ πνιηηψλ – θαη, θαηά 

ζπλέπεηα ηελ εμέιημε φιεο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα δηεξεπλεζεί ην ζέκα ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ ζηελ  

Δθπαίδεπζε. Απνηειεί γεγνλφο φηη ππάξρνπλ καζήκαηα ζην  ρνιείν πνπ ζπλδένληαη 

πην άκεζα κε ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε Αγσγή ηνπ 

Πνιίηε, αιιά θαη ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο, ην νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα καζήκαηα ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο  θαη  βνεζά ηνπο καζεηέο  

ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Σα καζήκαηα  πξνάγνπλ ηελ Δθπαίδεπζε 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ρσξίο ε ηειεπηαία λα απνηειεί μερσξηζηφ 

αληηθείκελν κειέηεο. Δμάιινπ, ε νξηδφληηα νξγάλσζε ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, ε νπνία πξνηείλεηαη σο επίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, είλαη έλα 

αθφκε πιενλέθηεκα ζηελ πξνζπάζεηα λα γίλνπλ ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη, κάιηζηα, κέζσ ησλ 

καζεκάησλ  νη καζεηέο  λα βξίζθνληαη ζε θαζεκεξηλή ηξηβή κε ηελ Δθπαίδεπζε ζηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. 

ην ζεκείν απηφ είλαη θαζνξηζηηθφο θαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο έρνληαο 

ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε κπνξεί λα παξέκβεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη λα 

επαλαθαηεπζχλεη ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία, αλαπηχζζνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο 

γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο αμίεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ θαη 

ππεξβαίλνληαο ηε κνλνδηάζηαηε πξννπηηθή ηνπ επαγγεικαηία – δηεθπεξαησηή ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο (Σζηξψλεο, 2008). 
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Παξαθάησ, ζα νξηνζεηεζνχλ ελλνηνινγηθά νη έλλνηεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ, ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ ζην 

πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο. ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη ε ηζηνξηθή αλαδξνκή – εμέιημε ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ζα κειεηεζεί ην πψο πξνέθπςε ε αλάγθε γηα ηε 

λνκηθή θαηνρχξσζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, ζε έλα μερσξηζηφ πιαίζην απφ ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ. 

Έπεηηα, αθνχ αλαιπζεί ε Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

(ΔΓΑ) θαη ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (ΓΓΠ), ζα 

δηεξεπλεζεί ην πεξηβάιινλ ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζην ρνιείν, ζα 

εληνπηζηνχλ ηξφπνη έληαμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ  ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη ζα παξαηεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 
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Κεφάλαιο 1ο Συνταγματικά Κατοχυρωμένα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου 

1.1Ιςτορική αναδρομή  
Η  επηθχξσζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ  πεξηθιείεηαη ζηε καθξφρξνλε ηζηνξία 

ηεο θαηνρχξσζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. «Σα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, φπσο 

εκθαλίδνληαη ζήκεξα, δελ εμειίρζεθαλ φια καδί ηαπηφρξνλα, αιιά ε εμέιημε θαη  

ζέζπηζή ηνπο απνηειεί απφηνθν ηεο ζηαδηαθήο εκθάληζεο αλαγθψλ ηνπ Αλζξψπνπ 

θαη ηεο Κνηλσλίαο θαη απνηέιεζκα εζληθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ, ζπρλά 

ηδηαίηεξα βίαησλ» (Γεληθή Γξακκαηεία Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 

2014).  

Η Magna Carta θαηνρπξψζεθε  ην 1215 θαη απνηειεί έλα παξάδεηγκα θαηνρχξσζεο 

ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. Σν έγγξαθν απηφ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν 

Καλειιφπνπινο (1998), είλαη κηα πξάμε ζπκβηβαζκνχ κε ηνπο ηζρπξνχο ηνπ 

βαζηιείνπ. Χζηφζν, απνηέιεζε αθνξκή γηα ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο πνπ νδήγεζαλ  ζηε 

δηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Με ηε Magna Carta  ζεζπίζηεθαλ 

βαζηθά Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, φπσο ην λα κε ζπιιακβάλεηαη θαλέλαο «ειεχζεξνο» 

Άγγινο ή λα θπιαθίδεηαη ή λα ράλεη ηελ πεξηνπζία ηνπ ή λα εμνξίδεηαη ρσξίο 

απφθαζε ησλ νκφηηκσλ ηνπ ή ρσξίο λα ηεξεζνχλ νη λφκνη, θαζψο θαη ην δηθαίσκα 

ησλ εκπφξσλ, θπζηθά θαη ησλ μέλσλ, λα κπαίλνπλ θαη λα θηλνχληαη ειεχζεξα ζηελ 

Αγγιία. 

Με  ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1789, επηθπξψζεθε ε Γηαθήξπμε γηα 

ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ Πνιίηε. Με απηή ηε Γηαθήξπμε θαζηεξψζεθε 

ε πνιηηηθή ηζφηεηα αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο, ε ειεπζεξία, ε αηνκηθή αζθάιεηα, ην 

δηθαίσκα ηεο έθθξαζεο ησλ απφςεσλ θαη ηνπ ιφγνπ, ην δηθαίσκα ηεο αηνκηθήο 

ηδηνθηεζίαο. Δπηπιένλ, θαηνρπξψζεθε ην δηθαίσκα ηνπ θάζε πνιίηε λα ιακβάλεη 

κέξνο ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο αλεμάξηεηα απφ ηε θπιή θαη ηηο θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο (Κξηζαξάο, 2005). 
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Μεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ (1948), επηθπξψζεθε απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Αλζξψπνπ. ε φιεο ηηο επνρέο ηα δηθαηψκαηα πνπ έπξεπε λα θαηνρπξσζνχλ 

ζπλδένληαλ πάληα κε ην ηζηνξηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ Πνιίηε πξνβάιιεηαη σο 

δηθαίσκα ε ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ, πνπ κέρξη ηφηε θάζε άιιν παξά δεδνκέλν ήηαλ. 

Έηζη, ινηπφλ, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο, ν Παληαδήο (2008) 

ζεκεηψλεη πσο ηα εγθιήκαηα ηνπ Δζληθνζνζηαιηζκνχ θαη ησλ άιισλ δηθηαηνξηψλ 

δηαθνξνπνίεζαλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ δηθαησκάησλ. 

Γχν ρξφληα κεηά ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 

ππνγξάθεηαη απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ε Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (Καξαηδά, 2003). Σα δηθαηψκαηα πνπ πξνζηαηεχνληαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Γηαθήξπμε κπνξνχλ ζπλνπηηθά λα εληαρζνχλ ζε ηέζζεξηο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο: πξνζσπηθέο ειεπζεξίεο, δηθαζηηθέο εγγπήζεηο, δηθαηψκαηα ηνπ 

Αλζξψπνπ σο κέινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα. 

Απφ ηα παξαπάλσ είλαη απηφ πσο απφ επνρή ζε επνρή ηα δηθαηψκαηα αιιάδνπλ, 

δεδνκέλνπ φηη αλαθεξφκαζηε ζε κηα έλλνηα δπλακηθή θαη φρη ζηαηηθή, πνπ νθείιεη λα 

ζπλάδεη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε επνρήο. Με ηνλ θαηξφ, ηα δηθαηψκαηα 

δηεπξχλζεθαλ, πξνζαξκφζηεθαλ θαη άιιαμαλ πξνζαλαηνιηζκφ, κε απνηέιεζκα έλα 

κεγάιν κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο λα κηιά γηα «γεληέο δηθαησκάησλ». Οη 

γεληέο απηέο είλαη ηξεηο. ηελ πξψηε γεληά εληάζζνληαη ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά 

δηθαηψκαηα, φπσο ην δηθαίσκα ζηε δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ αηφκνπ, 

ζηελ απαιιαγή απφ ηα βαζαληζηήξηα θαη ηε δνπιεία, ζηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή, ζηελ 

ειεπζεξία ηεο γλψκεο, ηεο έθθξαζεο, ηεο ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο ζξεζθείαο 

θαη ζηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηνπ ζπλέξρεζζαη. ηε δεχηεξε γεληά 

εληάζζνληαη ηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα, φπσο ην 

δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, ζηελ εθπαίδεπζε, ζε έλα εχινγν βηνηηθφ επίπεδν, ζηελ 

ηξνθή, ζηελ ζηέγε θαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Σέινο, ζηελ ηξίηε γεληά 

εληάζζνληαη ηα ζπιινγηθά δηθαηψκαηα, εθείλα δειαδή πνπ αλαγλσξίδνληαη φρη ζε 

κεκνλσκέλα άηνκα αιιά ζε νκάδεο θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κφλν απφ ηελ 

θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο, φπσο, ιφγνπ ράξε, ην δηθαίσκα ηεο αλάπηπμεο, ηεο 
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εηξήλεο, ηεο πνιηηηζκηθήο, πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ην δηθαίσκα ηνπ 

αθέξαηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ( Παληαδήο, 2008).  

 

1.2. Τα ανθρώπινα δικαιώματα 

1.2.1. Το δικαίωμα ςτη ζωή  

χκθσλα κε ην άξζξν #3 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ «θάζε άλζξσπνο έρεη δηθαίσκα ζηε δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ αζθάιεηα». Παξά ινηπφλ ην γεγνλφο φηη ε αλζξψπηλε δσή απνηειεί  

αγαζφ ην νπνίν ν άλζξσπνο έρεη δηθαίσκα λα απνιακβάλεη θαη ην θξάηνο λα 

πξνζηαηεχεη, ε θαηάζηαζε δελ ήηαλ πάληνηε έηζη. Έηζη, αλ θαη ε αλζξψπηλε δσή έρεη 

απνηειέζεη πιένλ ζπληαγκαηηθά θαη δηεζλψο, έλα θαηνρπξσκέλν θαη πξνζηαηεπκέλν 

δηθαίσκα, ην νηθνδφκεκά ηεο δέρεηαη ηζρπξνχο ηξηγκνχο απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο 

επηζέζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε δηάθνξα θξάηε ηεο πθειίνπ. Σν βαζηθφηεξν αγαζφ 

φισλ, ε δσή, πνπ πξέπεη λα απνιακβάλνπλ φινη, απεηιείηαη απφ ηηο  ζξεζθεπηηθέο θαη 

πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ  απνδεηθλχνπλ φηη ηίπνηα δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλν. 

Χζηφζν, νη απεηιέο πξνέξρνληαη θαη απφ ηηο γεληθφηεξεο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ 

ξεκάδνπλ θφκε θαη νιφθιεξεο ρψξεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ γίλεηαη ρξήζε 

φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, αθαηξψληαο έηζη απηφκαηα ην δηθαίσκα ζηε δσή γηα 

κεγάιεο νκάδεο πιεζπζκψλ. Σέινο, νη γελνθηνλίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε πνιιέο ρψξεο, απνδεηθλχνπλ  φηη ν άλζξσπνο  ζπζηάδεη 

αθφκε θαη δσέο νκνεζλψλ ηνπ ζην βσκφ ηνπ ρξήκαηνο θαη ηεο εμνπζίαο 

(Υξπζφγνλνο, 2006). 

 

1.2.2. Ελευθερία  

Δίλαη  κεγάινο  ν αξηζκφο ησλ άξζξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο 

ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Πέξα ινηπφλ απφ 

νξηζκέλα ζεκαληηθά είδε ειεπζεξίαο πνπ ζα εμεηαζηνχλ παξαθάησ, ππάξρεη ε 

ειεπζεξία απφ ηελ νπηηθή ηεο κε-θαηνρήο ελφο αλζξψπνπ σο δνχινπ (άξζξν #3 θαη 

άξζξν #4), ε ειεπζεξία κεηαθίλεζεο κεηαμχ πεξηνρψλ θαη θξαηψλ (άξζξν #13), ε 

ειεπζεξία ηεο επηινγήο επαγγέικαηνο θαη επαγγεικαηηθήο ζπλεξγαζίαο γηα 

εηξεληθνχο ζθνπνχο (άξζξν #20 θαη άξζξν #23), ε ειεπζεξία επηινγήο ζπληξφθνπ 

(άξζξν #16), ε ειεπζεξία ζπκκεηνρήο ζε θνηλσληθά δξψκελα ή δηαδηθαζίεο 
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απηνβειηίσζεο κέζσ εθπαίδεπζεο (άξζξν #21, άξζξν #26, άξζξν #27 θαη άξζξν 

#29), θαζψο θαη άιινπ είδνπο δηθαηψκαηα (U.N., 1948). 

Αλαθνξηθά κε ηε δνπιεία, ζηελ επξσπατθή ήπεηξν  είρε αληηκεησπηζηεί 

απνηειεζκαηηθά, ρσξίο  λα ιείπνπλ ζπνξαδηθά θαη κηθξήο έθηαζεο θαηλφκελα ζηε 

λφηηα Ιηαιία ή ηε λφηηα Ιζπαλία θαη ηελ Διιάδα, ιφγσ θπξίσο ηεο δπλαηφηεηαο απηψλ 

ησλ πεξηνρψλ λα παξάγνπλ πνζφηεηεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, φπνπ ε ρξήζε δνχισλ 

θξίλνληαλ επηβεβιεκέλε. Χζηφζν, νη κεγάιεο απνηθηνθξαηηθέο επξσπατθέο δπλάκεηο, 

φπσο ε Γαιιία, ε Ιζπαλία, ε Οιιαλδία, ην Βέιγην θαη ε Βξεηαλία, είραλ κεηαθέξεη ην 

θαηλφκελν καθξηά απφ ηα «πνιηηηζκέλα» βιέκκαηα ηνπ επξσπατθνχ 

θαζσζπξεπηζκνχ (Bairoch, 1993). 

Απφ ηηο ππφινηπεο ειεπζεξίεο, νξηζκέλεο απνηεινχλ αθφκε αληηθείκελν έληνλσλ 

ζπδεηήζεσλ ζε πνιιά θξάηε, φπσο ε ειεπζεξία ηεο επηινγήο ζπληξφθνπ. ηα 

κνπζνπικαληθά θξάηε ηεο Μέζεο Αλαηνιήο δελ δίλεηαη θαλ ε δπλαηφηεηα 

αλαδήηεζεο ζπληξφθνπ, αιιά επηβάιιεηαη απφ ηα ζπκθέξνληα ηεο νηθνγέλεηαο, ελψ 

νη γπλαίθεο απνηεινχλ αληηθείκελα νηθνλνκηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. ηα  πνιηηηζκέλα 

δπηηθά θξάηε θαίλεηαη φηη ε νκνθπινθηιία ζεσξείηαη κεηνλέθηεκα ή πάζεζε γηα έλαλ 

αξηζκφ θξαηψλ, ηα νπνία πξνζπαζνχλ κε λνκνζεηηθά δηαηάγκαηα λα εκπνδίζνπλ ηε 

δεκηνπξγία νκφθπισλ δεπγαξηψλ. Αλ θαη ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε δε θαίλεηαη λα 

θάλεη δηαθξίζεηο ζην είδνο ησλ δεπγαξηψλ, θαίλεηαη πσο ππάξρνπλ θχθινη πνπ δελ 

επηζπκνχλ ηελ πιήξε ειεπζεξία ζε νξηζκέλεο εθθάλζεηο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ, ν 

νπνίνο ζηελ νπζία απνηειεί έλα αθφκε αλζξψπηλν δηθαίσκα (U.N.H.R., 2008). 

Η ειεπζεξία κεηαθίλεζεο κεηαμχ θξαηψλ είλαη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δηθαίσκα. 

Πέξα απφ ηνπο επαγγεικαηηθνχο ή ςπραγσγηθνχο ιφγνπο, ππάξρνπλ  ζνβαξφηεξνη 

ιφγνη πνπ αλαγθάδνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα πξνβνχλ ζε κηα ηέηνηα πξάμε θαη αθνχλε 

ζην φλνκα εκπφιεκεο δψλεο. Οη πιεζπζκνί πνπ έρνπλ ηελ αηπρία λα βξίζθνληαη ζην 

επίθεληξν πνιεκηθψλ ζπξξάμεσλ αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηε ζηέγε ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ νη ίδηνη θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο. Απηφο είλαη θαη έλαο απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ πξνζηέζεθε ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ζηελ 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε θαη ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ πξνζθνξά αζχινπ ζε 

απηά ηα άηνκα πνπ νπζηαζηηθά εμαλαγθάδνληαη ζε θπγή. (Robertson and Merrills, 

1996). 
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Σν δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο ζπκκεηνρήο ζε θνηλσληθά δξψκελα απνηέιεζε ηελ 

επίζεκε ξήμε ηνπ παιηνχ θαηεζηεκέλνπ, ην νπνίν έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο 

ζηε δηαθπβέξλεζε κηαο ρψξαο κφλν ζε άηνκα αλψηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο. Σν άξζξν 

#21 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ επέηξεπε  θαη 

επηζήκσο ζε άηνκα νπνηαζδήπνηε θνηλσληθήο ηάμεο λα δειψζνπλ δεκφζηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο εθινγήο θπβεξλψλησλ ελφο θξάηνπο. Σν βήκα απηφ 

απνηέιεζε ηελ επηηνκή ηεο δεκηνπξγίαο θιίκαηνο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ (Γαγηφγινπ, 2005). 

 

1.2.3. Ελευθερία του λόγου 

 Πεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν #19 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο, φπνπ θαη αλαθέξεηαη 

φηη «θάζε άλζξσπνο έρεη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο γλψκεο, γεγνλφο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ηε κε-ηέιεζε δπζκελψλ ζπλεπεηψλ γηα ηελ έθθξαζε απφςεσλ θαη ηδεψλ 

ή ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε νπνηνδήπνηε κέζν». (Letsch, 2016). 

 Παξφιν πνπ  ηα πεξηζηαηηθά πεξηνξηζκνχ ηνπ ιφγνπ δε ιείπνπλ νχηε θαη απφ ηνλ 

ζχγρξνλν θφζκν, πνπ ππνηίζεηαη φηη δέρεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα πεξηζζφηεξν απφ 

θάζε άιιε ζηηγκή ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο, ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ε νπνία 

απνηειεί ηε βάζε ηεο πλεπκαηηθήο ειεπζεξίαο (Γεκεηξφπνπινο, 2008). 

Η πξνζηαζία ηνπ ιφγνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ, δειαδή ηεο 

δηαηχπσζεο ησλ ηδεψλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ελψ ε δηάδνζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαθέξεη θαη ησλ ηδεψλ πνπ εθθξάδεη απνηειεί επίζεο 

πξνζηαηεπφκελν είδνο. Σέινο, ε αλάγθε πξνζηαζίαο απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνήιζε 

θπξίσο απφ ηελ παξεκπφδηζε έθθξαζεο ησλ πνιηηηθψλ απφςεσλ, εμαηηίαο ηνπ θφβνπ 

επεξεαζκνχ ησλ καδψλ (Γαγηφγινπ, 2005). 
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1.2.4. Ελευθερία θρηςκευτικήσ πεποίθηςησ 

Σν  άξζξν #18 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

αλαθέξεη, παξάιιεια κε ηελ ειεπζεξία ζθέςεο θαη ζπλείδεζεο, απηή ηεο ειεπζεξίαο 

ηεο ζξεζθείαο. Η πίζηε θαη ηα ζχκβνια ηα νπνία εμπκλεί ν θάζε άλζξσπνο 

απνηεινχλ έλα πξνζσπηθφ ηνπ ζηνηρείν θαη δηθαηνχηαη επίζεο λα εθθξάδεη ηελ 

πξνζήισζή ηνπ απηή είηε ζε ηδησηηθφ είηε ζε δεκφζην ρψξν, εθφζνλ ε πξάμε δελ 

πξνζβάιιεη άιιεο ζξεζθείεο ή άηνκα νχηε πξνθαιεί θζνξέο ή θαηαζηξνθέο πξνο 

ζπλαλζξψπνπο θαη πξνο δεκφζηα ή ηδησηηθή πεξηνπζία (U.N., 1948). 

 

1.2.5. Η ελευθερία τησ πνευματικήσ κίνηςησ 

Σν άξζξν #18 ζεκεηψλεη φηη «θάζε άλζξσπνο έρεη ην δηθαίσκα ηεο ζθέςεο θαη ηεο 

ζπλείδεζεο», ελψ πεξηιακβάλεη θαη ηελ ειεπζεξία ηεο πίζηεο ζε νπνηαδήπνηε 

ζξεζθεία ζεσξεί ν ίδηνο φηη ηνλ εθθξάδεη θαη ηνπ δεκηνπξγεί ςπρηθή γαιήλε, έλα 

ηδηαίηεξα πξνζβεβιεκέλν, θαηά ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, δηθαίσκα πνπ ζα αλαιπζεί ζηελ 

πνξεία (U.N., 1948). 

Η ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ ιφγνπ  ζπλεπάγεηαη φηη ην άηνκν  απνιακβάλεη ην 

δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο ζθέςεο θαη ζπλείδεζεο. Δμάιινπ, αλ δελ ππάξρεη ην 

δεχηεξν, δειαδή γίλεηαη πξνζπάζεηα επηβνιήο απφςεσλ ηξίησλ, ηφηε θαη ν ιφγνο δελ 

ζα απνηειεί πξντφλ ειεχζεξεο βνχιεζεο, αιιά ζχγθξνπζεο δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ 

(Υξπζφγνλνο, 2006). 

 

1.2.5. Η ελευθερία τησ εκπαίδευςησ 

 Σν χληαγκα  πξνβιέπεη φηη θάζε άηνκν έρεη δηθαηψκα λα κεηαδίδεη κε ηε 

δηδαζθαιία ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηηο ηδέεο ηνπ, λα απνθηά γλψζεηο κε ηε κάζεζε θαη λα 

επηιέγεη ηνπο δαζθάινπο ηνπ. Η πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ειεπζεξηψλ πξνυπνζέηεη 

ηφζν ηελ αλάιεςε ζεηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ην θξάηνο, φζν θαη ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εθπαηδεπηεξίσλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν χληαγκα ζην άξζξν 16§4 

αλαθέξεη φηη «πάληεο νη έιιελεο έρνπλ ην δηθαίσκα δσξεάλ παηδείαο ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο, ζηα θξαηηθά εθπαηδεπηήξηα». Δπίζεο, ζηελ §3 θαζνξίδνληαη ζε 9 

ηνπιάρηζηνλ ηα έηε ηεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο ελψ κε ην 'β εδάθην ηνπ άξζξνπ 16§4 
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ηνπ πληάγκαηνο δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο λα εληζρχεη ηνπο 

ζπνπδαζηέο πνπ δηαθξίλνληαη θαζψο θαη απηνχο πνπ έρνπλ αλάγθε απφ βνήζεηα ή 

εηδηθή πξνζηαζία, αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο (Γεσξγφπνπινο, 1980). 

 

1.2.6. Η ελευθερία του Τύπου 

ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ αλαθέξεηαη ην άξζξν 14§2 ηνπ πληάγκαηνο, πνπ νξίδεη 

φηη «ν ηχπνο είλαη ειεχζεξνο. Η ινγνθξηζία θαη πάλ άιιν πξνιεπηηθφλ κέηξνλ 

απαγνξεχεηαη». Η ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ην άξζξν 14, 

πεξηιακβάλεη: α) Σελ ειεπζεξία έθδνζεο, ε νπνία ππάξρεη φηαλ θάζε άηνκν είλαη 

ειεχζεξν λα εθδψζεη νπνηνδήπνηε έληππν ρσξίο λα απαηηνχληαη πξνζφληα ή λα 

εμαξηάηαη ε έθδνζε απφ νπνηνζδήπνηε κνξθήο αξρή. Η ειεπζεξία έθδνζεο 

θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 14§2εδ.β’ ηνπ πληάγκαηνο, β) Σελ ειεπζεξία εθηχπσζεο 

ή παξαγσγήο, ε νπνία πξνυπνζέηεη ειεχζεξε ίδξπζε ηππνγξαθείσλ θαη ειεχζεξε 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ηππνγξάθνπ. γ) Σελ ειεπζεξία θπθινθνξίαο ή 

δηαλνκήο θάζε εληχπνπ, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ δηάδνζε ησλ ηδεψλ, γλσκψλ 

θαη ζηνραζκψλ. Πξνζηαηεχεηαη πληαγκαηηθά θαη ην θξάηνο δελ κπνξεί λα θέξλεη 

εκπφδηα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο (Γεσξγφπνπινο, 1980). 

 

1.2.7. Η αρχή τησ ιςότητασ 

Σν  χληαγκα δηαθεξχζζεη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ζην άξζξν 4§1 ιέγνληαο φηη «Οη 

Έιιελεο είλαη ίζνη ελψπηνλ ηνπ λφκνπ». Γηαθεξχζζεηαη επίζεο ε θνξνινγηθή 

ηζφηεηα, κε ην άξζξν 4§5 ην νπνίν πξνβιέπεη φηη «Οη Έιιελεο πνιίηεο ζπλεηζθέξνπλ 

αδηαθξίησο εηο ηα δεκφζηα βάξε αλαιφγσο ησλ δπλάκεσλ ησλ». 

Η  δηάηαμε γηα ηελ ηζφηεηα είλαη θαλφλαο δηθαίνπ, ν νπνίνο δεζκεχεη θαη ηνλ 

λνκνζέηε, πνπ ππνρξεψλεηαη λα ζεζπίδεη απξφζσπνπο θαλφλεο, ρσξίο δηαθξίζεηο θαη 

λα ξπζκίδεη ηηο ίζεο θαηαζηάζεηο κε ηξφπν θαη κέζν ίζν θαη ηηο άληζεο κε άληζν. 

Απνθιείεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε άληζε εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ε άληζε ξχζκηζε 

ηνπ δηθαίνπ, απφ ηνλ λνκνζέηε (Γεσξγφπνπινο, 1980). 
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Η αξρή ηεο ηζφηεηαο ηζρχεη γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ §2 ηνπ 

άξζξνπ 4, ην νπνίν νξίδεη φηη «Έιιελεο θαη Διιελίδεο έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο». Με ην άξζξν 4§5  νξίδεηαη φηη «Οη Έιιελεο πνιίηεο ζπλεηζθέξνπλ 

αδηαθξίησο εηο ηα δεκφζηα βάξε αλαιφγσο ησλ δπλάκεσλ ησλ», θαη κ’ απηφ ηνλ 

ηξφπν θαζηεξψλεηαη ε αξρή ηεο θνξνινγηθήο ηζφηεηαο, ε νπνία έρεη ηελ έλλνηα φηη ε 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηνπ θάζε πνιίηε, πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπ ηθαλφηεηεο  (Γεσξγφπνπινο, 1980). 
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Κεφάλαιο 2ο  Συνταγματικά Κατοχυρωμένα Δικαιώματα του 

Παιδιού 

2.1 Τυπολογία 

2.1.1 Τα Δικαιώματα του Παιδιού 

Σφζν ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ σο αλεμάξηεην πεδίν φζν θαη ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ Δθπαίδεπζε είλαη έλα δήηεκα πνπ αθνξά  πνιιέο 

θνηλσληθέο νκάδεο. 

Σα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηαθηήζεηο ηνπ 

αλζξψπνπ ζηελ ηζηνξηθή ηνπ πνξεία. Απφ λνκηθήο πιεπξάο ν αηιάλεο (2003) νξίδεη 

σο «δηθαίσκα ηελ εμνπζία πνπ απνλέκεη ην δίθαην ζε έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

γηα λα πξνβαίλεη ζε πξάμε ή παξάιεηςε ή γηα λα απαηηεί πξάμε ή παξάιεηςε απφ 

άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε νξηζκέλνπ, έλλνκνπ 

ζπκθέξνληφο ηνπ». 

Σα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ  πηνζεηήζεθαλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Ο.Η.Δ. 

κφιηο ην 1989 θαη απνηεινχλ ηελ επξχηεξα επηθπξσκέλε ζπλζήθε αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ, κηαο θαη έρεη επηθπξσζεί ζρεδφλ απφ φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ 

(Λνπκάθνπ & Μπεδέ, 2006). ηελ Διιάδα, ε θχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ έγηλε ην 1992 κε ηνλ λφκν 2101/1992 (ΦΔΚ 192 η.Α’/ 

02.12.1992) θαη απφ ηφηε απνηειεί εζσηεξηθφ ειιεληθφ δίθαην απμεκέλεο ηππηθήο 

ηζρχνο, δειαδή νη δηαηάμεηο ηνπ ππεξηζρχνπλ θάζε άιιεο αληίζεηεο δηάηαμεο 

εζσηεξηθνχ λφκνπ (Παπαξξεγφπνπινο, 2006). 

ην πξννίκην ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ αλαθέξεηαη ε 

ζχλδεζή ηεο κε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη κε 

ηηο Γηεζλείο πκβάζεηο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη ζην πιαίζην απηφ γίλεηαη 

ιφγνο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο εγγελνχο αμηνπξέπεηαο ηνπ θάζε αλζξψπνπ, γηα ηα ίζα 

θαη αλαθαίξεηα δηθαηψκαηα, γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηηο ειεπζεξίεο 

ρσξίο θακία απνιχησο δηάθξηζε θαη γηα ηα ηδαληθά ηεο εηξήλεο, ηεο αμηνπξέπεηαο, ηεο 

αλνρήο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο (Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, 1992).  

 



19 
 

Δπηπιένλ, αλαγλσξίδεηαη πσο ηα παηδηά δηθαηνχληαη εηδηθή βνήζεηα θαη ππνζηήξημε, 

πσο ε νηθνγέλεηα ζεσξείηαη ε ζεκειηψδεο κνλάδα ηεο θνηλσλίαο, ε δηεζλήο 

ζπλεξγαζία πξέπεη λα ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ησλ παηδηψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο 

δσήο ηνπο  γηα ηελ επεκεξία ηνπ παηδηνχ ρξεηάδεηαη λα παξαζρεζεί εηδηθή κέξηκλα θαη 

λνκηθή πξνζηαζία θαη, ηέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζεκαζία ησλ πνιηηηζηηθψλ 

παξαδφζεσλ θαη αμηψλ ηνπ θάζε ιανχ, πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Γηεζλήο 

χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, 1992). 

Η χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ απνηειείηαη απφ 54 άξζξα θαη ρσξίδεηαη 

ζε ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο (άξζξα 1 – 41) νξίδνληαη αλαιπηηθά φια ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ζην δεχηεξν κέξνο (άξζξα 42 – 45) νξίδεηαη ε εθαξκνγή 

ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ απφ ηα πκβαιιφκελα Κξάηε θαη ν έιεγρφο ηνπο απφ 

εηδηθή επηηξνπή γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηεο χκβαζεο, ελψ ζην ηξίην κέξνο (άξζξα 

46 – 54) επηθπξψλεηαη ε ηζρχο ηεο χκβαζεο θαη ε αλαζεψξεζή ηεο.  

Σα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε χκβαζε έρνπλ ρσξηζηεί ζε ηξεηο κεγάιεο 

θαηεγνξίεο. Η πξψηε θαηεγνξία είλαη ηα Γηθαηψκαηα Πξνζηαζίαο, ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ην δηθαίσκα ηεο πξνζηαζίαο απφ δηαθξίζεηο, θπζηθή θαη 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, θαθνκεηαρείξηζε, ακέιεηα, εθκεηάιιεπζε, αδηθία. Η 

δεχηεξε θαηεγνξία είλαη ηα Γηθαηψκαηα Παξνρψλ, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ε 

πγεία, ε εθπαίδεπζε, ε αζθάιεηα, ε θξνληίδα, ην παηρλίδη, ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε, ε νηθνγελεηαθή δσή, ε ςπραγσγία, ν πνιηηηζκφο. Σέινο, ζηελ ηξίηε 

θαηεγνξία εκπεξηέρνληαη ηα Γηθαηψκαηα πκκεηνρήο, ηα νπνία αλαγλσξίδνπλ ην 

δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζηελ ειεχζεξε ζθέςε θαη έθθξαζε ηεο γλψκεο, ην δηθαίσκα  

γηα φλνκα θαη ηαπηφηεηα, ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή δσή  θαη ην δηθαίσκα λα κπνξεί 

λα ζπλεηαηξίδεηαη θαη λα ζπλέξρεηαη εηξεληθά. (Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, 2011∙ Μηθξή Ππμίδα – Compasito, 2012). 
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2.1.2 Δικαιώματα του Παιδιού και Εκπαίδευςη 

Σα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ δελ ζα κπνξνχζαλ λα κε ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 

εθπαίδεπζε. Πξφθεηηαη γηα κηα ζρέζε ακθίδξνκε δηφηη αθελφο ε εθπαίδεπζε απνηειεί 

έλα απφ ηα θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ, θαη, αθεηέξνπ, κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

Γηα λα θαιιηεξγεζεί, βέβαηα, νπζηαζηηθά κηα θνπιηνχξα Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ  

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ηα ίδηα λα καζαίλνπλ παξάιιεια κε ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. Όηαλ ηα παηδηά καζαίλνπλ γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ηελ ίδηα ζηηγκή 

καζαίλνπλ λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ άιισλ, καζαίλνπλ φηη 

εθηφο απφ δηθαηψκαηα έρνπλ θαη επζχλεο πνπ ηνπο δεζκεχνπλ, κε ηελ έλλνηα φηη 

έρνπλ επζχλε απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη απέλαληη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο 

(Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, 2011). 

ην Compasito (2012) αλαθέξεηαη φηη ε Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη 

ε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Γεκνθξαηηθή Αγσγή ηνπ Πνιίηε ζπκβαδίδνπλ, θαζψο θαη νη 

δχν ζηνρεχνπλ ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηία. Καη νη δπν κνξθέο εθπαίδεπζεο 

νδεγνχλ ηα λεαξά άηνκα ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ, ζην λα κπνξνχλ λα ζέηνπλ 

ζεκειηψδεηο αμίεο θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο. Δπνκέλσο, φηαλ θάλνπκε ιφγν γηα 

ηα Γηθαηψκαηα ζηελ Δθπαίδεπζε απηφ δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη σο μεξή 

απνζηήζηζε ησλ δηθαησκάησλ, αιιά σο αθνξκή γηα κηα απηάξθε δσή ζε κηα 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία. 

Η Παηδεία γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη ε Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα δελ είλαη έλλνηεο πνπ εηζάγνληαη πξψηε θνξά κε ηε Γηεζλή χκβαζε γηα 

ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. Πνιιά είλαη ηα δηεζλή έγγξαθα πνπ θάλνπλ ιφγν γηα 

απηφ. ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ (άξζξν 26) 

αλαθέξεηαη φηη: 

«1. Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε. Η εθπαίδεπζε πξέπεη λα παξέρεηαη 

δσξεάλ, ηνπιάρηζηνλ ζηε ζηνηρεηψδε θαη βαζηθή βαζκίδα ηεο. Η ζηνηρεηψδεο 

εθπαίδεπζε είλαη ππνρξεσηηθή. Η ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη γηα φινπο. Η πξφζβαζε ζηελ αλψηαηε παηδεία πξέπεη λα είλαη αλνηθηή 

ζε φινπο, ππφ ίζνπο φξνπο, αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο. 
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2. Η εθπαίδεπζε πξέπεη λα απνβιέπεη ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη 

ησλ ζεκειηαθψλ ειεπζεξηψλ. Πξέπεη λα πξνάγεη ηελ θαηαλφεζε, ηελ αλεθηηθφηεηα 

θαη ηε θηιία αλάκεζα ζε φια ηα έζλε θαη ζε φιεο ηηο θπιέο θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο 

νκάδεο, θαη λα επλνεί ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο. 

Όια ηα θξάηε ζπκθσλνχλ φηη ε κφξθσζε πξέπεη λα απνβιέπεη ζηελ πιήξε αλάπηπμε 

ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αμηνπξέπεηάο ηεο θαη λα 

εληζρχεη ην ζεβαζκφ πξνο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο. 

Θεσξνχλ, αθφκε, φηη ε κφξθσζε πξέπεη λα θαζηζηά θάζε πξφζσπν ηθαλφ λα 

δηαδξακαηίζεη έλα ρξήζηκν ξφιν ζε κηα ειεχζεξε θνηλσλία, λα επλνεί ηελ θαηαλφεζε  

κεηαμχ φισλ ησλ εζλψλ θαη φισλ ησλ  νκάδσλ θαη λα ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ εζλψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο (Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα 

Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Μνξθσηηθά Γηθαηψκαηα, 1966).  

Οη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ, ψζηε λα νηθνδνκεζεί κηα νηθνπκεληθή θνπιηνχξα 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ κέζσ ηεο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη κέζσ 

ηεο δηακφξθσζεο ζηάζεσλ ήηαλ νη εμήο: 

1. Ο  ζεβαζκφο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. 

2. Η αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο. 

3. Η πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηεο θηιίαο αλάκεζα ζε φια ηα έζλε. 

4. Η πξνψζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο 

εηξήλεο (Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, 2011). 

Οη ζηφρνη, ινηπφλ, πνπ ηίζεληαη ζε απηή ηε κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ Δθπαίδεπζε 

ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα είλαη λα γίλεη ε Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 

θεληξηθφο ππξήλαο ζηηο πξαθηηθέο ησλ εξγαζηψλ κε λένπο θαη λέεο, λα αλαπηπρζεί ε 

κε- ηππηθή εθπαίδεπζε σο πξφηππν ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα,  

λα πξνσζεζεί ε θαζνιηθή αλαγλψξηζε ηεο Δθπαίδεπζεο ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 

κε παξάιιειν ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, λα αλαπηπρζνχλ  ζπλεξγαζίεο κεηαμχ 

ησλ εηαίξσλ ηεο ηππηθήο θαη ηεο κε-ηππηθήο εθπαίδεπζεο, λα ζπγθεληξσζεί φιε ε 

ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ζηε Γηαπνιηηηζκηθή θαη ζηε κε ηππηθή Δθπαίδεπζε θαη λα 
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ζπκπεξηιεθζνχλ νη θαηλνηνκίεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζηα ΜΜΔ 

(ΑΡΙ – Κνηλσληθή Οξγάλσζε Τπνζηήξημεο Νέσλ, 2010). 

ρεηηθά κε ηελ ηελ Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο, θαζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. Αθελφο, ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα απνθξπζηαιιψλνπλ ην 

πλεχκα κηαο νξηζκέλεο παηδαγσγηθήο αληίιεςεο θαη αθεηέξνπ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

απνηεινχλ ρξήζηκν εξγαιείν δηακφξθσζεο ηδενινγίαο ησλ παηδηψλ θαη επηδξνχλ 

θαηαιπηηθά ζηηο αμίεο θαη ζηηο ζηάζεηο  ηνπο (Άριεο, 1990). 

Έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα πξνσζεζεί ε Δθπαίδεπζε ζηα 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα είλαη ε δηαζεκαηηθφηεηα. χκθσλα κε ηνλ Υξπζαθίδε (2000) 

ε δηαζεκαηηθφηεηα δηαηεξεί ηε ζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη φρη ηελ πξνζέγγηζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηα βαζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά είλαη πσο 

ε δηδαζθαιία ελφο ζέκαηνο δελ γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηέα χιε αιιά ην ζέκα 

δηδάζθεηαη κε θπζηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ, ε γλψζε 

νξγαλψλεηαη εληαηνθεληξηθά θαη ρξεζηκνπνηείηαη κηα πνηθηιία ηξφπσλ γηα λα 

πξνσζεζεί ζπλεηδεηά θαη ζπζηεκαηηθά ε ζπζρέηηζε ηεο γλψζεο κεηαμχ ησλ ζεκάησλ. 

 

2.2 Τα Δικαιώματα του Παιδιού ςτο ελληνικό εκπαιδευτικό 

ςύςτημα 

2.2.1 Νομοθεςία για την ιςότιμη ςυμμετοχή όλων ςτην Εκπαίδευςη 

Σν χληαγκα  ζην άξζξν 16, παξάγξαθνο 2 νξίδεη φηη «Η παηδεία απνηειεί βαζηθή 

απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο θαη έρεη ζθνπφ ηελ εζηθή, πλεπκαηηθή, επαγγεικαηηθή θαη 

θπζηθή αγσγή ησλ Διιήλσλ, ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο 

θαη ηε δηάπιαζή ηνπο ζε ειεχζεξνπο θαη ππεχζπλνπο πνιίηεο». (Βνπιή ησλ Διιήλσλ, 

2008). 
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Παξά ην γεγνλφο φηη ην χληαγκα αλαζεσξήζεθε κφιηο ην 2008, φηαλ ε Διιάδα 

απνηεινχζε ήδε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, δελ θαίλεηαη λα έγηλε θάπνηα 

πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο. Η ζέζε πσο ε παηδεία αθνξά ηνπο Έιιελεο θαη ζθνπεχεη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, πηζαλφλ λα επηδερφηαλ 

νξηζκέλεο αιιαγέο ή έζησ πξνζζήθεο, ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλνληαλ παηδηά 

δηαθνξεηηθήο θαηαγσγήο θαη ζξεζθείαο. 

Παξφια απηά, ππάξρνπλ θάπνηνη επηκέξνπο λφκνη θαη δηαηάμεηο, πνπ θάλνπλ 

πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε γηα φινπο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν λφκνο 1566/85, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηνλ 

ζθνπφ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζέηεη σο ζηφρν ηελ 

«νιφπιεπξε, αξκνληθή θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθψλ θαη ςπρνζσκαηηθψλ 

δπλάκεσλ ησλ καζεηψλ, ψζηε, αλεμάξηεηα απφ θχιν θαη θαηαγσγή, λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εμειηρζνχλ ζε νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο θαη λα δήζνπλ 

δεκηνπξγηθά» (ΦΔΚ 167 η.Α’/ 30.09.1985). 

Δπηπιένλ, έρνπλ ςεθηζηεί λφκνη ζρεηηθά κε ηα παηδηά κε αλαπεξία, γεγνλφο πνπ 

επίζεο θαηεπζχλεη ηελ εθπαίδεπζε ζηελ ηζφηηκε δηαρείξηζε ησλ παηδηψλ. Σνλ Μάξηην 

ηνπ 2000 ςεθίδεηαη ν λφκνο 2817/2000 (ΦΔΚ 78 η. Α’/ 14.3.2000), ζηνλ νπνίν γηα 

πξψηε θνξά γίλεηαη ιφγνο γηα εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (θαη φρη γηα εηδηθέο 

αλάγθεο). Δπίζεο, νη εηδηθέο ηάμεηο κεηνλνκάδνληαη ζε ηκήκαηα έληαμεο. χκθσλα κε 

ην λφκν απηφ, «άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζεσξνχληαη ηα άηνκα πνπ 

έρνπλ ζεκαληηθή δπζθνιία κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο εμαηηίαο ζσκαηηθψλ, 

δηαλνεηηθψλ, ςπρνινγηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ.» Πνιχ 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ ζεσξείηαη ε ίδξπζε ησλ πξψησλ 

Κέληξσλ Γηάγλσζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (Κ.Γ.Α.Τ.). Σα Κ.Γ.Α.Τ. είλαη 

ππεχζπλα γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ εηζήγεζε γηα ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ 

εηδηθή εθπαίδεπζε (Μπάξκπαο, 2007). 
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2.2.2 Τα Δικαιώματα του Παιδιού ςτο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίςιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και ςτα Αναλυτικά Προγράμματα (ΑΠΣ) 

2.2.2.1 Γενικά 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 αλαηέζεθε ζην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην ε 

αλακφξθσζε ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Με ηε κεηαξξχζκηζε απηή εκθαλίζηεθε ην Γηαζεκαηηθφ 

Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, κε βάζε ην νπνίν πξνζαξκφδνληαη θαη ηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, θαη ηέζεθε  ην αίηεκα γηα δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία. 

ρεηηθά κε ηηο αλαθνξέο πνπ γίλνληαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε 

ζηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, απηέο είλαη εκθαλείο θαη επηηαθηηθέο, ηνπιάρηζηνλ ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν. ην γεληθφ κέξνο ηνπ ΓΔΠΠ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο, ε νπνία δηαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο φισλ ζηε γλψζε. Γίλεηαη ξεηή αλαθνξά πσο ε επηβνιή ελφο 

κνλνδηάζηαηνπ πνιηηηζκηθνχ κνληέινπ κπνξεί λα εληζρχζεη θαηλφκελα ξαηζηζκνχ θαη 

μελνθνβίαο. ηνλ αληίπνδα, πξνηείλεη έλα πην ηζφηηκν θαη δεκνθξαηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, ζην νπνίν πξέπεη λα ππεξέρεη ν ζεβαζκφο ζηηο  αλζξσπηζηηθέο αμίεο ηνπ 

θαζελφο  (Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 2003) 

Με δεδνκέλν, ινηπφλ, φηη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο, γίλεηαη ιφγνο γηα ην πνηνη πξέπεη λα είλαη νη 

ζηφρνη θαη πνηα ε θαηεχζπλζε ηνπ. Έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο άμνλεο είλαη ε 

νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή, πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ  απηναληίιεςε, ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη  δηαιεθηηθή ηθαλφηεηα, κε 

ζθνπφ  νη καζεηέο  λα γίλνληαη ππεχζπλνη, δεκνθξαηηθνί θαη κε αλζξσπηζηηθά ηδεψδε 

πνιίηεο, (Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 2003). 
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2.2.2.2 Η Ελληνική Εκπαιδευτική Πολιτική και η Διεθνήσ Σύμβαςη για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού 

ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζηελ 

εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζην άξζξν 28 θαη νη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο ζην άξζξν 29. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 28 αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη γίλεηαη κλεία ζηελ ππνρξεσηηθή θαη δσξεάλ εθπαίδεπζε φισλ, ζηελ 

παξνρή γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηελ πξφζβαζε 

ζηελ αλψηαηε παηδεία θαη ζηα κέηξα ζρνιηθήο πεηζαξρίαο (Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, 1992). 

ηελ ειιεληθή θνηλσλία φια ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη είλαη λνκηθά θαηνρπξσκέλα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ππνρξεσηηθή θαη δσξεάλ εθπαίδεπζε, ε παξνρή γεληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ε πξφζβαζε ζηελ αλψηαηε παηδεία 

θαηνρπξψλνληαη ζην άξζξν 16 ηνπ πληάγκαηνο (2008). Σν κάζεκα ηνπ ρνιηθνχ 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ εληάζζεηαη επίζεκα ζην Πξφγξακκα πνπδψλ. Ο 

Σνπξηνχξαο (2010) αλαθέξεη πσο ζε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ην 2000 γηα 

ηε ζρνιηθή δηαξξνή απνδεηθλχεηαη φηη ε ρψξα καο παξνπζηάδεη πεξίπνπ 20% δηαξξνή 

απφ ηε βαζηθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

ε φ,ηη αθνξά ζηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο, δηαπηζηψλεηαη πσο ππάξρεη ηαχηηζε 

απφςεσλ αλάκεζα ζηηο Γεληθέο Αξρέο ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ζηε 

χκβαζε. Μάιηζηα, νξηζκέλα ζεκεία αλαιχνληαη ζε αδξέο γξακκέο ζηηο Γεληθέο 

Αξρέο ηεο Δθπαίδεπζεο, δίλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν μερσξηζηή ζεκαζία ζην 

θαζέλα απφ απηά. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην άξζξν 29, παξάγξαθνο 1 αλαθέξεη: 

«Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ζπκθσλνχλ φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα 

απνζθνπεί: α) ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ,  β) ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, γ) ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεβαζκνχ γηα 

ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ, ηε γιψζζα ηνπ θαη ηηο πνιηηηζηηθέο ηνπ αμίεο, δ) ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα κηα ππεχζπλε δσή ζε κηα ειεχζεξε θνηλσλία κέζα ζε 

πλεχκα θαηαλφεζεο, εηξήλεο, αλνρήο, ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ε) ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζεβαζκνχ γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ» (Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ, 1992). 

 



26 
 

2.2.2.3 Γενικέσ αρχέσ του ΔΕΠΠΣ και των επιμέρουσ ΑΠΣ 

Οη Γεληθέο Αξρέο ηεο Δθπαίδεπζεο απνηεινχλ ηνπο θεληξηθνχο άμνλεο γχξσ απφ ηνπο 

νπνίνπο δνκείηαη ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ. Σφζν νη 

γεληθνί θαη εηδηθνί ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη νη ζηφρνη ησλ επηκέξνπο 

καζεκάησλ επηηπγράλνληαη κέζα απφ ην πεξηερφκελν, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απηφ πξνσζεί. Γηα παξάδεηγκα, ε θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο 

ζπλείδεζεο γίλεηαη κέζσ ηνπ ζεβαζκνχ ζην δηθαίσκα εζληθήο αλεμαξηεζίαο φισλ 

ησλ ιαψλ. Αληίζηνηρα, ε θαιιηέξγεηα ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο γίλεηαη κέζσ ηνπ 

ζεβαζκνχ ζην δηθαίσκα ηεο αλεμηζξεζθίαο θαη ελάληηα ζε νπνηαδήπνηε 

πξνθαηάιεςε ή θαλαηηζκφ  (Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 2003). 

 

2.3.2.4 Διδακτική μεθοδολογία και  Μεθοδολογικέσ Προςεγγίςεισ 

ρεηηθά κε ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πξνηείλεηαη ε δηαζεκαηηθή θαη νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, δεδνκέλνπ φηη κέζσ απηήο είλαη πην απνηειεζκαηηθή ε 

θνηλσληθή κάζεζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ιηγφηεξν 

γλσζηνθεληξηθφο. Η δηαζεκαηηθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε ελφο ζέκαηνο δίλεη ηελ 

επθαηξία ζηα παηδηά λα δξνπλ  απηφλνκα θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη θαζηζηνχλ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ κεζνιαβεηή. Δπηπιένλ, ε δηαζεκαηηθφηεηα ζπκβάιιεη ζηελ παξνρή 

ίζσλ επθαηξηψλ, γηαηί ππάξρνπλ επθαηξίεο γηα φια ηα παηδηά  (Παηδαγσγηθφ 

Ιλζηηηνχην, 2003). 

ήκεξα, έρεη πεξηνξηζηεί  ην δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν πνπ γηα ρξφληα απνηεινχζε 

ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Αλη’ απηνχ, 

πξνηείλνληαη: 

α) Η δηεξεχλεζε θαη αλαθάιπςε σο κέζνδνη πνπ εληάζζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, β) Η βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, γ) Η ρξήζε 

θαηάιιεινπ επνπηηθνχ πιηθνχ, πνπ εμάπηεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, δ) Η 

ζπδήηεζε θαη ν δηάινγνο αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηα παηδηά,  πνπ βνεζά ζηε 

δηαηχπσζε απφςεσλ θαη ζέηεη ηα παηδηά ζε  δηαδηθαζία δηαιεθηηθήο αληηπαξάζεζεο, 

ζη) Σέινο, πξνηείλνληαη νη νκαδνζπλεξγαηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο, γηαηί αθελφο 

ζηεξίδνπλ ην ζπιινγηθφ πιαίζην θαη αθεηέξνπ κέζσ απηνχ κπνξεί λα πξνσζεζεί θαη 

ε αηνκηθή κάζεζε. (Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην,  2003). 



27 
 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζην ΓΔΠΠ έρεη εληαρζεί θαη 

ε επέιηθηε δψλε, ε νπνία δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο 

γλψζεο  κε ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ  (Αιαρηψηεο, 2003). Ο Υξπζαθίδεο (1994) 

γξάθεη πσο νη δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο κπνξεί λα έρνπλ σο αθφξκεζε βησκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Οη αλάγθεο, ηα πξνβιήκαηα θαη νη απνξίεο ηνπ παηδηνχ πνπ πεγάδνπλ 

απφ ηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο θαη αλεζπρίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα ζηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αθνξκή γηα γφληκε κάζεζε. 
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Κεφάλαιο 3ο Παιδί και Διεθνέσ Δίκαιο 

3.1 Η Ευρωπαΰκή Σύμβαςη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) 

Η Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ςεθίζηεθε ζηε Ρψκε ην 

1950 απφ ηα θξάηε-κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Η ΔΓΑ είρε σο απψηεξν 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε νξηζκέλσλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία είραλ ήδε 

δηαηππσζεί ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ( Παξίζη, 

1948). Η ΔΓΑ θπξψζεθε κε ηνλ λφκν λ. 2329/1953, θαηαγγέιζεθε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηθηαηνξίαο θαη ηειηθά ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην Ν.Γ. 54/1974. Μέρξη ζήκεξα έρεη 

ηξνπνπνηεζεί κε 14 Πξσηφθνιια θαη απνηειεί κία ζχκβαζε πνπ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηηο εζσηεξηθέο  δεκφζηεο ή ηδησηηθέο ζρέζεηο, θαζψο ζηα θξάηε πνπ 

εηζήρζε εθαξκφζηεθε άκεζα σο εζσηεξηθφ δίθαην, θαζηεξψλνληαο ειεπζεξίεο πξνο 

ηα άηνκα, ηα νπνία έρνπλ ζεηηθέο απαηηήζεηο απφ ην θξάηνο. 

3.2 Διεθνήσ Σύμβαςη για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ)  
Η Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (ΓΓΠ) ππεγξάθε απφ ηα 

θξάηε- κέξε ηνπ Ο.Η.Δ.  ην 1989 θαη θπξψζεθε ζηελ Διιάδα κε ηνλ λφκν 2101/1992. 

Απνηειεί ην πξψην δηεζλέο θείκελν πνπ θαηαγξάθεη ζπζηεκαηηθά ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ. Η εζηθή ζεκαζία ηεο ζχκβαζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη φια ηα ειεχζεξα 

θαη δεκνθξαηηθά θξάηε θαηνρχξσζαλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, πεξηνξίδνληαο 

απηαξρηθά θαζεζηψηα, πνπ έζεηαλ θξαγκνχο ζηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο. Η ελ ιφγσ χκβαζε ζεσξείηαη σο ην πιένλ νινθιεξσκέλν ςήθηζκα ηνπ 

ΟΗΔ, θαζψο πξνζηαηεχεη φρη κφλν ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, 

αιιά θαη ηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά ηνπ δηθαηψκαηα (Παξνπιάο, 

2002). 

Σν άξζξν 1 ηεο ΓΓΠ νξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ θνξέα ησλ δηθαησκάησλ. πγθεθξηκέλα 

αλαθέξεη φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ζεσξείηαη παηδί θάζε 

αλζξψπηλν νλ κηθξφηεξν ησλ δεθανθηψ εηψλ, εθηφο εάλ ε ελειηθίσζε επέξρεηαη 

λσξίηεξα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα γηα ην παηδί λνκνζεζία. Η ειηθία πνπ ηίζεηαη 

είλαη ε ζπλήζεο ειηθία ελειηθίσζεο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο. Χζηφζν, ε χκβαζε 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα ζπκβαιιφκελα θξάηε λα νξίζνπλ κηθξφηεξν φξην ειηθίαο, 

ελψ δελ απνθιείεηαη ε επέθηαζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ζε παηδί αθφκα αγέλλεην, φπσο 

παξαηεξείηαη θαη ζην εζσηεξηθφ καο δίθαην κε ηελ ΑΚ 35 γηα ηε λνκηθή ζέζε ηνπ 

θπνθνξνχκελνπ (Παξνπιάο, 2002). 
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Η ΓΓΠ απνηειείηαη απφ 54 άξζξα πνπ νκαδνπνηνχληαη ζε ηξία κέξε. ην πξψην 

κέξνο (1-41) αλαθέξνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ην δεχηεξν κέξνο (42-45) 

πεξηγξάθεη ην κεραληζκφ ειέγρνπ θαη ην ηξίην (46-54) αθνξά ζηηο ηειηθέο δηαηάμεηο. 

Σν άξζξν 2 θαηνρπξψλεη ηελ αξρή ηεο κε δηάθξηζεο. πγθεθξηκέλα, ηα 

ζπκβαιιφκελα Κξάηε ππνρξενχληαη λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξνχζα χκβαζε θαη λα ηα εγγπψληαη ζε θάζε παηδί πνπ ππάγεηαη ζηε 

δηθαηνδνζία ηνπο, ρσξίο θακία δηάθξηζε θπιήο, ρξψκαηνο, θχινπ, γιψζζαο, 

ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ ηνπ παηδηνχ ή ησλ γνλέσλ ηνπ ή ησλ 

λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ ή ηεο εζληθήο, εζληθηζηηθήο ή θνηλσληθήο θαηαγσγήο ηνπο, 

ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ηεο αληθαλφηεηάο ηνπο, ηεο γέλλεζήο ηνπο ή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηάζηαζεο.  

ην άξζξν 3 πεξηιακβάλεηαη κηα  αξρή, εθείλε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ 

παηδηνχ. Δδψ πεξηιακβάλεηαη κηα πνιχ ζεκαληηθή αξρή, ε νπνία δελ θαηνρπξψλεηαη 

ξεηά ζην ειιεληθφ χληαγκα, θαη αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

παηδηνχ έλαληη απνθάζεσλ λνκνζεηηθήο ή δηθαζηηθήο εμνπζίαο ή δηνηθεηηθψλ αξρψλ. 

πλεπψο, ηα θξάηε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνηάζζνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ 

έλαληη άιισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, αθηεξψλνληαο θαη κεγαιχηεξνπο νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη πάληα ζεβφκελα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ γνλέσλ, ησλ επηηξφπσλ θαη φζσλ άιισλ έρνπλ ηελ επηκέιεηα ησλ 

παηδηψλ. 

Σν άξζξν 4 αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ λα παίξλνπλ φια ηα 

λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια κέηξα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

αλαγλσξηζκέλσλ ζηελ παξνχζα χκβαζε δηθαησκάησλ. Σν άξζξν 5 αλαθέξεηαη ζην 

ξφιν πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη νη γνλείο πνπ έρνπλ λφκηκα ηελ επζχλε γηα ην παηδί, λα 

ηνπ παξάζρνπλ  ηηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπ 

αλαγλσξίδεη ε παξνχζα χκβαζε. 

ην άξζξν 6 θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζηε δσή, ην νπνίν απαληάηαη 

θαη ζην χληαγκα (5§2). Σν δηθαίσκα ζηελ αλάπηπμε, φπσο θαη ην δηθαίσκα ζηελ 

επηβίσζε έρεη δπλακηθή έλλνηα. Πξφθεηηαη γηα ην δηθαίσκα ησλ παηδηψλ γηα 

νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηξνθή, 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, βαζηθή εθπαίδεπζε. 



30 
 

ην άξζξν 7 ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα ζην φλνκα, ζηελ ηζαγέλεηα θαη γλψζεο ησλ 

γνλέσλ, πξνζηαηεχεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ παηδηνχ θαη θαηνρπξψλεηαη ε ηζαγέλεηα. 

Δπίζεο κε ην δηθαίσκα ζην φλνκα ην άηνκν απνθηά βηνινγηθή θαη λνκηθή ππφζηαζε.  

Σέινο, δηαζθαιίδεηαη θαη ην δηθαίσκα εγγξαθήο ζην ιεμηαξρείν κεηά ηε γέλλεζε, κε 

ηε νπνία πξνζηαηεχεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ παηδηνχ θαη ην δηθαίσκά ηνπ λα γλσξίδεη 

ηελ ηαπηφηεηα ησλ γνλέσλ ηνπ.  

Σν άξζξν 9 αλαγλσξίδεη δηθαηψκαηα ζε πεξίπησζε ρσξηζκνχ απφ ηνπο γνλείο. Η 

ΓΓΠ φπσο θαη ην χληαγκα αληηιακβάλεηαη ηελ νηθνγέλεηα σο ηε βαζηθή κνλάδα 

ζηελ νπνία κπνξεί λα βαζηζηεί ε νκαιή αλάπηπμε ελφο παηδηνχ. Οη αξκφδηεο αξρέο ζα 

απνθαζίζνπλ ην αλ ν ρσξηζκφο απηφο είλαη αλαγθαίνο γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. 

ην επφκελν άξζξν πεξηγξάθεηαη ην δηθαίσκα πνπ έρεη θάζε παηδί λα επαλελσζεί κε 

ηνπο γνλείο ηνπ, φηαλ δεη καθξηά ηνπο ιφγσ εκπφιεκσλ θαηαζηάζεσλ ή απνβηψζεσο, 

κεηαλάζηεπζεο ή δηαθνξεηηθήο θαηαγσγήο ησλ γνλέσλ ηνπ.  

Με ην άξζξν 12 θαηνρπξψλεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ αλειίθσλ λα εθθξάδνπλ ηε γλψκε 

ηνπο γηα θάζε ζέκα πνπ ηνπο αθνξά αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο θαη ην βαζκφ 

σξηκφηεηάο ηνπο.  Σν άξζξν 13 αλαθέξεη φηη ην παηδί έρεη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο 

ηεο έθθξαζεο. Σν δηθαίσκα απηφ πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία αλαδήηεζεο, ιήςεο θαη 

δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ. ην άξζξν 14 θαηνρπξψλνληαη ε ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, 

ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο, νη νπνίεο θαη απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο.  

Σν άξζξν 15 θάλεη ιφγν γηα δηθαίσκα ησλ παηδηψλ ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη 

ζπλεηαηξίδεζζαη. Η δηάηαμε απνηειεί ηε λνκηθή βάζε γηα λα ζπζηήζνπλ νη αλήιηθνη 

εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θαη ζρνιηθά ζσκαηεία.  

Σν άξζξν 16 αλαθέξεη φηη θαλέλα παηδί δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν 

απζαίξεηεο ή παξάλνκεο επέκβαζεο ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ.  Σν 

άξζξν 20 αλαθέξεηαη ζηελ πξφβιεςε ελαιιαθηηθήο επηκέιεηαο. Κάζε παηδί πνπ 

ζηεξείηαη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ ή ην νπνίν γηα ην 

δηθφ ηνπ ζπκθέξνλ δελ είλαη δπλαηφλ λα παξακείλεη ζην πεξηβάιινλ απηφ δηθαηνχηαη 

εηδηθή πξνζηαζία θαη βνήζεηα εθ κέξνπο ηνπ Κξάηνπο. Σν δηθαίσκα ζηελ πγεία θαη 

ζηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο δηαζθαιίδεηαη ζην άξζξν 24, φπνπ νξίδεηαη  ε πγεία σο ε 

θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο. ην άξζξν 

θαηνρπξψλεηαη φρη κφλν ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηε ζεξαπεία αιιά θαη ην δηθαίσκα 
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ζηελ απνθαηάζηαζε. Με ην επφκελν άξζξν (25 ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ζε αλάδνρε 

νηθνγέλεηα) αλαγλσξίδεηαη ζην παηδί, πνπ ηνπνζεηήζεθε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζε 

κία νηθνγέλεηα, κε ζθνπφ ηελ παξνρή θξνληίδαο,  Παξάιιεια, κε ην επφκελν άξζξν 

αλαγλσξίδεηαη ζην παηδί δηθαίσκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. ην ειιεληθφ 

ζπληαγκαηηθφ ζχζηεκα ην δηθαίσκα απηφ απνξξέεη απφ ηε ζπλδπαζηηθή εξκελεία 

ησλ άξζξσλ 21 θαη 22. 

ην άξζξν 27 ηα ζπκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα θάζε παηδηνχ γηα 

έλα θαηάιιειν επίπεδν δσήο πνπ λα επηηξέπεη ηε ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή, ςπρηθή, 

εζηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμή ηνπ. Σν άξζξν 28 αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα ζηελ 

εθπαίδεπζε. Καηνρπξψλεηαη γηα πξψηε θνξά ζε δηεζλέο επίπεδν, θαη ζπλεπάγεηαη ηελ 

ίζε πξφζβαζε φισλ ζηε κφξθσζε, ηελ αξρή ηεο δσξεάλ θνίηεζεο. πκπιεξσκαηηθά 

ην άξζξν 29 ηεο ΓΓΠ αλαθέξεηαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ παηδηνχ 

παξέρνληαο κηα γεληθή ξήηξα γηα ηνλ ζεσξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο παηδείαο. 

Βαζηθφο άμνλαο είλαη ν ζεβαζκφο ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ε πξνζηαζία γηα ηελ είζνδν 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν.  

Σέινο, ζην άξζξν 30 δηαηππψλεηαη φηη ζηα θξάηε φπνπ ππάξρνπλ εζληθέο, 

ζξεζθεπηηθέο γισζζηθέο κεηνλφηεηεο ή πξφζσπα απηφρζνλεο θαηαγσγήο, έλα παηδί 

απηφρζνλ ή πνπ αλήθεη ζε κία απφ απηέο ηηο κεηνλφηεηεο δελ κπνξεί λα ζηεξεζεί ην 

δηθαίσκα λα έρεη ηε δηθή ηνπ πνιηηηζηηθή δσή, λα πξεζβεχεη θαη λα αζθεί ηε δηθή ηνπ 

ζξεζθεία ή λα ρξεζηκνπνηεί ηε δηθή ηνπ γιψζζα απφ θνηλνχ κε ηα άιια κέιε ηεο 

νκάδαο ηνπ. Δλψ θαη ην άξζξν 31 ιέεη φηη ηα ζπκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ 

ζην παηδί ην δηθαίσκα ζηελ αλάπαπζε θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ, ζηελ ελαζρφιεζε κε ςπραγσγηθά παηρλίδηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη 

θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ηνπ θαη ζηελ ειεχζεξε ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηζηηθή θαη 

θαιιηηερληθή δσή.  
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Κεφάλαιο 4ο Ανθρώπινα Δικαιώματα ςτην Εκπαίδευςη 

4.1 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευςη 

4.1.1 Η εκπαίδευςη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 Οη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ δείρλνπλ ζεβαζκφ ζηελ αηνκηθή αμηνπξέπεηα πξέπεη 

λα ζπλνδεχνληαη έκπξαθηα απφ ηελ έλλνηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο 

ειεπζεξίαο. Η ζπγθεθξηκέλε ζηάζε απνηειεί ηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεβαζκνχ 

πξνο ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ απνηεινχλ ηνπο πξψηνπο  

θνξείο ηεο γλψζεο ησλ παηδηψλ, πξέπεη λα πξνσζνχλ ην είδνο ηεο κάζεζεο πνπ 

ππνζηεξίδεη  ην δηθαίσκα ηνπ ιφγνπ. Δθείλνο πνπ αγλνεί ηελ πξαθηηθή ηνπ δηαιφγνπ 

ζεσξείηαη φηη παξαβηάδεη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή 

νθείιεη απηφ λα ην ζέβεηαη, αιιά θαη λα δηδάζθεη πψο έλαο καζεηήο κπνξεί λα 

επηρεηξεκαηνινγεί. Δληάζζεηαη, έηζη, ζηελ ζρνιηθή ηάμε ν ζεβαζκφο πξνο ηνλ άιιν 

θαη ην δηθαίσκά ηνπ λα εθθξάδεηαη  (Παληαδήο, 2003). 

Η εθπαίδεπζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα  πξέπεη λα πεξηέρεη ηε δεκηνπξγία ελφο 

ηξφπνπ δσήο  πνπ είλαη ελεξγεηηθφο απέλαληη ζηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη. Έρνπλ 

επνκέλσο θαηαγξαθεί νξηζκέλεο κέζνδνη πνπ επλννχλ ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή θαη 

ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά (Lenhart, 2006), νη νπνίεο απνηεινχλ κεζφδνπο πνπ 

βειηηψλνπλ ηε κεηάδνζε ηνπ νπζηψδνπο λνήκαηνο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

αιιά βάδνπλ ηα παηδηά θαη ζηε ινγηθή λα ζθέθηνληαη πέξα απφ απηφ πνπ βιέπνπλ. 

Η εξγαζηαθή δηδαζθαιία απνηειεί ηε βαζηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο,  κε ηελ 

εθπαίδεπζε καζεηψλ ζε ηκήκαηα θαη ζέκα πνπ νξίδεηαη απφ κηα αλψηεξε αξρή ή ηνλ 

ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ. Παξαιιαγέο απηήο ηεο κνξθήο είλαη δηάθνξεο γλσζηέο 

εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη φπσο ε Μνληεζζνξηαλή Αγσγή, ε Μέζνδνο Projekt, ε 

Δμαηνκηθεπκέλε Γηδαζθαιία. Χζηφζν, νη ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη πξνάγνπλ ηελ 

ελεξγεηηθή ζηάζε κάζεζεο ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηε ζπκβαηηθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο πνπ δίλεη πιήξε δηθαηνδνζία ζηνλ δηδάζθνληα, ζηνρεχνληαο έηζη ηελ 

αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο ζθέςεο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ (Flechsig, 1996). 

 

 

 Άμηα αλαθνξάο είλαη ε Μέζνδνο ηνπ Μαζεζηαθνχ Projekt, ε νπνία δηαθέξεη απφ ηελ 

απιή Μέζνδν Projekt. ηε δεχηεξε παξαηεξείηαη έλαο πεξηνξηζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο 
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δηαδηθαζίαο ζηα αξρηθά πιαίζηα κε ηα νπνία θαηαξηίζηεθε, ζε αληίζεζε κε ηελ πξψηε 

φπνπ νη καζεηέο εηζάγνληαη ζε θαηλνηφκεο πξαθηηθέο θαη πξνζπαζνχλ λα κάζνπλ πσο 

εθαξκφδνληαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή νη γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ, ψζηε λα βειηηψζνπλ 

ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ αλζξψπσλ. ηελ εθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα ε Μέζνδνο εληζρχεη ηελ αλάιεςε  δξάζεο θαη παξεκβάζεσλ θαηά ηεο 

θαηαπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ (Walsh, 2007). 

4.1.2  Η αξία τησ εκπαίδευςησ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

 χκθσλα κε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Ηζηθψλ Αξρψλ γηα Φπρνιφγνπο, ε 

εθπαίδεπζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

δεκηνπξγίαο πεξηζζφηεξν ηζνξξνπεκέλσλ αηφκσλ, λνεηηθά, αθνχ κηα λννηξνπία 

ζεβαζκνχ θαη αιιειεγγχεο κεηψλεη ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηελ αλάγθε επηβνιήο ζε 

πην αδχλακα άηνκα (Gauthier, 2009). Οη ζεκεξηλέο θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο ε 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα είλαη ζπρλφ θαηλφκελν, κπνξνχλ θαη πξέπεη λα εληάμνπλ 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ ζα βνεζήζνπλ λα θαιιηεξγεζεί ζηαδηαθά ην αίζζεκα 

ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ην δηαθνξεηηθφ, σζηφζν ε εθπαίδεπζε απηή εληζρχεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ επηθξαηεί έλα θιίκα ππνζηήξημεο ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 Δπαλεξρφκελνη ζηελ έλλνηα ηεο αμίαο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, νη δηεζλείο νξγαληζκνί πνπ ηα ππεξαζπίδνληαη, δίλνπλ έκθαζε ζε 

εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ είλαη βαζηζκέλεο ζηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ. 

Πέξα φκσο απφ απηέο ηηο δξάζεηο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, νη πξσηνβνπιίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ δηθαησκάησλ θηλνχληαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ θαηεχζπλζε ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ρσξίο ηε ρξήζε βίαο ζχκθσλα θαη κε 

ηελ έξεπλα ησλ Reimers θαη Chung (2010), κε ηε ζπδήηεζε εθπαηδεπηηθνχ-παηδηνχ 

λα απνηειεί ηε ζπλεζέζηεξε κνξθή θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ λα έπεηαη. Η 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη ελειίθσλ γεληθφηεξα, θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηε ζηάζε κηαο 

θνηλσλίαο ζε ζέκαηα ηζφηεηαο, αθνχ απφ κφλν ηνπ ην ζρνιείν δελ κπνξεί λα 

επεξεάζεη πιήξσο ηε λννηξνπία ησλ παηδηψλ. 

Σέινο, ε εθπαίδεπζε ησλ δηθαησκάησλ είλαη απηή πνπ κπνξεί λα εμαιείςεη θαη ηηο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παηδηψλ ζηνπο θχθινπο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο ηηο ζρνιηθέο 

επηδφζεηο, ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ηελ θαηαγσγή, αθνχ ηα παηδηά δε ζα βιέπνπλ 
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σο θαηψηεξν έλα ζπλνκήιηθφ ηνπο πνπ δελ επηηπγράλεη ζηα καζήκαηα πςειά 

απνηειέζκαηα ή έρεη πεξηζζφηεξα θηιά ή πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθή ήπεηξν κε 

δηαθνξεηηθφ ρξψκα δέξκαηνο.  

Γηαπηζηψλεηαη έηζη φηη ε αμία ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, αλ θαη 

αλαγλσξίδεηαη απφ φιεο ηηο ρψξεο, δελ εθαξκφδεηαη ηζφηηκα ζηνπο καζεηέο ή ηα 

θξάηε απνθεχγνπλ ηηο άκεζεο αλαθνξέο ζηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνςεθνχλησλ 

πιεζπζκψλ ή νη νηθνγέλεηεο δελ πξνσζνχλ έλα θιίκα δεκνθξαηίαο θαη ζεβαζκνχ 

πξνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα, δπζρεξαίλνληαο   ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ. Η βησκαηηθή 

κάζεζε  ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη απηφ ην έξγν θαη λα αλαδείμεη μαλά ην ξφιν ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηελ αμία πνπ έρεη ε εθπαίδεπζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηε 

δεκηνπξγία ελφο θαιχηεξνπ θφζκνπ.  

4.1.3 Παραδείγματα εφαρμογήσ 

χκθσλα θαη κε ηε Γηαθήξπμε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (Education International, 2016), νη δηαζηάζεηο 

ηεο εθπαίδεπζεο πνπ γίλνληαη θνηλά απνδεθηέο είλαη ηξεηο. Η εθπαίδεπζε πάλσ ζηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, κέζα απφ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. 

Σα παξαδείγκαηα  πνπ πξνηείλνληαη απφ ην εγρεηξίδην Compass είλαη εμαηξεηηθά θαη 

αθνξνχλ φια ηα επίπεδα εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ. Έηζη, ζε επίπεδν παλεπηζηεκίνπ 

θπξίσο, ππάξρεη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ εθαξκφδεηαη πνιχ ζπρλά ηφζν γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ φζν θαη γηα ηε βησκαηηθή ηνπο εθπαίδεπζε. Η 

πξνζνκνίσζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο δίθεο, είλαη έλα απφ ηα θαιχηεξα 

παξαδείγκαηα εθπαίδεπζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν 

είλαη γλσζηή ε εμάπισζε ηνπ ηνχ ηνπ AIDS θαη νη πξνζπάζεηεο νξηζκέλσλ 

θπβεξλήζεσλ λα εθνδηάζνπλ ηνπο πνιίηεο κε ηα θαηάιιεια θάξκαθα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζή ηνπ. Χζηφζν, ιφγσ θφζηνπο νη θπβεξλήζεηο κνηξάδνπλ θζελά 

αληίγξαθα θαξκάθσλ (γελφζεκα) θαη νη θαξκαθεπηηθέο βηνκεραλίεο έρνπλ μεθηλήζεη 

δηθαζηηθφ αγψλα ελαληίνλ ηνπο ψζηε λα πξνζηαηεχζνπλ ηα θεθηεκέλα ηνπο. Οη 

θνηηεηέο-ππνζηεξηθηέο ησλ δηθαησκάησλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

θαηάιιειεο γλψζεηο, ψζηε λα επηθξαηήζνπλ ελαληίνλ ηνπ θαζεγεηή πνπ παξηζηάλεη 

ηηο βηνκεραλίεο θαξκάθσλ. Σν πεξηζηαηηθφ παξεκπηπηφλησο είλαη πξαγκαηηθφ θαη 

πεγαίλεη πίζσ ζην 1998 φηαλ ε Έλσζε Καηαζθεπαζηψλ Φαξκάθσλ Ννηίνπ Αθξηθήο 
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άζθεζε πνηληθή δίσμε ζηνλ ηφηε πξφεδξν ηεο ρψξαο Νέιζνλ Μαληέια, γηα ην 

παξαπάλσ πεξηζηαηηθφ (Fisher and Rigamonti, 2005). 

Σέινο, αλ θαη ηα παξαδείγκαηα φπνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε εθπαίδεπζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ είλαη πάξα πνιιά, έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν παξάδεηγκα είλαη 

ε ελδννηθνγελεηαθή βία πνπ πνιιέο θνξέο ζπκβαίλεη αιιά δελ θαίλεηαη ζηνλ έμσ 

θφζκν φπσο άιιεο πεξηπηψζεηο θαηαπάηεζεο δηθαησκάησλ. Η ζπγθέληξσζε άξζξσλ 

απφ θαηαζηάζεηο θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ ή παηδηψλ, ε παξαθνινχζεζε δειψζεσλ 

απηψλ ησλ γπλαηθψλ θαη παηδηψλ ή ε ζπδήηεζε καδί ηνπο, κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ 

θαιχηεξε άκεζε εθπαίδεπζε γηα ηα παηδηά πην ψξηκεο ειηθίαο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ 

δεθάδεο εμαηξεηηθέο ηαηλίεο πνπ αλαπαξηζηνχλ ηέηνηνπ είδνπο ζπκβάληα, φπσο ην 

Sleeping with the enemy ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, ην εθπιεθηηθφ ληνθηκαληέξ ηνπ 2001 

Domestic Violence ηνπ Frederick Wiseman φπνπ κηιά κε γπλαίθεο ελφο θαηαθπγίνπ 

θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ ζηε Florida ησλ ΗΠΑ ή αθφκε θαη ε ηαηλία Κπλφδνληαο 

ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ Έιιελα ζθελνζέηε Γηψξγνπ Λάλζηκνπ ε νπνία πεξηέρεη πνιιά 

θξπθά λνήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ θαη ηηο 

ππεξβνιέο ησλ γνλέσλ. 

Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ έλα κέξνο κφλν απφ πεξηπηψζεηο φπνπ ε εθπαίδεπζε 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κεηαηξέπεη ηε γλψζε ζε εκπεηξία. Η δηάζεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ λα κεηαδψζεη ζηα παηδηά ην πξαγκαηηθφ λφεκα ηεο ππνζηήξημεο ησλ 

δηθαησκάησλ, νδεγεί ζε αλαδήηεζε ηξφπσλ θαη κεζφδσλ πνπ - κε ηελ ππνζηήξημε 

θπζηθά θαη ηεο νηθνγέλεηαο - κπνξνχλ λα ηα κεηαηξέςνπλ κειινληηθά ζηνπο πνιίηεο 

πνπ ζα θηηάμνπλ έλαλ θαιχηεξν θφζκν. Γηα λα ζπκβεί φκσο απηφ, ηα παηδηά ζα 

πξέπεη λα βγνχλε απφ ηελ ηάμε θαη λα δήζνπλ εκπεηξίεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

ζθέθηνληαη δηαθνξεηηθά, λα αλαιχνπλ ζε βάζνο, λα θξίλνπλ αληηθεηκεληθά θαη λα κε 

ζθέθηνληαη ή ελεξγνχλ αηνκηθά αιιά ζπιινγηθά (Hoover, 2007). 

4.2 Προώποθέςεισ για Εκπαιδευτική Εφαρμογή των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων 
 Οη πξσηνβνπιίεο πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη έλαο εθπαηδεπηηθφο γηα λα 

επαηζζεηνπνηήζεη ηα παηδηά ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζπκπιεξψλνπλ κηα ιίζηα 

απφ δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε επίζθεςε ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο δηαπξάρζεθαλ 

παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ, ε παξαθνινχζεζε κηαο εθπαηδεπηηθήο νκηιίαο κε 
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ηαπηφρξνλε αλαπαξαγσγή βίληεν, ε παξαθνινχζεζε ηαηληψλ κε ζέκα ηελ 

θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ.  

Η ζπκκεηνρή  ζε κηα αλαδάζσζε ή εθζηξαηεία αλαθχθισζεο είλαη ε κεγαιχηεξε 

εκπεηξία πνπ κπνξεί λα δνζεί ζηα παηδηά ζρεηηθά κε ηελ νηθνινγηθή ζπλείδεζε θαη ην 

ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ. Η επίζθεςε ζηα γξαθεία κηαο νξγάλσζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ή κηαο νξγάλσζεο πνπ κάρεηαη γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

παηδηψλ θαη ε ζπδήηεζε κε κέιε πνπ έρνπλ δήζεη θαηαζηάζεηο πξνζβνιήο ησλ 

δηθαησκάησλ, βγάδεη ηα παηδηά απφ ηα ζηελά φξηα ηεο ηάμεο θαη ηα βνεζά λα 

δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο, φρη απιά λα αθνχλε πξνηάζεηο απφ έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ.  
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Επίλογοσ 
Σα παηδηά, αλακθίβνιά, απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξν ηκήκα ηεο θνηλσλίαο. Δμαηηίαο ηεο 

ηδηαίηεξεο πξνζσπηθφηεηά ηνπο ζεσξνχληαη άμηα εηδηθήο πξνζηαζίαο. Γη’ απηφ θαη ηα 

ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ζπγθαηαιέγνληαη ζην θεθάιαην ησλ αηνκηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ην νπνίν αλήθεη ζην δεκφζην δίθαην. Παξάιιεια, 

πξνζηαηεχνληαη θαη απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ θπξσζεί κε λφκν, κε 

θχξηα ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. 

Η παξνχζα εξγαζία παξέζεζε ηξφπνπο, ψζηε λα πξνσζεζεί ε Δθπαίδεπζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. Χζηφζν, νη πξνζπάζεηεο απηέο δελ είλαη αξθεηέο θαη ζε 

θακία πεξίπησζε δελ παξαηεξνχληαη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζε πξαθηηθφ 

επίπεδν. Τπάξρνπλ αθφκε πνιιά πεξηζψξηα βειηίσζεο, ψζηε λα έρνπκε έλα ζρνιείν 

πνπ ζα πξνάγεη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπιινγηθφηεηα, ηνλ 

έκπξαθην ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε, ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή εθπαίδεπζε, ηηο πνιιαπιέο πεγέο πιεξνθφξεζεο, ηελ 

επειημία θαη ηε ζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή θαη ηελ παγθφζκηα θνηλσλία. Η πξνζθφιιεζε 

ζηνπο βαζκνχο θαη ζηνλ αληαγσληζκφ δελ ζα θάλνπλ πνηέ ην ζρνιείν ρψξν 

δεκηνπξγηθήο κάζεζεο θαη ραξάο (Υαξαιάκπνπο, 2000). 

 Η Δθπαίδεπζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ δελ είλαη κηα ζηείξα δηαδηθαζία 

απνθνκκέλε απφ ηελ ππφινηπε εθπαηδεπηηθή πξάμε. Πξνάγεη γλψζεηο, δεμηφηεηεο, 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θαη απηφ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζε φια ηα 

καζήκαηα, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ζε φιεο ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο ηάμεο. 

Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Παηδηνχ, θαζψο απηφο κπνξεί λα νξγαλψζεη θαηάιιεια ην κάζεκα θαη κπνξεί κε 

ηελ ίδηα ηνπ ηε ζηάζε λα εκπλεχζεη ηα παηδηά θαη λα ηα παξνηξχλεη λα ςάμνπλ, λα 

κάζνπλ, λα δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Ο Paulo Freire (2006) πηζηεχεη πσο ηα 

νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα έλαλ δάζθαιν ή γηα κηα δαζθάια είλαη ε ηαπεηλνθξνζχλε, 

ε εμνπιηζκέλε αγάπε γηα απηφ πνπ θάλνπλ, ην ζάξξνο, ε αλεθηηθφηεηα, ε 

απνθαζηζηηθφηεηα, ε αθνζίσζε πνπ ζα ηνλ/ηελ νδεγήζεη ζε αζθαιείο επηινγέο, ε 

ηζφξξνπε δχλακε αλάκεζα ζηελ ππνκνλή θαη ηελ αλππνκνλεζία θαη ηέινο πξνβάιιεη 

σο ζεκειηψδε αξεηή γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ ηε ραξά ηεο δσήο. Αλ ν δάζθαινο ηεο 

ηάμεο είλαη εμνπιηζκέλνο κε φιεο απηέο ηηο αξεηέο θαη έρνληαο ηελ απαξαίηεηε 
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επηζηεκνληθή θαηάξηηζε – πνπ ρσξίο ηα πξνζφληα πνπ πξναλαθέξζεθαλ δελ ζα 

εγγπφηαλ ηελ απνηειεζκαηηθή Δθπαίδεπζε ζηα Γηθαηψκαηα – κπνξεί λα ρηίζεη καδί 

κε ηα παηδηά ηελ θνπιηνχξα ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ πάλσ ζηελ νπνία ζα 

βαζηζηεί ε θνηλσλία θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη άλζξσπνη ζα δνπλ επηπρηζκέλνη. 
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