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Ο δάσκαλος πέθανε … ζήτω ο Δάσκαλος 

(Βαλιαντή, & Νεοφύτου, 2017: 71).  
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Η παρούσα εργασία αφιερώνεται στους υπηρετούντες 

εκπαιδευτικούς, σε όλη την υφήλιο,  

που -με ψυχική ανθεκτικότητα και καλλιεργημένη ηθική νοημοσύνη-  

σέβονται και υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ανθρώπων,  

εφαρμόζουν στρατηγικές ομαλής ένταξης  

και κοινωνικοποίησης όλων των μαθητών  

και συμβάλλουν στην καλλιέργεια 

της διαπολιτισμικής αφύπνισης και επικοινωνίας.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στη σύγχρονη, υστερο-βιομηχανική και υστερο-καπιταλιστική εποχή, έχουν αναδυθεί, 

σε όλη την υφήλιο -σε άλλα μέρη περισσότερο και σε άλλα λιγότερο-, οι ερμηνευτικές 

προσεγγίσεις, η ενσυναίσθηση, η αναγκαιότητα κριτικής προσέγγισης των 

πληροφοριών, καθώς και η πολλαπλή και ετερόκλητη ενημέρωση. Ο οικογενειακός και 

ο σχολικός εγγραμματισμός χρειάζεται να εναρμονίζονται με τις ανάγκες του 21ου 

αιώνα. έναν αιώνα, στον οποίο η ρευστότητα και οι αμφισημίες βρίθουν. έναν αιώνα, 

στον οποίο γίνεται συζήτηση για νέες, ανα-στοχαστικές και μετα-γνωσιακές 

δεξιότητες, ικανότητες, αλλά και για συναισθηματική ισορροπία, ψυχική αντοχή, ηθική 

ανάπτυξη και κριτικο-χειραφετική παραγωγή της γνώσης. 

Οι εξελίξεις (του πρώτου μισού, κατά κύριο λόγο) του 20ού αιώνα έχουν 

δεσμεύσει -κατά κάποιον τρόπο- την ανθρωπότητα στο να επικεντρωθεί στην 

καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της ειρηνικής και αρμονικής συνύπαρξης, αλλά και 

του σεβασμού στην ετερότητα. Στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, επιτακτική είναι, 

πλέον, η προώθηση διαφοροποιημένων διαπολιτισμών πρακτικών, με στόχο τη 

μετατόπιση του ενδιαφέροντος στο συλλογικό «εμείς», την ενίσχυση των 

υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων και τη σύνδεση ανάμεσα 

στην κριτικο-αναστοχαστική προσέγγιση των πραγμάτων και στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών, με σκοπό τον περιορισμό των περιπτώσεων καταστρατήγησης των 

δικαιώματων και ελευθεριών, καθώς και την καλλιέργεια μίας -σε βάθος- 

ευαισθητοποίησης. 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη διδασκαλία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στις σχολικές μονάδες, με τυπικές, μη-τυπικές και άτυπες μορφές 

εκπαίδευσης. Η προσοχή του συγγραφέα εστιάζει σε θέματα διαπολιτισμικής φύσεως 

στα εκπαιδευτικά δρώμενα και διερευνά τις απόψεις ενός δείγματος εκπαιδευτικών 

δημοτικού σχολείου στην περιοχή της Φλώρινας, σχετικά με τη διδασκαλία των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου και τις μεθόδους και στρατηγικές υλοποίησής της, στην 

Ελλάδα. Ερευνητικά εργαλεία για την εξέταση των απόψεων αποτελούν οι ημι-

δομημένες συνεντεύξεις, με ερωτήματα ανοιχτού τύπου. Στην ερευνητική διαδικασία 

συμμετέχουν έξι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τρεις γυναίκες και τρεις 

άνδρες, εκ των οποίων μία διευθύντρια και ένας προϊστάμενος. Οι εκπαιδευτικοί στους 

οποίους εφαρμόστηκαν οι συνεντεύξεις εργάζονται σε έξι διαφορετικά σχολεία. 

Ο σκοπός του παρόντος εγχειρήματος έγκειται στο δεδομένο, εδώ και τρεις, 

τουλάχιστον, δεκαετίες, ότι η ελληνική κοινωνία είναι πολυ-πολιτισμική, τα 

μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα στη χώρα διευρύνονται, και για το λόγο 

αυτόν, τα τελευταία έτη, η προσοχή έχει εστιαστεί στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και 

στη λήψη μέτρων για την ομαλή κοινωνικο-εκπαιδευτική ένταξη παιδιών και εφήβων 

με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο. Στην εργασία αναδεικνύονται η 

σημασία της επιμόρφωσης των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και η λειτουργική 

σύνδεση ανάμεσα σε όλα τα πρόσωπα και τους φορείς που εμπλέκονται, άμεσα ή 

έμμεσα, στην εκπαίδευση, με κεντρικό στόχο την ανάπτυξη μίας ανθρωπο-κεντρικής 

προσέγγισης στα σχολεία. Έτσι, διερευνώνται οι απόψεις έξι εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών και ο βαθμός στον οποίο αυτοί μπορούν να ανταποκριθούν στις 
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σύγχρονες προκλήσεις και στη ρητή διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 

εκπαίδευση. 

Ως επιμέρους στόχοι του συγγραφέα τίθενται η ενίσχυση των ανα-στοχαστικών 

πρακτικών, από πλευράς εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σε 

συνάφεια με τη διαπολιτισμική αφύπνιση και επικοινωνία. 

Στα ευρήματα της εργασίας, παρατηρούνται διαφορές, καθώς και ομοιότητες, 

στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών. Κοινό σημείο, πάντως, αποτελεί -σύμφωνα με τα 

ερευνητικά δεδομένα- η ανάγκη καθιέρωσης της ρητής διδασκαλίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στα σχολικά ιδρύματα της πρώτης βαθμίδας, αλλά και η σύνδεσή της με 

τη διαπολιτισμική αγωγή, με το σεβασμό και με τη δια-θεματικότητα. 

 

Λέξεις-κλειδιά: στάσεις, κοινωνική συμπερίληψη, ηθικές αξίες, 

διαπολιτισμικές κατευθύνσεις, επιμόρφωση, στρατηγικές. 
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ABSTRACT 

 

In the modern, post-industrial and post-capitalist, era, the world has emerged -in some 

places more and in other less- the interpretative approaches, the empathy, the necessity 

of critical approach to information, as well as the multiple and varied information. 

Family literacy and school literacy need to be aligned with the needs of the 21st Century. 

a Century, in which liquidity and ambiguity are filled. a Century of discussion about 

new, reflective and meta-cognitive skills, competencies, but, also, for emotional 

balance, psychological endurance, moral development and critical-emancipative 

production of knowledge. 

The developments (on the first half, on the most part) of 20th Century have, in 

some way, led mankind to concentrate on cultivating empathy, peaceful and 

harmonious coexistence and respect for diversity. In educational reality, it is, now, 

imperative to promote differentiated inter-cultural practices, in order to shake the 

interest in the collective “we”, enhancing the obligations and rights of all people and 

the link between the critical and reflective approach of things and taking initiatives, 

with the aim of limiting cases of circumvention of rights and freedoms, as well as the 

reinforcement of an, in-depth, sensitivity. 

This paper deals with the teaching human rights in schools, with formal, non-

formal and informal ways of education. The author’s attention focuses on inter-cultural 

issues in educational activities and investigate the views of a sample of primary school 

teachers in Florina on teaching human rights and the methods and strategies for its 

implementation, in Greece. The research tools, in order to examine the views, are semi-

structured open-ended interviews. In research are involved six primary school teachers, 

three women and three men, of which one director and one head. Teachers who have 

been interviewed work in six different schools. 

The research purpose lies in the fact, for, at least, three decades, that greek 

society is multi-cultural, migratory and refugee trends in the country are widening, and 

therefore, in the last few years, attention has been focused on inter-cultural education 

and taking measures for the smooth inclusion of children and adolescents with different 

language and cultural background. In this paper the importance of educating active 

teachers and the co-operation between all persons and bodies involved, directly or 

indirectly, in education, with the general aim of developing an anthropo-centric 

approach to schools, are highlighted. Thus, the views of six active teachers are 

investigated and the extent to which they can respond to modern challenges and the 

explicit teaching human rights in education. 

The author’s specific goals are to strengthen the reflective practices of primary 

education teachers in Greece, with regard to inter-cultural awareness and 

communication. 

The research findings reveal differences, but, also, similarities in the teachers’ 

statements. However, a common point is -according to research findings- the need to 
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establish the explicit teaching human rights in first-level schools, as well as its 

connection to inter-cultural education, respect and cross-thematic approach. 

 

Key-words: attitudes, social inclusion, moral values, intercultural orientations, 

training, strategies. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, σε συνάρτηση με την 

ανάληψη των αντίστοιχων υποχρεώσεων, για την επίτευξή της, αποτελούν τη βάση για 

μία βιώσιμη κοινωνία, στην οποία η ετερότητα γιορτάζεται, γίνεται σεβαστή και 

αποδεκτή, ενώ, ταυτόχρονα, οι κρατικές πολιτικές, οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και 

οι πρωτοβουλίες των εκάστοτε προσώπων και φορέων (πολιτικοί ακτιβιστές, Μη-

Κυβερνητικές Οργανώσεις, εθελοντές) αποβλέπουν στη διαρκή ανάληψη μέριμνας για 

την ομαλή ένταξη και κοινωνικο-ποίηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, παλιννοστούντων 

ομογενών, οικονομικών μεταναστών, αλλά και πολιτικών προσφύγων, καθώς και για 

την προαγωγή πολιτισμικών ανταλλαγών και διαπολιτισμικών πρακτικών. 

 Όλοι οι άνθρωποι επιθυμούν να ζουν και να αλληλο-δρούν σε έναν κόσμο 

ειρηνικό, με περιορισμένες έως ελλιπείς κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, αλλά και 

πολλές δυνατότητες κοινωνικής προόδου. έναν κόσμο που θα μετα-σχηματίζεται, 

συνεχώς, με βάση τις εκάστοτε απαιτήσεις των εποχών. μία «διεθνή κοινωνία», στην 

οποία θα συνυπάρχουν υπεύθυνοι, με ηθικές αξίες και ενισχυμένη κριτική και 

δημιουργική ικανότητα, προασπιστές των χειραφετικών στρατηγικών και, τέλος, ανα-

στοχαζόμενοι πολίτες. 

 Ο βασικότερος λόγος που με ώθησε να ασχοληθώ με το θέμα των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου και τη διδασκαλία τους στην εκπαίδευση είναι η επίγνωση του 

γεγονότος ότι -δίχως τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες, καθώς και τις 

δεσμεύσεις που αφορούν έναν υπεύθυνο, ανα-στοχαστικό και υπέρμαχο της 

δημοκρατίας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης άνθρωπο- δε νοείται επιβίωση του 

ανθρώπινου γένους, ούτε ευημερία και πρόοδος στον πλανήτη. 

 Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ισχυρή διεθνή απήχηση. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι το επίσημο έγγραφο και τα 30 Άρθρα που το συνοδεύουν της «Οικουμενικής 

Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» (“Universal Declaration of Human 

Rights”), στα 1948, έχει μεταφραστεί σε περισσότερες γλώσσες από ό,τι οποιοδήποτε 

άλλο έγγραφο, μέχρι σήμερα. 

 Η απόφασή μου να εξετάσω τις απόψεις εκπαιδευτικών Α’/Βάθμιας 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αναφορικά με τη διδασκαλία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, έγινε με επίγνωση της οικουμενικής σπουδαιότητάς 

τους και με επιθυμία την αποσαφήνιση του γεγονότος ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου 

συμπορεύονται, ανέκαθεν, με τα καθήκοντά του. Για τη διασφάλιση μίας υγιούς 

εκπαίδευσης, με μαθητές συνειδητοποιημένους, κριτικά σκεπτόμενους, με ενισχυμένες 

δεξιότητες και ικανότητες, εν δυνάμει δημιουργούς νέων επιστημονικών ευρημάτων 

και -γνωσιακά και συναισθηματικά- προετοιμασμένους για αμφισβήτηση των 

εξορθολογιστικών προσεγγίσεων, καταπολέμηση των ρατσιστικών φρονημάτων, 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων και προώθηση συμβιβαστικών λύσεων, μέσα από 

λήψεις ώριμων αποφάσεων, αναγκαία θεωρείται η εκπαίδευση στα και για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, με εκπαιδευτικούς κατάλληλα επιμορφωμένους και 

καταρτισμένους και με μετα-γνωσιακές δεξιότητες. 
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 Η παρούσα εργασία δε θα είχε διεκπεραιωθεί δίχως την πολύτιμη και ουσιώδη 

συμβολή τής επόπτριας καθηγήτριας, την αέναη ψυχολογική και μαθησιακή 

υποστήριξή της, κατά τη διάρκεια εκπόνησης του έργου, τις συμβουλές και τις 

εύστοχες παρατηρήσεις της, καθώς και την ανάπτυξη συζητήσεων στην ολομέλεια, σε 

αντικείμενα της διδάσκουσας, σε προηγούμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία έχουν 

συμβάλει στην ενίσχυση της ωριμότητάς μου και στην καλλιέργεια προσωπικού 

ενδιαφέροντος για θέματα που άπτονται της διαπολιτισμικότητας, της ειρηνικής 

συνύπαρξης, των συνεργατικών σχέσεων και της παγκόσμιας πολιτειότητας. Οφείλω 

ευχαριστίες προς το πρόσωπό της, αλλά και προς τη δεύτερη βαθμολογήτρια 

καθηγήτρια, για την ουσιαστική και εποικοδομητική κοινωνικο-συναισθηματική και 

γνωστική στήριξή της, για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του έργου. 

 Οφείλω, τέλος, θερμές ευχαριστίες προς τις και τους εκπαιδευτικούς δημοτικών 

σχολείων Φλώρινας, για τη συμβολή τους στην πραγμάτωση των ημι-δομημένων 

συνεντεύξεων της ερευνητικής διαδικασίας. 
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

Α.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Ύστερα από τις απάνθρωπες -οικονομικού, πολιτικού, ιδεολογικού και, κατά κύριο 

λόγο, στρατιωτικού χαρακτήρα- εξελίξεις, κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ού 

αιώνα (γενοκτονία των Αρμενίων, το 1915, Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, 1914-1918, 

ανάδυση απολυταρχικών καθεστώτων στη Γερμανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την 

Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και αλλού, πολιτικές μαζικής 

εξόντωσης και ευγονικής, εκ μέρους των Ναζί, Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945, 

και Ολοκαύτωμα των Εβραίων, των Ρομά, των ομοφυλό-φιλων και άλλων, ρίψη 

ατομικών βομβών στη Χιροσίμα, αρχικά, και στο Ναγκασάκι, λίγες ημέρες αργότερα), 

στο διεθνές προσκήνιο αναδύθηκαν, σταδιακά, ορισμένες (συμπορευόμενες με τον 

ανθρωπισμό, το δημοκρατικό πνεύμα και την παγκόσμια αλληλεγγύη και 

ενσυναίσθηση) στρατηγικές, παρά τα όποια εμπόδια εμφανίστηκαν, όπως, ενδεικτικά, 

ο Ψυχρός Πόλεμος και το καθεστώς του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Η πιο 

θεμελιώδης πολιτική ουμανιστικής φύσεως, τον 20ό αιώνα, θεωρείται η «Οικουμενική 

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» (γνωστή ως Ο.Δ.Δ.Α.), στα 1948, η 

οποία συνεπογράφη από όλα τα μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε. - 

συστάθηκε στα 1945), εμπεριέχει 30 Άρθρα, και έχει -όπως δηλώνεται στη Διακήρυξη- 

οικουμενικό χαρακτήρα. 

Όπως αναφέρεται στην Οικουμενική Διακήρυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 

αναφαίρετα και ισχύουν για όλες και όλους, δίχως εξαιρέσεις-προτιμήσεις-διακρίσεις-

προτεραιότητες. Ισχύουν για κάθε φύλο, καταγωγή, θρησκευτική συμπεριφορά, 

εθνότητα ή εθνικότητα, γλώσσα. 

Περίοπτη θέση στην Οικουμενική Διακήρυξη έχουν οι μειονοτικές και 

παραγκωνισμένες ομάδες (π.χ. κοινότητες Ρομά), οι άνθρωποι με αναπηρίες (Διάχυτη 

Αναπτυξιακή Διαταραχή, Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα, 

Σύνδρομο Down, κώφωση, νοητική υστέρηση, -μερική ή ολική- τύφλωση κ.ο.κ.), οι 

μετανάστες (immigrants) και οι πρόσφυγες (refugees). Παράλληλα, τονίζεται η 

αναγκαιότητα -για την ανάπτυξη μίας βιώσιμης κοινωνίας- ισότητας και ισο-νομίας 

ανάμεσα στα δύο φύλα. Τέλος, προβλέπεται η προστασία των ατόμων με διαφορετική 

σεξουαλική κατεύθυνση από δράσεις και αντι-δράσεις παραδοσιακού περιεχομένου. 

Όπως επισημαίνει η Flowers, […] το να παραβιάζεις τα ανθρώπινα δικαιώματα 

κάποιου είναι ισοδύναμο με το να μεταχειρίζεσαι το άτομο αυτό σαν να μην είναι 

ανθρώπινο ον. Το να υπερασπίζεσαι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ισοδύναμο με το να 

απαιτείς το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας όλων των ατόμων1. 

Στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

συμπεριλαμβάνονται 30 Άρθρα, τα οποία αποτελούν τα αναφαίρετα δικαιώματα και 

                                                
1 Flowers, 2012: 18. Στο: http://dide.koz.sch.gr/tmsdr/wp-

content/uploads/Compasito.pdf. [Προσπελάστηκε στις: 17/06/2019]. 

http://dide.koz.sch.gr/tmsdr/wp-content/uploads/Compasito.pdf
http://dide.koz.sch.gr/tmsdr/wp-content/uploads/Compasito.pdf
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τις θεμελιώδεις ελευθερίες κάθε ανθρώπινου πλάσματος. Στα συγκεκριμένα 30 Άρθρα 

εμπεριέχονται η εκπαιδευτική πτυχή (Άρθρο 26 Διακήρυξης), η κοινωνική πτυχή 

(ενδεικτικά αναφέρονται το Άρθρο 5, το Άρθρο 22 και το Άρθρο 28), η ιδεολογικο-

πολιτική πτυχή (ενδεικτικά, Άρθρο 21, Άρθρο 22, Άρθρο 29 και Άρθρο 30 

Οικουμενικής Διακήρυξης), η επιστημονική πτυχή (για παράδειγμα, Άρθρο 27), η 

καλλιτεχνική πτυχή (για παράδειγμα, Άρθρο 27), η πτυχή βιοτικών αναγκών (για 

παράδειγμα, Άρθρο 25), η εργασιακή πτυχή (ενδεικτικά αναφέρονται το Άρθρο 23 και 

το Άρθρο 24), η ατομική πτυχή (για παράδειγμα, Άρθρο 3, Άρθρο 6, Άρθρο 10, Άρθρο 

12, Άρθρο 14, Άρθρο 19 και Άρθρο 26), η συλλογική πτυχή (ενδεικτικά, Άρθρο 7, 

Άρθρο 16 και Άρθρο 17 Οικουμενικής Διακήρυξης), η πολιτισμική και η πολιτιστική 

πτυχή (για παράδειγμα, Άρθρο 14, Άρθρο 15, Άρθρο 23 και Άρθρο 27), η ηθική πτυχή 

(για παράδειγμα, αναφέρονται το Άρθρο 4, το Άρθρο 5, το Άρθρο 7, το Άρθρο 12, το 

Άρθρο 19 και το Άρθρο 30), καθώς και η δικαστική/έννομη πτυχή (για παράδειγμα, 

Άρθρο 8, Άρθρο 9, Άρθρο 10, Άρθρο 11, Άρθρο 28 και Άρθρο 30 Διακήρυξης). 

Η οικουμενικότητα των δικαιωμάτων αποτελεί παράμετρο προστασίας των 

δικαιωμάτων αυτών και των ελευθεριών, καθώς και τη βάση προώθησης της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισό-τιμης μεταχείρισης όλων των ανθρώπων και της 

κοινωνικής δικαιοσύνης. βασίζεται στη διά-δραση ατόμων με διαφορετικές 

πολιτισμικές καταβολές, θρησκευτικές πεποιθήσεις και άλλες ιδιαιτερότητες. 

Τι γίνεται, ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου τα δικαιώματα του ανθρώπου και του 

πολίτη καταπατώνται, και μάλιστα, δίχως να λαμβάνεται έγκαιρη και έγκυρη μέριμνα, 

με σκοπό την εξάλειψη τέτοιων περιστατικών; Τι μπορεί να κάνει το σχολείο, 

προκειμένου να συμβάλει στην ισχυρο-ποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην 

προαγωγή υπεύθυνων πολιτών. πολιτών οι οποίοι ενδιαφέρονται για το συλλογικό 

συμφέρον, για την ηθική ενδυνάμωση των ανθρώπων και τον διαρκή κοινωνικό μετα-

σχηματισμό, ανάλογα με τις κοινωνικές απαιτήσεις και τις εκάστοτε εξελίξεις; 

Η παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν αποτελεί ασυνήθιστο 

φαινόμενο. Ιδιαίτερα σε οικονομικά μειονεκτούσες χώρες, η παραβίαση των 

δικαιωμάτων και των ελευθεριών απορρέει, μεταξύ των άλλων, από το χαμηλό 

μορφωτικό κεφάλαιο των πολιτών, σε γενικές γραμμές, καθώς και από την «αποκοπή» 

των συγκεκριμένων χωρών από τις σύγχρονες εξελίξεις, σε τεχνολογικό, επιστημονικό, 

εκπαιδευτικό, διοικητικό, οικονομικό, καλλιτεχνικό, πολιτιστικό και κοινωνικο-

ανθρωπιστικό επίπεδο. Το σύγχρονο υστερο-καπιταλιστικό πρότυπο φαίνεται ότι 

ενισχύει το χάσμα ανάμεσα στους εύπορους και στους άπορους, και ειδικά σε σχέση 

με τις ελευθερίες που τους προσφέρονται. 

Ο εκπαιδευτικός τομέας κρίνεται σημαντικό να στραφεί προς νέες προσεγγίσεις, 

προκειμένου να συμβάλει στην καλλιέργεια ανα-στοχαστικών δεξιοτήτων, εκ μέρους 

των μαθητών, στην κριτική τους ερμηνεία των κοινωνικο-ιστορικών, πολιτικών, 

οικονομικών και πολιτισμικών συμβάντων, αλλά και στη δυναμική και ουσιαστική 

συμπερίληψή τους στη μαθησιακή διαδικασία. 

Πολύ σημαντική κρίνεται, τέλος, και η συμπόρευση ανάμεσα στην επιστημονική 

πρόοδο και στην ηθική καλλιέργεια. Η ηθική αποτελεί μία κρίσιμη παράμετρο για την 

προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν και στην εποχή της ύστερης 

νεωτερικότητας η έννοια της ηθικής είναι -εν πολλοίς- αμφιλεγόμενη και σχετική, η 
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ανθρωπότητα καλείται να προβληματιστεί, ως προς το ζήτημα της εναρμόνισης της 

ανάπτυξης της τεχνολογίας και των επιστημών (η οποία είναι δεδομένη σήμερα) με την 

ηθική καλλιέργεια, δεδομένου ότι αυτή, ακριβώς, η έλλειψη εναρμόνισης αποτέλεσε, 

τον περασμένο αιώνα, έναν παράγοντα της πραγματοποίησης δύο Παγκοσμίων 

Πολέμων, με αποκορύφωμα, ίσως, τις δύο ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και στο 

Ναγκασάκι (τα τεχνολογικά προϊόντα χρησιμοποίηθηκαν ενάντια στην υπέρτατη αρχή 

της εξασφάλισης της ζωής). Είναι σημαντικό η Οικουμενική Διακήρυξη των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που ακολούθησε των δύο Παγκοσμίων Πολέμων να 

λαμβάνεται υπόψη καθημερινά. Προκειμένου να μπορεί αυτό να υλοποιηθεί, 

επιτακτική φαίνεται να είναι η ρητή διδασκαλία των δικαιωμάτων, ήδη από την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Τι ακολούθησε, όμως, ύστερα από τη σύνταξη της Οικουμενικής Διακήρυξης των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το 1948; 

 

 

Α.2. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 

Το 1989, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανέπτυξε μία πρωτοβουλία, προκειμένου να 

προασπίσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες μίας ξεχωριστής ανθρώπινης περίπτωσης: των 

αναπτυσσόμενων ανθρώπων. Τα παιδιά έχουν, εγγενώς, κάποιες ξεχωριστές ανάγκες 

και επιθυμίες. Στα δικαιώματά τους εμπεριέχονται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

οι ελευθερίες που προβλέπονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου (Ο.Δ.Δ.Α.), ωστόσο η ανάγκη για παιχνίδι, η ελεύθερη και ισό-τιμη 

έκφραση των συναισθημάτων, προβληματισμών και απόψεων, καθώς και η ειδική 

κατηγορία που αναφέρεται στην καταπολέμηση της κακοποίησης (σεξουαλικής, 

σωματικής, ψυχολογικής, πνευματικής), σε βάρος των παιδιών, καθιστούν αδήριτη την 

ύπαρξη μίας Παγκόσμιας Σύμβασης, η οποία θα αφορά, αποκλειστικά, τις ελευθερίες 

και τα δικαιώματα των παιδιών και των εφήβων, ήτοι ανθρώπων ηλικίας έως 18 ετών 

(ανήλικα άτομα). 

Αυτή η Διεθνής Σύμβαση συνεπογράφη από όλα τα μέλη-κράτη των Ηνωμένων 

Εθνών, το 1989 (η Σύμβαση ξεκίνησε να εφαρμόζεται, διεθνώς, μερικούς μήνες 

αργότερα). Στο προοίμιο της Σύμβασης αναφέρεται, μεταξύ των άλλων, ότι […] σε όλα 

τα κράτη του κόσμου υπάρχουν παιδιά που ζουν κάτω από, ιδιαίτερα, αντίξοες συνθήκες 

[…]2. Αυτά τα παιδιά είναι απαραίτητο να προστατεύονται νομικά από οποιεσδήποτε 

καταπατήσεις των δικαιωμάτων τους, με σκοπό την ενδυνάμωση του χαρακτήρα τους, 

την επιβίωσή τους, την ισό-τιμη πρόσβασή τους στα πνευματικά και υλικά αγαθά και 

την -συχνή και ικανοποιητική- ιατρική περίθαλψή τους. Σημαντική καθίσταται, επίσης, 

η ανάληψη μέριμνας για τις μειονοτικές ομάδες με διαφορετικό γλωσσικό και 

πολιτισμικό κεφάλαιο, ώστε η εκπαίδευσή τους να συντελείται μέσα από 

                                                
2 Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ο Συνήγορος του Παιδιού. 

Συνήγορος του Πολίτη (ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ). Στο: 

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp. [Προσπελάστηκε στις: 17/06/2019]. 

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
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διαφοροποιημένες διδακτικές τεχνικές και διδασκαλία της πρώτης τους γλώσσας. Πέρα 

από τα παραπάνω, η ανάληψη κρατικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών, 

προκειμένου να παρέχεται ειδική φροντίδα στα παιδιά και στους εφήβους με Ειδικές 

Ανάγκες, καθώς και σε εκείνους που βρίσκονται σε περιοχές πολεμικής σύρραξης, 

καταπιεστικής πολιτικής και με πολύ χαμηλό δείκτη κοινωνικής προόδου και 

οικονομικής ανάπτυξης, αποτελεί ισχυρή παραμέτρο προάσπισης των δικαιωμάτων 

του παιδιού και του εφήβου. 

Οι διαστάσεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στην οποία 

συμπεριλαμβάνονται 54 Άρθρα, θα μπορούσαν να διαχωριστούν στην πολιτική-

ιδεολογική (για παράδειγμα, Άρθρο 20 και Άρθρο 43 Διεθνούς Σύμβασης), 

διαδικαστική (για παράδειγμα, Άρθρο 9, Άρθρο 11 και Άρθρο 20), προσωπική παιδική 

(για παράδειγμα, Άρθρο 14 και Άρθρο 20), συλλογική παιδική (για παράδειγμα, Άρθρο 

28 και Άρθρο 32), στην υγεία και στην υγιεινή (για παράδειγμα, Άρθρο 34 και Άρθρο 

38), στη διοικητική διάσταση (για παράδειγμα, Άρθρο 40 και Άρθρο 43), στην 

οικονομική διάσταση (Άρθρο 11), στην πολιτιστική και πολιτισμική (Άρθρο 23 και 

Άρθρο 28), στην κοινωνική (Άρθρο 23, Άρθρο 32 και Άρθρο 40), στην εκπαιδευτική 

(Άρθρο 28 και Άρθρο 32), στη θρησκευτική (Άρθρο 14), στην πολεμική και 

στρατιωτική (Άρθρο 22 και Άρθρο 38), στην ανθρωπιστική (Άρθρο 22, Άρθρο 29, 

Άρθρο 32 και Άρθρο 38), στην ιατρική (Άρθρο 23 και Άρθρο 32), στη γλωσσική 

(Άρθρο 22 και Άρθρο 29), στην καλλιτεχνική (Άρθρο 32), στην παράμετρο της 

προστασίας (Άρθρο 9, Άρθρο 11, Άρθρο 20, Άρθρο 22, Άρθρο 32, Άρθρο 34 και Άρθρο 

40), στη νομοθετική διάσταση (Άρθρο 9, Άρθρο 11, Άρθρο 22, Άρθρο 34 και Άρθρο 

43), αλλά και στην εργασιακή διάσταση (για παράδειγμα, Άρθρο 32)3. 

Τα παιδιά αποτελούν μία ευάλωτη κοινωνική συλλογικότητα. η κατα-στρατήγηση 

των δικαιωμάτων τους σήμερα ενδέχεται να οδηγήσει και σε συχνές (επί καθημερινής 

βάσεως) παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αύριο, σε μία κοινωνία όπου, 

πλέον, θα είναι οι ενήλικοι πολίτες και θα καλούνται να σέβονται και να αναγνωρίζουν 

τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους. 

Στις αυλές των σχολείων, στα πάρκα, στο σπίτι και οπουδήποτε αλλού, τα παιδιά 

και οι έφηβοι χρειάζεται να εξοικειώνονται με τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, 

καθώς και με τη σπουδαιότητα τήρησης ορισμένων ηθικών αρχών. Η ελευθερία και η 

ισο-νομία, καθώς και το δικαιώμα στη ζωή και στο παιχνίδι, αποτελούν θεμελιώδεις 

αρχές και, τόσο η οικογένεια, όσο και οι εκπαιδευτικοί, είναι σημαντικό να τις 

υπερασπίζονται. 

Εάν η διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σχολικές μονάδες γινόταν 

συστηματικότερα, και όχι αποσπασματικά, οι αναπτυσσόμενοι άνθρωποι είναι πιθανό 

να μπορούσαν να λειτουργήσουν περισσότερο ικανοποιητικά στις σύγχρονες πολυ-

πολιτισμικές τάξεις, εφόσον θα μπορούσαν να αποδεχτούν και να σεβαστούν τον 

συμμαθητή τους με κάποια ειδική μαθησιακή δυσκολία, να καλλιεργήσουν την πολυ-

πολιτισμική τους επίγνωση, να ενισχύσουν τη διαπολιτισμική τους επικοινωνία, αλλά 

και να καλλιεργήσουν τη φιλο-μάθειά τους. Επίσης, η διεξοδική διδασκαλία των 

                                                
3 http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp | Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού. Ο Συνήγορος του Παιδιού. Συνήγορος του Πολίτη (ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ). [Προσπελάστηκε στις: 17/06/2019]. 

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σχολεία μπορεί να συμβάλει στην ειρηνική επίλυση των 

συγκρούσεων (για παράδειγμα, δράσεις σχολικής διαμεσολάβησης) και στην 

προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των αναπτυσσόμενων ανθρώπων, εφόσον, σε 

καταστάσεις κρίσης, οι μαθητές αναμένεται να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και τα 

δικαιώματα των συνανθρώπων τους και να αντιμετωπίζουν, με σχετική επάρκεια, τα 

προβλήματα και τις προκλήσεις της καθημερινότητας. 

Ποιες, ωστόσο, εξελίξεις έχουν συντελεστεί, τα τελευταία έτη, έξω από τον χώρο 

του σχολείου, σε σχέση με την προάσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών των 

ανθρώπων; Έχουν αναπτυχθεί σύγχρονα ελληνικά προγράμματα, προκειμένου να 

αποφεύγεται η κατα-πάτηση των δικαιωμάτων και η καλλιέργεια ενός κλίματος 

ειρήνης και λειτουργικής συμβίωσης; Ποιες είναι οι θέσεις Ελλήνων ερευνητών και 

ακαδημαϊκών για την προσφυγική πρόκληση, για τη γενική πολυ-πολιτισμική 

κατάσταση στην Ελλάδα και για τα σύγχρονα διαπολιτισμικά προτάγματα; Πόσο 

σημαντική κρίνεται η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, με σκοπό τη διασφάλιση μίας 

ποιοτικής κοινωνίας. μίας κοινωνίας που «αγκαλιάζει», σέβεται και νοιάζεται; 

 

Α.3. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
 

 

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη (Ελ.Ε.Δ.Α.Π.) 

αποτελεί την παλαιότερη Μη Κυβερνητική Οργάνωση προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιώματων που υπάρχει στην Ελλάδα. Η Ένωση ιδρύθηκε, αρχικά, το 1936, με 

Πρόεδρο τον Αλέξανδρο Σβώλο, και διαλύθηκε από τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου. 

Επανιδρύθηκε το 19534. 

 Ιδιαίτερα από το 1976 και ακολούθως, δηλαδή κατά τη διάρκεια της Μετα-

πολίτευσης, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη έχει 

αναπτύξει, πανελλαδικώς, ποικίλες δράσεις, πολλές εκ των οποίων διεπιστημονικού 

χαρακτήρα, με κυρίαρχο πρόταγμα την ισχυρο-ποίηση των δικαιωμάτων και των 

ελευθεριών των ανθρώπων και την παράλληλη απο-δυνάμωση των δυσ-λειτουργικών 

(ως προς την προάσπιση των δικαιωμάτων) προσώπων και φορέων, τα οποία 

εναρμονίζονται, κατά κύριο λόγο, με ακρο-δεξιές πολιτικές, οι οποίες -σε όλο και 

μεγαλύτερο βαθμό και εντονότερο ρυθμό- αναδύονται στο διεθνές πολιτικό προσκήνιο 

(ενδεικτικά, θα μπορούσε να αναφερθεί το υφιστάμενο πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία 

και στην Ελλάδα). 

 Για την προώθηση συνεργατικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων, με σκοπό 

την ενίσχυση της υπευθυνότητας, του σεβασμού, της αλληλεγγύης, αλλά και με 

βαρύτητα στην καλλιέργεια προβληματισμένων και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών, 

                                                
4 https://www.hlhr.gr/ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΈΝΩΣΗ για τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

και του ΠΟΛΙΤΗ | Αρχική. [Προσπελάστηκε στις: 17/06/2019]. 

https://www.hlhr.gr/
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διάφοροι ακαδημαϊκοί και ερευνητές έχουν εκπονήσει εργασίες και έχουν συγγράψει 

άρθρα, τα οποία είναι συνυφασμένα με τις παραπάνω στρατηγικές. 

 Στην Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου γίνονται αναφορές 

σε θέματα που συμπορεύονται με τη διαπολιτισμικότητα, με τις μειονότητες (σχεδόν 

αποκλειστικά, με τη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης), με τα 

κοινωνικά και τα ατομικά δικαιώματα, με την ιδιότητα του πολίτη, με τη 

μετανάστευση, με τις σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας, αλλά και με το ρατσιστικό λόγο 

και τα εθνο-κεντρικά φρονήματα. 

Το Πρόγραμμα “Rights for Refugees” έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα, με σκοπό τη 

διασφάλιση των δικαιωμάτων των προσφύγων, των οποίων η άφιξη πολλαπλασιάζεται 

με γρήγορους ρυθμούς, κάτι που συνεπάγεται την αναγκαιότητα λήψης έγκαιρης και 

έγκυρης μέριμνας, από πλευράς ελληνικού Κράτους, σε επίπεδο κοινωνικό, εργασιακό 

και εκπαιδευτικό. Ένα άλλο Πρόγραμμα της σχετικής Ένωσης, το οποίο είναι, ίσως, 

σημαντικό να μνημονεύεται, είναι το Πρόγραμμα “TOCSIN” (“teacher support 

confronting social inequalities”), το οποίο στοχεύει […] στην περιγραφή των τρεχουσών 

δυσκολιών που βιώνουν τα παιδιά, όπως αυτά αποτυπώνονται στη σχολική φοίτηση […], 

στην παρουσίαση των καλών πρακτικών των εν ενεργεία εκπαιδευτικών […], στη 

δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία 

διαθέσιμα, ως ένα σύστημα υποστήριξης για τους εκπαιδευτικούς […], αλλά και σε μία 

καλά οργανωμένη διαδικασία διάχυσης και αξιοποίησης των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων […]5. 

Είναι, μάλλον, δεδομένο τη σημερινή -ύστερη βιομηχανική- εποχή  ότι η προώθηση 

αντίστοιχων με την Ελ.Ε.Δ.Α.Π. ενώσεων και η ανάληψη επιμέρους δραστηριοτήτων 

και πρωτοβουλιών, με γνώμονα τον περιορισμό των φαινομένων κατα-στρατήγησης 

των δικαιωμάτων των πολιτών, κρίνεται σημαντική, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το 

πολυ-πολιτισμικό συγκείμενο που επικρατεί σήμερα στο ελληνικό κράτος (βλ. το 

ακόλουθο επιμέρους υπο-κεφάλαιο). Εξίσου επιτακτική καθίσταται η απο-δέσμευση 

των σύγχρονων πολιτών από τον εθνο-κεντρικό μανδύα του παρελθόντος (ιδιαίτερα 

του 19ου αιώνα, με την ανάδυση των εθνών-κρατών), αλλά και από τις 

εξορθολογιστικές προσεγγίσεις που επικυριάρχησαν στη νεωτερική εποχή, με την 

παράλληλη ανάπτυξη μίας πολιτικής διαύγειας και την προαγωγή της υπευθυνότητας 

και της ηθικής νοημοσύνης. 

 

Α.4. Η ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Πέραν της εσωτερικής διαφορετικότητας που χαρακτήριζε την ελληνική χώρα 

(διαφορετικά φύλα, διαφορετικό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, διαφορετικές 

θρησκευτικές πεποιθήσεις, διαφορετικές ιδεολογικο-πολιτικές τοποθετήσεις), αλλά και 

                                                
5 https://www.hlhr.gr/tocsin/ | TOCSIN (teacher support confronting social 

inequalities) | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΈΝΩΣΗ για τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ και του 

ΠΟΛΙΤΗ | Δράσεις | Προγράμματα. [Προσπελάστηκε στις: 17/06/2019]. 

https://www.hlhr.gr/tocsin/
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της -επίσημα αναγνωρισμένης- μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, σε 

συνάρτηση με την -ανεπισήμως αναγνωρισμένη ως μειονοτική (εθνοτική)- 

συλλογικότητα των Ρομά στην Ελλάδα, με τη σταδιακή άφιξη, τις δεκαετίες 1971-1980 

και 1981-1990, «παλιννοστούντων ομογενών»6 στη χώρα, η ετερότητα λαμβάνει μία 

διαφορετική πτυχή. Οι παλιννοστούντες (ή επαναπατριζόμενοι) αποτελούν την πρώτη, 

ύστερα από την κοινότητα των Ρομά και τη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής 

Θράκης, ξεχωριστή πολιτισμική μειονότητα στην Ελλάδα. 

Οι παλιννοστούντες ομογενείς συνέβαλαν στη μεταβολή των εκπαιδευτικών 

στρατηγικών και των υπουργικών αποφάσεων στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνεται στο 

σύγγραμμα του Δαμανάκη, με την έναρξη της δεκαετίας του 1980, η εκπαιδευτική 

πολιτική περνά από τη λογική παροχής πίστωσης χρόνου και μείωσης των απαιτήσεων, 

στη λογική της λήψης αντισταθμιστικών μέτρων. Το 1980, εγκαινιάστηκε, με σχετική 

υπουργική απόφαση (Φ. 812-2/Ζ/4139/20.10.80), ο θεσμός των Τάξεων Υποδοχής. Και 

το 1983 νομοθετούνται (Ν. 1404/83, αρ. 45), τόσο οι Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.), όσο και ο 

νέος θεσμός των Φροντιστηριακών Τμημάτων (Φ.Τ.) (Δαμανάκης, 2003 [1997]: 57). 

Όπως σημειώνει ο Δαμανάκης, ο παραπάνω νόμος αντικαταστάθηκε επτά χρόνια 

αργότερα (1990), […] από το άρθρο 2 του Ν. 1894 (Δαμανάκης, 2003 [1997]: 58). 

Ωστόσο, τόσο η νομοθεσία του 1983, όσο και εκείνη του 1990, ήταν 

προσανατολισμένες σε αφομοιωτικού περισσότερο, παρά ενταξιακού χαρακτήρα, 

πρακτικές. 

Η εισροή μεταναστών στο κράτος, κατά τη δεκαετία του 1990, μετέβαλε, σε ακόμη 

μεγαλύτερο βαθμό, τις κοινωνικο-οικονομικές, πολιτικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις 

στο ελληνικό πλαίσιο. Τα βασικότερα δείγματα «στροφής» των κρατικών πολιτικών 

εντοπίζονται στον εκπαιδευτικό τομέα, με την πολιτική επιλογή, το 1995, ποσόστωσης 

στα Ανώτατα και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, προς χάριν 

των μαθητών που ανήκουν στην ιδιαίτερη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής 

Θράκης [βλ., ενδεικτικά, (Επιμ.) Δραγώνα, & Φραγκουδάκη, 2008: 17-21], το νόμο 

υπ’ αριθμόν 2413/1996 περί διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (τίτλος: «Η Ελληνική 

παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»)7 (και τη 

συνακόλουθη λειτουργία σχολείων «Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», Τάξεων 

Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων), καθώς και την ίδρυση, στα 1997, του 

Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων (Π.Ε.Μ.), μίας συλλογικής 

προσπάθειας μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης μαθητών που ανήκουν στη μειονότητα 

της Δυτικής Θράκης. 

                                                
6 Στο ελληνικό κράτος, «παλιννοστούντες» ονομάζονται οι ελληνικής καταγωγής 

άνθρωποι, οι οποίοι επέστρεψαν στη χώρα καταγωγής τους, ύστερα από την 

εγκατάλειψή της, λόγω της κοινωνικο-πολιτικής δυσχέρειας στην Ελλάδα, μετά τη 

λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στα 1945, και του Εμφυλίου Πολέμου, στα 1949, 

και την προσωρινή εγκατάσταση, κατά κύριο λόγο, στα κράτη της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης (Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών). 
7 Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας | e-νομοθεσία.gr | Προστέθηκε στις: 06/01/2014 | 

Τελευταία ενημέρωση στις: 25/01/2019. Στο: https://www.e-nomothesia.gr/kat-

ekpaideuse/n-2413-1996.html. [Προσπελάστηκε στις: 17/06/2019]. 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/n-2413-1996.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/n-2413-1996.html
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Ωστόσο, σε σχέση με την ίδρυση και τη λειτουργία των «διαπολιτισμικών 

σχολείων», σύμφωνα με το νόμο του 1996, πολλοί Έλληνες (και όχι μόνο) ακαδημαϊκοί 

και ερευνητές που ασχολούνται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση έχουν ασκήσει 

κριτική στην ονομασία που έχει δοθεί στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες 

(«διαπολιτισμικά σχολεία»), προβάλλοντας τη θέση ότι δεν επιτυγχάνεται ουσιαστική 

διαπολιτισμική επικοινωνία στα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εφόσον δεν 

υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στους παλιννοστούντες και τους αλλοδαπούς με τους 

γηγενείς (από τη στιγμή που οι γηγενείς φοιτούν στα «κανονικά σχολεία»). 

Τι έχει μεσολαβήσει, όμως, από το νόμο περί διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, το 

1996, στην Ελλάδα; Αξίζει να επισημανθεί ότι, ύστερα από την εισροή των πρώτων 

μεταναστών στη χώρα, κατά τη δεκαετία 1991-2000, με τον μεταναστευτικό πληθυσμό 

να αφορά, κυρίως, σε ανθρώπους που ζούσαν σε γειτονικά κράτη (Αλβανία, χώρες της 

πρώην Γιουγκοσλαβίας, χώρες που ανήκαν μέχρι το 1990 στην Ένωση Σοβιετικής 

Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας κ.ο.κ.), από το 2005, περίπου, ξεκίνησε η εισροή 

μεταναστών από την αφρικανική ήπειρο, κατά κύριο λόγο, καθώς και από την Ασία, 

ενώ, τα τελευταία χρόνια -και ιδιαίτερα, από το 2015 και ακολούθως- στην ελληνική 

χώρα καταφτάνει ένας μεγάλος αριθμός πολιτικών προσφύγων, κυρίως από τη Συρία. 

Επειδή η διαπολιτισμικότητα (και, ως επιμέρους, η διαπολιτισμική εκπαίδευση) 

εμπεριέχει, ανάμεσα στα άλλα, μία πολιτική διάσταση, χρειάζεται να σημειωθεί ότι η 

ελληνική πολιτεία -ιδιαίτερα μετά το καλοκαίρι του 2015, με τη μαζική εισροή 

προσφύγων- δεν έχει μείνει αποστασιοποιημένη από τις προκλήσεις των καιρών. 

Θεωρείται σημαντικό ο νεο-εισερχόμενος πληθυσμός να εντάσσεται στο νέο 

κοινωνικο-πολιτισμικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο, δηλαδή να μην παραμελούνται (και, 

βαθμιαία, εξαλείφονται) τα ήθη, τα έθιμα και το γενικό πολιτισμικό υπόβαθρό τους 

(φαινόμενο της αφομοίωσης). Η διαπολιτισμική επικοινωνία μπορεί να «οικοδομήσει» 

μία κοινωνία εμπλουτισμένη με ποικιλία στις ερμηνείες, στις αρχές, στις αξίες και στις 

στάσεις.  

Με δεδομένο το γεγονός ότι το 1996 δεν είχαν καταφτάσει, ακόμα, άτομα με 

προσφυγική βιογραφία στη χώρα, το έτος 2016 συντάχθηκε ο νόμος 4415/2016 (ΦΕΚ 

Α 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

και άλλες διατάξεις», ως απόρροια της αναγκαιότητας εκπαιδευτικής (και, εν γένει, 

κοινωνικής) ένταξης των παιδιών προσφύγων (όπως, αντιστοίχως, είχαν θεσπιστεί 

νόμοι -οι οποίοι αναφέρθηκαν προηγουμένως-, τις δεκαετίες 1981-1990 και, κυρίως, 

1991-2000, για την εκπαιδευτικο-κοινωνική συμπερίληψη των παλιννοστούντων και 

των μεταναστών μαθητών). Σύμφωνα με το Άρθρο 20 του ισχύοντος νόμου, η 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση αφορά στη δόμηση των σχέσεων μεταξύ διαφορετικών 

πολιτισμικών ομάδων, με σκοπό την άρση των ανισοτήτων και του κοινωνικού 

αποκλεισμού8. Ένα από τα κυρίαρχα προτάγματα, επομένως, της διαπολιτισμικής 

                                                
8https://www.hlhr.gr/wp-

content/uploads/2016/12/keimeno_tekmiriosis_dik_ekpaideusi2_1.pdf | (2016). 

Κείμενο τεκμηρίωσης: Ανήλικοι πρόσφυγες και υπηρεσίες εκπαίδευσης. Δικαίωμα στην 

εκπαίδευση – υποχρεώσεις του κράτους. Σελίδα 3. Στο: https://www.hlhr.gr/ | Ελληνική 

Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου | Κείμενο τεκμηρίωσης. [Προσπελάστηκε 

στις: 17/06/2019]. 

https://www.hlhr.gr/wp-content/uploads/2016/12/keimeno_tekmiriosis_dik_ekpaideusi2_1.pdf
https://www.hlhr.gr/wp-content/uploads/2016/12/keimeno_tekmiriosis_dik_ekpaideusi2_1.pdf
https://www.hlhr.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80/
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εκπαίδευσης -σύμφωνα με το σχετικό Άρθρο- είναι η εξάλειψη του φαινομένου της 

κοινωνικής περιθωριο-ποίησης που υφίστανται, πολλές φορές, άτομα και ομάδες με 

διαφορετικό από το κυρίαρχο (από το κεφάλαιο της χώρας υποδοχής) γλωσσικο-

πολιτισμικό κεφάλαιο. 

Μεταξύ των άλλων, στο νόμο του 2016 συμπεριλαμβάνονται η οργάνωση, η 

λειτουργία και τα προγράμματα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την 

Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), από το νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο. Οι 

Δ.Υ.Ε.Π. -σύμφωνα με το νόμο- λειτουργούν εντός των σχολικών μονάδων ή στα 

κέντρα φιλοξενίας προσφύγων (βλ. «Κείμενο τεκμηρίωσης: Ανήλικοι πρόσφυγες και 

υπηρεσίες εκπαίδευσης. Δικαίωμα στην εκπαίδευση - υποχρεώσεις του κράτους», 

2016: 4). Επίσης, στο σχετικό νόμο υπογραμμίζεται η ανάγκη να προβλεφθεί και η 

διδασκαλία «σε άλλη γλώσσα», και όχι μόνο «της άλλης γλώσσας» (βλ. «Κείμενο 

τεκμηρίωσης: Ανήλικοι πρόσφυγες και υπηρεσίες εκπαίδευσης. Δικαίωμα στην 

εκπαίδευση - υποχρεώσεις του κράτους», 2016: 3), δεδομένου ότι η (πρώτη) γλώσσα 

των παιδιών προσφύγων έχει μεγάλη απόκλιση από την ελληνική γλώσσα, και μάλιστα, 

ελάχιστοι Έλληνες υπηρετούντες εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους 

στην αραβική γλώσσα (την πρώτη γλώσσα τους). Αυτή η μέριμνα, από πλευράς 

ελληνικής πολιτείας, για τα παιδιά και τους εφήβους με προσφυγική βιογραφία 

αντικατοπτρίζει το σύγχρονο πλαίσιο της κινητικότητας, τη συνέχιση των πολεμικών 

συρράξεων και τη συνακόλουθη διεύρυνση του αριθμού προσφύγων, σε όλη την 

υφήλιο. Πέραν, βεβαίως, των Δομών Υποδοχής, με το νόμο του 2016 ιδρύονται Τάξεις 

Υποδοχής (Τ.Υ.) («Τάξη Υποδοχής I» και «Τάξη Υποδοχής II») και Φροντιστηριακά 

Τμήματα (Φ.Τ.), σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες 

λειτουργούν στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.). 

Βάσει του σύγχρονου ελληνικού κοινωνικού πλαισίου, με την πολυ-ετή οικονομική 

δυσπραγία, με τη συνεχιζόμενη κινητικότητα ατόμων από την Ελλάδα και προς την 

Ελλάδα (εκροή μεταναστών και εισροή μεταναστών), με τις συνεχιζόμενες πολιτικές 

αντιπαραθέσεις, αλλά και με την παράλληλη ανάγκη για την προσαρμογή της 

ελληνικής κοινωνίας στα δεδομένα του 21ου αιώνα (πολλαπλοί γραμματισμοί, 

αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, κριτικός στοχασμός, 

δημιουργική σκέψη, παγκόσμια πολιτειότητα, ανάπτυξη επιστημονικών ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων κ.ο.κ.), ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου σήμερα, ενός σχολείου που 

(χρειάζεται να) εναρμονίζεται με την κοινωνικο-ποίηση των μαθητών και τη 

συμπερίληψή τους, καθώς και με τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματο-ποίηση των 

εκπαιδευτικών και τη συνεχή επιμόρφωσή τους; 

 

 

 

Α.5. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

[…] Κάθε δάσκαλος θα συμφωνούσε με τη θέση ότι δεν είναι στην τάξη για να ερμηνεύει, 

απλώς, τον παιδαγωγικό του μικρόκοσμο, αλλά για να τον δημιουργεί (Γκότοβος, 2002: 
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211). Ο εκπαιδευτικός, τη σημερινή εποχή, επικεντρωμένος στην αρμονική αλληλό-

δραση μεταξύ των μαθητών του και στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού σχολικού κλίματος 

για ανάπτυξη και ακαδημαϊκή επιτυχία, μπορεί -έχοντας ως γνώμονα την αναγκαιότητα 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσής του και τις λειτουργικές και γόνιμες σχέσεις του με τους 

γονείς των μαθητών και τους κοινοτικούς φορείς- να συμβάλει στην ελληνική 

εκπαιδευτική ανα-θεώρηση, χάρη στην οποία θα μπορούσε να διασφαλίζεται, επαρκώς, 

η καλλιεργημένη αυτο-εκτίμηση όλων των μαθητών και η ένταξή τους στο κοινωνικο-

πολιτισμικό γίγνεσθαι. 

 Οι εκπαιδευόμενοι έχουν ανάγκη να αισθάνονται μέλη μίας κοινότητας, να 

ενδυναμώνουν την προσωπική τους επάρκεια, καθώς και να νιώθουν ψυχικά υγιείς και 

συναισθηματικά ισόρροποι. Η σύγχρονη εκπαίδευση καλείται να μεριμνά για την 

ενίσχυση μίας ποιοτικής σχεσιο-δυναμικής, ανάμεσα στα μέλη των ομάδων της 

σχολικής κοινότητας. Η διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μπορούσε να 

συνεισφέρει, όχι, απλώς, στην προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και των 

εφήβων, αλλά και στην προώθηση υπεύθυνων στάσεων και μίας βούλησης 

(«εσωτερικής δύναμης/διέγερσης»), εκ μέρους τους, να πηγαίνουν στις σχολικές 

μονάδες, με στόχο την ολό-πλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. αναγνωρίζει 

τη σπουδαιότητα των παιγνιωδών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, εντός και εκτός 

συμβατικού πλαισίου (αίθουσα διδασκαλίας), ενώ, ταυτόχρονα, αντι-τάσσεται σε 

προσεγγίσεις που βλέπουν τον εκπαιδευτικό ως φορέα μετάδοσης και διάχυσης της 

γνώσης, και όχι ως συντονιστή, διαμεσολαβητή και εμψυχωτή, κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία. 

 Η διδακτική πρακτική δεν περιορίζεται στους τέσσερις τοίχους της αίθουσας 

διδασκαλίας (συμβατική διδασκαλία). Τη σημερινή εποχή, γίνεται λόγος για τον ανα-

στοχασμό και την επαγγελματική χειραφέτηση των εκπαιδευτικών λειτουργών. Οι 

τελευταίοι καλούνται, όχι μόνο να ενισχύουν το γνωστικό ρεπερτόριο των μαθητών, 

αλλά και να τους καλλιεργούν δεξιότητες, ικανότητες και αξίες που συμπορεύονται με 

τις απαιτήσεις της ύστερης νεωτερικότητας. […] Το να βασίζεται κανείς ολοκληρωτικά 

-ή, έστω, κυρίως- στη γνώση και στη χρήση των «μεθόδων» είναι ένα μοιραίο λάθος για 

τα ίδια τα συμφέροντα της εκπαίδευσης (Dewey, 1964: 198. όπως αναφέρεται στο 

Φρυδάκη, 2009: 339). Η διαδικασία πρόσκτησης της γνώσης και κριτικής 

επεξεργασίας των πληροφοριών αποτελεί μία δυναμική διαδικασία, κατά τη διάρκεια 

της οποίας οι μαθητευόμενοι στοχάζονται και ανα-στοχάζονται, ανακτούν και 

αποθηκεύουν τη νέα γνώση και την εφαρμόζουν στην καθημερινότητά τους. Οι 

εκπαιδευτικοί χρειάζεται να είναι ενήμεροι, ωστόσο, του δεδομένου ότι η απόκτηση 

της γνώσης δεν αποτελεί το βασικότερο μέλημα των εκπαιδευτικών θεσμών. Οι 

πολλαπλοί εγγραμματισμοί -ως ένας από τους κεντρικούς εκπαιδευτικούς στόχους, 

σήμερα- μπορούν να αναπτυχθούν μόνο μέσα από την καλλιέργεια συναισθηματικής 

ισορροπίας, διαχείρισης και επίγνωσης (των συναισθημάτων), ηθικών αξιών, 

διαπολιτισμικών στάσεων, σύγχρονων δεξιοτήτων, μέσα από την προαγωγή της ενδο-

προσωπικής και της δια-προσωπικής νοημοσύνης, αλλά και μέσω της ενδυνάμωσης 

της κριτικής ικανότητας. 

 Οι κυβερνήσεις των χωρών που αξιώνουν να ονομάζονται και να είναι 

δημοκρατικές, καθώς και τα εκπαιδευτικά τους συστήματα, πρέπει να παρέχουν ίσες 

ευκαιρίες σε όλους, για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο δημιουργίας μίας τάξης, η οποία 



 

 23 

θα είναι, συνέχεια, υποβαθμισμένη και που θα της είναι πρακτικά αδύνατον να 

αξιοποιήσει τις δυνατότητες που -θεωρητικά, τουλάχιστον- της παρέχονται 

(Παλαιολόγου, & Ευαγγέλου, 2011: 242). 

 Αναγνωρίζοντας ότι ο κόσμος δεν χαρακτηρίζεται από ομοφωνία και 

ομοιογένεια, η εκπαίδευση οφείλει να βλέπει τους μαθητές ως ξεχωριστά κοινωνικά 

υποκείμενα με διαφορετική υπόσταση, ταυτότητα και προσωπικότητα. να αναγνωρίζει 

την ετερότητα ως αποτέλεσμα ιστορίας, εξουσίας και ιδεολογίας. να απομακρυνθεί από 

φρονηματιστικές πρακτικές και να προσανατολιστεί σε χειραφετικές επιδιώξεις, 

απαντώντας στο αίτημα για ισότητα ευκαιριών και κοινωνική δικαιοσύνη στο σχολείο 

και στη δημόσια ζωή (Δημητριάδου, 2016: 373). 

 Ο εκπαιδευτικός ο οποίος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ανα-στοχαζόμενο 

επαγγελματία, ως ειδικό επιστήμονα, ως φίλο των μαθητών στην τάξη, και όχι ως 

«κρατικό υπηρέτη», δηλαδή ως απλό επαγγελματία δημοσιοϋπαλληλικού χαρακτήρα, 

είναι εκείνος ο οποίος αγωνίζεται για την ενίσχυση των εσωτερικών κινήτρων των 

μαθητών, την προαγωγή του αυτο-καθορισμού τους, την εξασφάλιση εμπιστοσύνης 

και αμέριστης στήριξης, από πλευράς των οικογενειών τους, την εφαρμογή 

εναλλακτικών και καινοτόμων στρατηγικών, τη συχνή συνεργασία με πολιτιστικούς 

φορείς του τόπου και της ευρύτερης κοινωνίας, αλλά και την προαγωγή, βάσει των 

παραπάνω, της αυτο-αποτελεσματικότητάς του. Ένας αντίστοιχος εκπαιδευτικός, 

εκτός του ότι συμπορεύεται με τις αρχές της διδασκαλίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, εντός και εκτός σχολικών μονάδων, αποτελεί έναν επαγγελματία που 

υπερασπίζεται την οριζόντια παραγωγή της γνώσης (βλ. ενδεικτικά, Δημητριάδου, 

2016: 155-163 & 351-355), ενώ, τέλος, αναγνωρίζει την αξία συμμετοχής εκ μέρους 

όλων των μελών της σχολικής τάξης στη διαδικασία της αξιολόγησης της εργασίας 

του, προκειμένου να την ανα-βαθμίζει. 

 Η εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, βάσει των σύγχρονων 

αντιλήψεων περί αποτελεσματικού εκπαιδευτικού και επιτυχημένων διδακτικών 

προσεγγίσεων (ανα-στοχαστικές πρακτικές, ποιοτική επανα-τροφοδότηση, «άνοιγμα 

του σχολείου προς τα έξω», Ειδική Αγωγή, διαπολιτισμικές και ενταξιακές 

κατευθύνσεις στην εκπαίδευση, αυτο-αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευομένων, δεξιότητες και διαθέσεις κριτικής σκέψης, υβριδική μάθηση, 

αξιοποίηση των Τεχνολογιών, Πληροφορίας και Επικοινωνιών, διλημματικές 

καταστάσεις, επιχειρηματολογικός λόγος, ομαδο-συνεργατική διδασκαλία κ.ά.), είναι 

επιτακτική. Οι ανθρώπινες ελευθερίες και η ενίσχυση υπεύθυνων στάσεων, 

δημοκρατικών πεποιθήσεων και χειραφετικών ενεργειών μπορούν να επιτευχθούν, 

μεταξύ των άλλων -σε βάθος χρόνου-, μέσα από μία εκπαίδευση που προάγει την αυτο-

νομία και την αυτο-επάρκεια των μαθητών. 

 Η διδασκαλία, στην αυγή της τρίτης χιλιετίας, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

εργασιακή διαδικασία που συνδέεται με την κοινωνική λειτουργία της εκπαίδευσης 

(Δημητριάδου, 2011β. όπως σημειώνεται στο Δημητριάδου, 2016: 347). Για την 

εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού κλάδου, απαραίτητη είναι η διασφάλιση -σε 

όλες τις βαθμίδες- της ισότητας ευκαιριών. Τα σχολικά περιβάλλοντα χρειάζεται να 

είναι ευνοϊκά για την πολύ-πλευρη καλλιέργεια των εκπαιδευομένων. να αποτελούν 

χώρους ουσιαστικής συνάντησης και αρμονικής διά-δρασης ανάμεσα στα μέλη τους 
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(μαθητές και εκπαιδευτικοί). να παρέχουν πολύ-πλευρες υπηρεσίες στα νεαρά άτομα 

(full-service schools). Προκειμένου να αναπτυχθούν, βέβαια, αντίστοιχα σχολικά 

περιβάλλοντα, οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί καλούνται να προβαίνουν σε διεξοδικές 

αυτο-αξιολογήσεις, έπειτα από το έργο τους, καθώς και να συνεργάζονται αρμονικά με 

τους μαθητές, τη γονεϊκή κοινότητα και τους συναδέλφους τους, αλλά και να 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, με σκοπό την εμπλοκή των κοινοτικών φορέων στα 

εκπαιδευτικά δρώμενα. 

 Προκειμένου, όμως, να υλοποιηθούν οι παραπάνω επιδιώξεις, επιτακτική είναι 

η συμπόρευση της θεωρίας (αναφορικά με τη Διδακτική Μεθοδολογία και την 

Παιδαγωγική) με τη διδακτική πράξη. Ο προβληματισμός που τίθεται, στο σημείο 

αυτό, είναι διττός: Είναι κατάλληλα επιμορφωμένοι οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί σε 

θέματα που αφορούν τη διαπολιτισμική τους επάρκεια; Ποιες είναι οι σύγχρονες 

σχολικές μέθοδοι που προάγουν, όχι, μόνο, τη γνωστική και κοινωνικο-

συναισθηματική εμπλοκή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, αλλά και το 

ευχάριστο διδακτικό κλίμα, τον ευγενή ανταγωνισμό, την ερευνητικότητα, την 

επιχειρηματολογία, την περιέργεια, τη φαντασία και το διάλογο; 

 

Α.6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

Α.6.1. Διαφοροποιημένες Διαπολιτισμικές Στρατηγικές 
 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν κάποιες στρατηγικές διδασκαλίας που μπορούν να 

συμβάλουν στην ενίσχυση των ποικίλων «φωνών» των μαθητευομένων, στην 

καλλιέργεια διαπολιτισμικού κλίματος, στην ενίσχυση δεξιοτήτων και ικανοτήτων του 

21ου αιώνα, στην προαγωγή της ομαδο-συνεργατικής διδασκαλίας, στην ανάπτυξη της 

κριτικής ικανότητας, και, τέλος, στη βιωματική μάθηση. 

Προτού, ωστόσο, γίνει αναφορά στις συγκεκριμένες στρατηγικές, που μπορούν 

να αξιοποιηθούν για την αποτελεσματική διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

κρίνεται σημαντικό να απο-σαφηνιστεί η στενή σχέση ανάμεσα στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση και στη διδασκαλία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

Η συσχέτιση των πολυ-πολιτισμικών συγκυριών στην Ελλάδα, ως γεγονός, της 

αναγκαιότητας διαπολιτισμικών προοπτικών στην ελλαδική κοινωνία, ως ζητούμενο, 

αλλά και της διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σχολικά ιδρύματα, 

έγκειται στο γεγονός ότι τα προτάγματα, τόσο της Διαπολιτισμικότητας, όσο και της 

εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, εναρμονίζονται με ουμανιστικής φύσεως 

κατευθύνσεις, πρακτικές προαγωγής δημόσιων διαλόγων, ερμηνειών και 

επανερμηνειών, τεχνικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας της πρώτης γλώσσας των 

μετοίκων (μετανάστες, πρόσφυγες, άλλες -επίσημες ή ανεπίσημες- μειονοτικές 

ομάδες), αλλά και εξειδικευμένου, καταλλήλως επιμορφωμένου διδακτικού 

προσωπικού στις σχολικές τάξεις στην Ελλάδα. Εκτός των παραπάνω, η 

διαπολιτισμική σχολή και η διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σχολεία 
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τάσσονται υπέρ των (πολιτισμικών/εθνοτικών) μειονοτικών ομάδων και του 

δικαιώματός τους δημόσιου αυτο-προσδιορισμού τους. 

Ένας από τους κεντρικούς στόχους της παρούσας εργασίας είναι η σύζευξη της 

διδασκαλίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τις διαφοροποιημένες διαπολιτισμικές 

διδακτικές προσεγγίσεις. Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία -σύμφωνα με τους 

σύγχρονους θεωρητικούς και ερευνητές της Διδακτικής Μεθοδολογίας και της 

Παιδαγωγικής- μπορεί να συμβάλει στη μετατόπιση της διδακτικής πράξης από 

δασκαλο-κεντρική και γνωσιο-κεντρική σε μαθητο-κεντρική και διερευνητική ή/και 

κονστρουκτιβιστική, όπου οι εκπαιδευτικοί θα έχουν ένα ρόλο συντονιστή, δια-

μεσολαβητή και εμψυχωτή της διαδικασίας μάθησης. Μία διδασκαλία επικεντρωμένη 

στην καλλιέργεια ηθικών αξιών, ψυχο-κινητικών δεξιοτήτων, μετα-γνωσιακών 

διεργασιών, στην ανάπτυξη, εκ μέρους των εκπαιδευομένων, των πολυ-γραμματισμών 

τους, στην ενίσχυση της πρώτης γλώσσας των παιδιών και εφήβων με μεταναστευτική 

και προσφυγική βιογραφία, και, τέλος, στην ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας και στην 

ανάπτυξη της θετικής αυτο-αντίληψης, εκ μέρους των μαθητών. Όλα τα παραπάνω 

μπορούν να υλοποιηθούν μέσα σε ένα σχολικό πλαίσιο δυναμικό και ευέλικτο. μέσω 

μίας διδακτικής προσέγγισης η οποία συμβαδίζει με την προσαρμογή της στις ανάγκες, 

τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τα ερεθίσματα, το πολιτισμικό και γλωσσικό κεφάλαιο, 

το οικονομικό υπόβαθρο, καθώς και τις δυνατότητες και ικανότητες όλων των 

μαθητών. 

Κοινή ομολογία φαίνεται να αποτελεί, στον διεθνή εκπαιδευτικό χώρο, ότι η 

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική, η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και η διδασκαλία των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην εκπαίδευση αποτελούν ισχυρές παραμέτρους 

ποιοτικής και λειτουργικής εκπαίδευσης. Ένας από τους κυρίαρχους στόχους καθεμίας 

εκπαίδευσης είναι η αποτελεσματική μάθηση, εκ μέρους των μαθητών. 

«Αποτελεσματική» είναι εκείνη η μάθηση η οποία εμπεριέχει μία δυναμική διαδικασία 

κριτικής προσέγγισης νέων πληροφοριών, είναι μεσο- και μακρο-χρόνια, είναι 

ολοκληρωμένη και επιτρέπει απλούς και σύνθετους συσχετισμούς με άλλες 

επιστημονικές έννοιες, καθώς και την αξιοποίηση στρατηγικών και δεξιοτήτων με τις 

οποίες έχει οικειοποιηθεί ο μαθητής. Τούτο σημαίνει ότι, προκειμένου να είναι σε θέση 

ο μαθητής να μαθαίνει λειτουργικά, επιτακτική κρίνεται η προσαρμογή τού 

εκπαιδευτικού έργου στις ανάγκες του (μαθητή), στους πολλαπλούς τύπους 

νοημοσύνης του, στο πολιτισμικό κεφάλαιό του και στις προ-απαιτούμενες και στις 

προ-υπάρχουσες γνώσεις του. 

Τόσο η διαπολιτισμική εκπαίδευση, όσο και η διαφοροποιημένη διδασκαλία 

και η διδασκαλία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στηρίζονται σε μία δίκαιη 

εκπαίδευση. μία εκπαίδευση η οποία βασίζεται στην ισοτιμία των σχέσεων ανάμεσα σε 

όλα τα μέλη της ομάδας της σχολικής τάξης. 

Η σύγχρονη βιβλιογραφία για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, στο διεθνές 

πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού, είναι «πλούσια», γεγονός που απορρέει 

από τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, οι οποίες αναπτύσσονται σε όλο και 

μεγαλύτερο βαθμό. Βάσει της συγκεκριμένης βιβλιογραφίας, οι εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί μπορούν να αντλούν ιδέες, προκειμένου -στην εκπαιδευτική τους πράξη- 

να είναι ικανοί να εφαρμόζουν στρατηγικές και επιμέρους τεχνικές, με τις οποίες θα 
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εξασφαλίζεται η επιτυχία από πλευράς όλων των μαθητών, αλλά και η αρμονική διά-

δραση ανάμεσα στους μαθητές με μεταναστευτική και προσφυγική βιογραφία, στους 

επαναπατριζόμενους και στους γηγενείς μαθητές. 

Πριν την ανάλυση ορισμένων (ενδεικτικών) πρακτικών διδασκαλίας, οι οποίες 

εναρμονίζονται με τις παραπάνω προσεγγίσεις, χρειάζεται να επισημανθεί ότι, όσο 

«πλούσια» και να είναι η σύγχρονη βιβλιογραφία για τη διαπολιτισμικότητα και τη 

διαφοροποιημένη διδακτική εργασία και όσο επαρκής και να είναι η μέριμνα τής 

πολιτείας, σε οποιαδήποτε χώρα, είναι δεδομένο ότι οι σύγχρονες διδακτικές πρακτικές 

είναι δύσκολο να εφαρμόζονται δίχως την απαιτούμενη επιμόρφωση των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών και τη στοιχειώδη και συνεχώς επικαιροποιημένη πρώιμη εκπαίδευση 

των εν δυνάμει εκπαιδευτικών. 

 

 

Α.6.2. Ανάλυση «Βέλτιστων» Πρακτικών Διδασκαλίας 
 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, έπειτα από συστηματικές μελέτες και έρευνες, 

τίθεται η αναγκαιότητα επικέντρωσης των διδακτικών-παιδαγωγικών προσεγγίσεων 

στην αξιοποίηση μαθητο-κεντρικών διδακτικών δραστηριοτήτων, στην εννοιολογική 

αλλαγή και στις μετα-γνωσιακές διαδικασίες, καθώς και στην αξιοποίηση των ιδεών 

των μαθητών. Αυτές οι ιδέες των παιδιών και των εφήβων, προερχόμενες είτε από το 

οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον πριν την επαφή τους με τις σχολικές 

μονάδες, είτε από το σχολικό συγκείμενο, είτε και από τα δύο, μπορεί να ήταν 

«εναλλακτικές» των επιστημονικών ευρημάτων και της επιστημονικά αποδεκτής 

γνώσης ή εναρμονισμένες με αυτά. Πάντως, η αντίληψη περί «λανθασμένων» ιδεών, 

εκ μέρους των μαθητών, ξεκινά να απο-δυναμώνεται. Η επιρροή της Γνωσιακής και 

Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στη Διδακτική Μεθοδολογία και την Παιδαγωγική, κατά 

κύριο λόγο με τη Θεωρία του J. Piaget, της «Γνωστικής Ανάπτυξης», υπήρξε έντονη. 

οι προσεγγίσεις και η Θεωρία της «Ζώνης Εγγύτατης Ανάπτυξης» του L.S. Vygotsky 

ξεκίνησαν να έχουν περισσότερη ισχύ, μέσω διεξοδικής εφαρμογής της στη σχολική 

πρακτική. η Θεωρία «Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης» του Gardner (1983), σε 

συνάρτηση με τις προσεγγίσεις του Schön (1983 και 1987) περί εκπαιδευτικού ως 

«ανα-στοχαζόμενου επαγγελματία», μετέβαλαν, περαιτέρω, το σκηνικό της διδακτικής 

πρακτικής και έφεραν στο προσκήνιο διαφοροποιημένες και κονστρουκτιβιστικές 

διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες θεωρούνται, τη σημερινή εποχή, ως «βέλτιστες» 

πρακτικές (“best” practice). 

Στο σημείο αυτό, θα επιχειρηθεί από τον συγγραφέα μία καταγραφή και 

σύντομη ανάλυση ορισμένων «βέλτιστων» διδακτικών πρακτικών, οι οποίες έχουν 

άμεση συνάφεια, τόσο με την ενίσχυση της δεξιότητας της διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας, όσο και με την καλλιέργεια, από πλευράς μαθητών, σεβασμού και 

υποστήριξης των δικαιωμάτων των συνανθρώπων τους. 

 

i. Παιχνίδι Ρόλων (Role Playing) 
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Η διδασκαλία με δραματοποίηση, ή το παιχνίδι ρόλων, αντιστοιχεί στη δράση που 

αναπτύσσεται σε συγκεκριμένη περίσταση, συνήθως φανταστική (as if) (Δημητριάδου, 

2016: 234). Εμπεριέχει αρμοδιότητες και ρόλους, εκ μέρους του κάθε μαθητή 

ξεχωριστά, και μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε γνωσιακό αντικείμενο. 

Σε αυτήν τη διδακτική πρακτική, οι μαθητές […] οφείλουν να αποδέχονται τις 

αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ρόλων και των λειτουργιών τους, αλλά και να 

κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται9. 

Σημαντικό στοιχείο στη δραματοποίηση ή το παιχνίδι ρόλων αποτελεί η 

ενσυναίσθηση (empathy), […] η οποία δημιουργείται σιωπηλά, κατά τη ροή των 

διαπροσωπικών σχέσεων, και επιτρέπει στο κοινωνικό υποκείμενο να συναισθάνεται την 

εμπειρία ενός άλλου ατόμου σαν να ήταν δική του (Δημητριάδου, 2016: 235). 

Η ενσυναίσθηση αποτελεί μία έννοια της Ψυχολογίας, κατά κύριο λόγο, αν και 

στη βιβλιογραφία εμφανίζεται, μεταξύ των άλλων, και ο όρος «ιστορική 

ενσυναίσθηση», ο οποίος δεν είναι απόλυτα εναρμονισμένος με την επιστημονική 

έννοια του ψυχολογικού κλάδου. Η ενσυναίσθηση διαχωρίζεται σε γνωστική 

(cognitive) και συναισθηματική (affective) και έχει άμεση συνάφεια με τη διδασκαλία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεδομένου ότι η τελευταία στηρίζεται στην ηθική 

εσωτερίκευση (π.ρ.β.λ. Hoffman), στον ανθρωπισμό, στην αλληλεγγύη, συνακόλουθα 

και στην αλληλο-σχετιζόμενη έννοια της ενσυναίσθησης. 

Στα θετικά σημεία της διδακτικής στρατηγικής του παιχνιδιού ρόλων 

συμπεριλαμβάνονται -ανάμεσα στα άλλα- η γνωριμία του παιδιού με το σώμα του 

(Δημητριάδου, 2016: 235), η ευαισθητοποίηση στις τέχνες (Δημητριάδου, 2016: 235), 

η αισθητική καλλιέργεια (Δημητριάδου, 2016: 235), καθώς και η συμβολική 

πραγμάτωση επιθυμιών (Δημητριάδου, 2016: 235). 

Επειδή το παρόν κείμενο επικεντρώνεται στη διδασκαλία τω δικαιωμάτων του 

ανθρώπου και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, σκόπιμο είναι να γίνει μία σύντομη 

αναφορά σε μία διδακτική παρέμβαση που εφαρμόστηκε σε ένα πολυ-πολιτισμικό 

Γυμνάσιο στη Θεσσαλονίκη, στη Γ’ Τάξη, το 201010. Η παρέμβαση είχε διάρκεια δύο 

διδακτικές ώρες και συμπεριλάμβανε τέσσερα στάδια. Με επίκεντρο το φαινόμενο της 

προσφυγιάς και με στόχο τη διαπολιτισμική αφύπνιση των εκπαιδευομένων, στο τρίτο 

στάδιο της συγκεκριμένης παρέμβασης υλοποιήθηκε ένα παιχνίδι ρόλων (δομημένο). 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές εργάστηκαν ανά ζεύγη («μετανάστης» και «ρατσιστής») και 

                                                
9 Jones, 1982. όπως παρατίθεται στο Jarvis, Odell, & Troiano, 2002. Στο: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.550.2518&rep=rep1&type=pdf. 

[Προσπελάστηκε στις: 17/06/2019]. 
10 http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/ 2010.PDF | Δημητριάδου, Κ., Ταμτελέν, 

Ε., & Τσάκου, (Ε.), (2010). Τα πολυτροπικά κείμενα ως εργαλείο προώθησης της 

διαπολιτισμικής διδακτικής. Η εφαρμογή μίας πρότασης διδακτικής παρέμβασης. Στο: 

(Επιμ.) Κεσίδου, Α., Ανδρούσου, Α., & Τσάφος, Β., (2010). Μετανάστευση, 

πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη. σσ. 

270-279. Πρακτικά Συνεδρίου. Αθήνα: 14-15 Μαΐου, 2010. [Προσπελάστηκε στις: 

17/06/2019].  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.550.2518&rep=rep1&type=pdf
http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/ypodrasi9.2b_2013/4_%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20&%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/4.8_%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD%20&%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%95_%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20_2010.PDF
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ανέπτυξαν έναν διάλογο, υπερασπιζόμενος ο καθένας τον εαυτό του. Τα αποτελέσματα 

της συγκεκριμένης διδακτικής στρατηγικής υπήρξαν πολύ ικανοποιητικά, δεδομένου 

ότι οι μαθητές της τάξης ερμήνευσαν κριτικά τις έννοιες «μετανάστης» και 

«ρατσιστής» και καλλιέργησαν την ενσυναίσθηση και τη δημιουργικότητά τους. Αυτή 

η διδακτική εφαρμογή/παρέμβαση δείχνει τη σπουδαιότητα του παιχνιδιού ρόλων, 

εφόσον, μέσα σε πολυ-πολιτισμικές σχολικές τάξεις, η συγκεκριμένη δραστηριότητα 

εμπλέκει όλους τους μαθητές στη διαδικασία πρόσκτησης, επεξεργασίας, εφαρμογής 

και αξιολόγησης της γνώσης, μέσω του βιώματος και της αξιοποίησης όλων των 

αισθήσεων, από πλευράς τους. 

 

Παράδειγμα: Στο πλαίσιο ενός σύντομου σχεδίου συνεργατικής έρευνας μίας 

διδακτικής εβδομάδας, με θέμα τη δημοκρατία, στη σχολική τάξη της Ε’ Δημοτικού 

και με βασικό αντικείμενο διδασκαλίας την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, στη φάση 

της εφαρμογής της νέας γνώσης (έχει προηγηθεί η επεξεργασία του θέματος, επομένως 

οι μαθητές γνωρίζουν την έννοια της δημοκρατίας), οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να 

αναπαραστήσουν -βάσει των ρόλων που έχουν αναλάβει- μία σκηνή σε ένα ελληνικό 

δικαστήριο, τη σημερινή εποχή, όπου ο κατηγορούμενος κατηγορείται για 

ανθρωποκτονία και ορισμένοι από το κοινό ζητούν τη βαρύτατη τιμωρία του: τη 

θανατική του καταδίκη, παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος θεσμός απαγορεύεται 

στην ελληνική χώρα. Το παιχνίδι ρόλων είναι ημι-δομημένο. Οι ρόλοι έχουν δοθεί εκ 

μέρους του δασκάλου, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα να αυτο-σχεδιάζουν οι μαθητές, 

ανάλογα με τον ρόλο που έχουν κληθεί να αναλάβουν. Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τους 

μαθητές συμπληρώνοντας ένα ερωτηματόλογιο πενταβάθμιας κλίμακας, το οποίο έχει 

ετοιμάσει ο ίδιος. Ενδεικτικά, οι ρόλοι των μαθητών μπορεί να είναι: δικαστής, 

κατηγορούμενος, δικηγόρος κατηγορούμενου, δικηγόρος του εκλιπόντος, μητέρα 

εκλιπόντος, αδερφή εκλιπόντος, πατέρας εκλιπόντος, μητέρα κατηγορούμενου, 

μάρτυρας υπεράσπισης κατηγορούμενου και μάρτυρας κατηγόρησης κατηγορούμενου. 

Κεντρικός στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι οι μαθητές να 

κατανοήσουν ότι ο θεσμός της θανατικής ποινής είναι ένας ακραίος θεσμός, ο οποίος 

δεν εναρμονίζεται με τα σύγχρονα δημοκρατικά ιδεώδη. Η δημοκρατία αποτελεί μία 

σημαντική διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διδασκαλίας τους. 

 

 

 

 

ii. Αφήγηση Ιστοριών (Storytelling) 

 

Σύμφωνα με τις σύγχρονες ερευνητικές εργασίες, στον τομέα της Παιδαγωγικής, της 

Διδακτικής Μεθοδολογίας, αλλά και -σε ένα σημαντικό βαθμό- της Παιδαγωγικής 

Ψυχολογίας, η διδακτική πρακτική της αφήγησης ιστοριών, ιδιαίτερα στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θεωρείται μία αποτελεσματική και λειτουργική προσέγγιση 

διδασκαλίας, εφόσον αναδεικνύει τις πολλαπλές και διαφορετικές «φωνές» των 
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εκπαιδευομένων, προωθεί ένα ευχάριστο διδακτικό κλίμα, ενώ, ταυτόχρονα, αποτελεί 

ένα χρήσιμο μέσο για τους εκπαιδευτικούς, μέσα από την ανα-τροφοδότηση των 

μαθητών, με σκοπό την καταγραφή και ανάλυση της βιογραφίας τους (των μαθητών). 

Έτσι, η στρατηγική της αφήγησης ιστοριών συμπορεύεται με τον ανα-στοχασμό των 

εκπαιδευτικών και με τις διαφοροποιημένες προσεγγίσεις, για την απόκτηση γνώσης 

και την καλλιέργεια δεξιοτήτων και αξιών. 

Η αφήγηση ιστοριών (storytelling) είναι […] μία πρακτική μεταφοράς ιδεών και 

εικόνων, οι οποίες λειτουργούν σε ένα πλαίσιο διαμόρφωσης ατομικών και συλλογικών 

ταυτοτήτων, με αποτέλεσμα τη συγκρότηση των εμπλεκομένων σε μία κοινότητα 

(Φρυδάκη, 2009: 286-288. όπως παρατίθεται στο Δημητριάδου, 2016: 273). Επομένως, 

η αφήγηση ιστοριών εναρμονίζεται και με την ομαδο-συνεργατική διδασκαλία. δεν 

αποτελεί μόνο προσωπική υπόθεση του κάθε μαθητευομένου, ξεχωριστά. 

Όσον αφορά το συσχετισμό της συγκεκριμένης πρακτικής διδασκαλίας με τη 

διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, η 

αφήγηση ιστοριών επιτρέπει, όχι μόνο στους γηγενείς, αλλά και στους αλλοδαπούς 

μαθητές, να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματα και τα βιώματά τους και -κατ’ αυτόν 

τον τρόπο- να κοινωνικο-ποιηθούν και να οικειο-ποιηθούν με τα χαρακτηριστικά, τις 

εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των συμμαθητών τους. 

 

Παράδειγμα: Στο αντικείμενο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, στη Β’ Τάξη Δημοτικού, 

με αφορμή την έννοια των παιχνιδιών και των αγαπημένων αντικειμένων, οι μαθητές 

καλούνται να εκφράσουν προφορικά στην ολομέλεια της σχολικής τάξης μία ιστορία 

(η οποία μπορεί να είναι και φαντασιακή), σε σχέση με το αγαπημένο τους παιχνίδι ή 

αντικείμενο, γενικά. Σκοπός είναι η οικουμενική συμμετοχή, εκ μέρους των 

εκπαιδευομένων, στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και η καλλιέργεια της φανατασίας 

τους. Η διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στηρίζεται στην απελευθέρωση των 

μαθητών από ένα αγχο-γόνο περιβάλλον μάθησης, καθώς και με την ικανοποίηση, όχι 

μόνο γνωστικών, αλλά και κοινωνικο-συναισθηματικών και ψυχο-κινητικών 

προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 

 

 

 

iii. Μαθησιακό Συμβόλαιο (Learning Contract) 

 

Το μαθησιακό συμβόλαιο αποτελεί ένα συμβόλαιο ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τον 

μαθητή και αποτελεί μία, μεταξύ τους, αμοιβαία συμφωνία, την οποία θα πρέπει να 

τηρήσει ο μαθητής (Tomlinson, 2000. όπως αναφέρεται στο Βαλιαντή, & Νεοφύτου, 

2017: 264). Πρόκειται για μία δράση που αποσκοπά στη δέσμευση, εκ μέρους των 

συμμετεχόντων σε αυτό το συμβόλαιο, καθώς και στην αποτελεσματική διά-δραση 
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μεταξύ των εκπαιδευομένων, αλλά και ανάμεσα στους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς. 

Το εκπαιδευτικό συμβόλαιο αναφέρεται σε ένα κοινά συμφωνημένο πλαίσιο 

συνεργασίας που αποβλέπει σε διαπραγμάτευση, επίλυση συγκρούσεων και λήψη 

αποφάσεων, για αποτελεσματική επικοινωνία στην τάξη […] (Σακκάς, & Μπαρδάνης, 

2011. όπως παρατίθεται στο Δημητριάδου, 2016: 277). Αυτό συνεπάγεται την 

καλλιέργεια υπευθυνότητας, εκ μέρους των μαθητών, την προαγωγή του 

επικοινωνιακού χαρακτήρα της διδασκαλίας, καθώς και την καλλιέργεια ωριμότητας 

και αυτο-συνείδησης, από πλευράς μαθητών. Για τους εκπαιδευτικούς, το μαθησιακό 

συμβόλαιο αποτελεί μία πολύ χρησιμή πρακτική, δεδομένου ότι τους δίνεται η 

ευκαιρία -στο ξεκίνημα του διδακτικού έτους- να γνωρίσουν, επαρκώς, τα γνωρίσματα 

των μαθητών τους. 

 

Παράδειγμα: Τη δεύτερη ημέρα του καινούριου διδακτικού έτους -σε οποιαδήποτε 

σχολική τάξη- ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να απο-σαφηνίσει τους (θετικούς) 

κανόνες11 που είναι σημαντικό να τηρούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αναρτά 

ένα χαρτόνι δίπλα από τον πίνακα (στον τοίχο) της σχολικής αίθουσας και, αφού 

ρωτάει τους μαθητές «Ποιους κανόνες χρειάζεται να τηρούμε, μέσα στη σχολική 

τάξη;» και αφού δίνεται απάντηση, εκ μέρους των μαθητών, το παιδί που κάθε φορά 

ανταποκρίνεται και η απάντησή του αυτή συνάδει με τους κανόνες, σηκώνεται στον 

πίνακα και καταγράφει πάνω στο χαρτόνι τον κανόνα που ανέφερε. Με τον τρόπο αυτό, 

όλα τα μέλη της σχολικής τάξης -συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού- 

συμφωνούν μεταξύ τους και βάζουν την υπογραφή τους, ώστε να αποκτήσουν τη 

δέσμευση ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, θα θυμούνται και θα 

εφαρμόζουν τους κοινά συμφωνημένους κανόνες. 

 

 

 

 

 

 

iv. Διαλογική Αντιπαράθεση (Debate) 

 

                                                
11 «Θετικοί» είναι εκείνοι οι κανόνες που αναφέρονται στο τι προσδοκάται να κάνει 

ένας μαθητής, και όχι στο τι δε θα πρέπει να κάνει (τι θα πρέπει να αποφεύγει). 
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Οι διαλογικές αντιπαραθέσεις στη σχολική τάξη καλλιεργούν την ενεργό συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων, ωστόσο η εμπλοκή στις αντιπαραθέσεις είναι, συχνά, περιορισμένη, 

από πλευράς μαθητών που συμμετέχουν σε ομάδες διαλογικής αντιπαράθεσης12. 

Αναφορικά με την τυπική διαδικασία μίας διαλογικής (ή δημόσιας) 

αντιπαράθεσης στη σχολική τάξη, αυτή είναι η ακόλουθη (Δημητριάδου, 2016: 260): 

 

1. Γίνεται μία εισαγωγή στο θέμα και τίθενται ερωτήματα […]. 

2. Ορίζεται μία τριμελής επιτροπή μαθητών που θα διαχειριστεί και θα αξιολογήσει 

τη διαδικασία της συζήτησης. 

3. Δημιουργούνται δύο ομάδες μαθητών, με αντίθετες απόψεις επί του θέματος. 

Ορίζεται ένας συντονιστής και ένας γραμματέας σε κάθε ομάδα. 

4. Διεξάγεται συζήτηση με ανταλλαγή επιχειρημάτων και αντιεπιχειρημάτων, από 

κάθε πλευρά. 

5. Γίνεται μία συνόψιση των πιο σημαντικών σημείων από τα επιχειρήματα της κάθε 

πλευράς. 

6.  Η εργασία των ομάδων αξιολογείται από την τριμελή επιτροπή (Δημητριάδου, 

2016: 260). 

Όπως και οι προηγούμενες διδακτικές δραστηριότητες, η διαλογική αντιπαράθεση 

εμπλέκει δυναμικά τον μαθητή στη διαδικασία κριτικής προσέγγισης των 

πληροφοριών, ενώ συμβαδίζει με την εφαρμογή της νέας γνώσης, όχι μόνο στο 

σχολικό, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (με την οικογένεια, με την 

παρέα συνομηλίκων, με έναν ενήλικα). Η ενίσχυση της επιχειρηματολογίας των 

μαθητών και η καλλιέργεια μετα-γνωστικών δεξιοτήτων, από πλευράς τους, αποτελεί 

μία ουσιαστική προϋπόθεση για τη λειτουργική διδασκαλία των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου στην τάξη, από τη στιγμή που ο μαθητής -προκειμένου να μπορεί να 

αναγνωρίζει και να σέβεται τα δικαιώματα του, καθώς και αυτά των συνανθρώπων του- 

καλείται να κατανοεί ορισμένες αμφισημίες και ιδιαιτερότητες (για παράδειγμα, 

ξεχωριστά-«επιπρόσθετα» δικαιώματα και ελευθερίες των ατόμων με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες), αλλά και να ενδυναμώνει τη δεξιότητα της ενεργητικής 

ακρόασης (θεμελιώδες στοιχείο της διαλογικής αντιπαράθεσης). 

 

Παράδειγμα: Στη ΣΤ’ Δημοτικού, στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, οι 

μαθητές καταμερίζονται, εκ μέρους του εκπαιδευτικού τους, σε δύο ισομερείς (εάν 

αυτό είναι εφικτό) και ανομοιογενείς ομάδες. Ορίζεται, κατόπιν, μία τριμελής επιτροπή 

(οι τρεις συγκεκριμένοι μαθητές δεν ανήκουν σε καμία από τις δύο ομάδες και 

καλούνται να καταγράφουν τα επιχείρηματα και αντι-επιχειρήματα των συμμαθητών 

τους, καθώς και να εξάγουν μία τελική απόφαση). Θέμα της αντιπαράθεσης είναι η 

ψήφιση νόμου στη Γαλλία, με τον οποίο ορίζεται η απαγόρευση της ισλαμικής 

ενδυμασίας, σε δημόσιους χώρους, η οποία κρύβει το πρόσωπο και το σώμα των 

                                                
12 Kennedy, 2007. Στο: (Επιμ.) Doolittle, 2007: 185. Στο: http://www.isetl.org/ijtlhe/ 

(http://isetl.org/ijtlhe/pdf/IJTLHE19(2).pdf#page=83). [Προσπελάστηκε στις: 

17/06/2019]. 

http://www.isetl.org/ijtlhe/
http://isetl.org/ijtlhe/pdf/IJTLHE19(2).pdf#page=83)
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γυναικών [πραγματικός νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε το 2010. βλ. (Επιμ.) Ανδρούσου, & 

Ασκούνη, 2011: 9]. Η μία ομάδα καλείται να υπερασπιστεί τον συγκεκριμένο νόμο, 

ενώ η έτερη να εναντιωθεί σε αυτόν. Σε καθεμία ομάδα ορίζεται (ενδο-ομαδικά, δίχως 

την παρέμβαση του εκπαιδευτικού) ένας γραμματέας και ένας συντονιστής. Δίνεται 

στις δύο ομάδες χρόνος, προκειμένου να καταγράψουν σε ένα σημειωμάταριο τα 

επιχειρήματά τους. Ύστερα, διεξάγεται αντιπαράθεση ιδεών και επιχειρημάτων. Ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού είναι συντονιστικός. Στη λήξη της συγκεκριμένης πρακτικής 

διδασκαλίας, η τριμελής επιτροπή μαθητών συζητάει μεταξύ της, ιδιωτικά, 

προκειμένου να εξαχθεί η τελική απόφαση. Η τελευταία ανακοινώνεται (εκ μέρους της 

επιτροπής) στην ολομέλεια της τάξης. Ο βασικός στόχος της δραστηριότητας είναι 

διττός: οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν σε κοινωνικά ζητήματα και να 

καλλιεργήσουν τον επιχειρηματολογικό λόγο τους. 

 

v. Συνεργατική Συναρμολόγηση (Jigsaw) 

 

Η τεχνική jigsaw (συνεργατική συναρμολόγηση) προέκυψε από την ανάγκη να μετατραπεί 

το ανταγωνιστικό περιβάλλον μάθησης του σχολείου σε ένα περιβάλλον με συνεργατικά 

χαρακτηριστικά (Conole, 2013: 175. Κακαλοπούλου, Σπύρτου, & Καριώτογλου, 2012. 

όπως παρατίθεται στο Δημητριάδου, 2016: 270). 

Πολλές φορές, στη σύγχρονη βιβλιογραφία, η τεχνική συνεργατικής 

συναρμολόγησης διαχωρίζεται σε βασική συνεργατική συναρμολόγηση (ή, αλλιώς, 

συνεργατική συναρμολόγηση I) και συνεργατική συναρμολόγηση II. Αναφορικά με τη 

συνεργατική συναρμολόγηση II (jigsaw II), αυτή αποτελεί μία εναλλακτική 

προσέγγιση της βασικής συνεργατικής συναρμολόγησης (jigsaw I), η οποία 

αναπτύχθηκε από τον Slavin. Η μοναδική διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο διδακτικές 

προσεγγίσεις έγκειται στο ότι, στο jigsaw II, αρχικά, κάθε μαθητευόμενος 

βαθμολογείται μεμονωμένα και, εν συνεχεία, το άθροισμα των βαθμών που 

συγκεντρώθηκαν από κάθε μέλος των ομάδων αναδεικνύει τη νικήτρια ομάδα. Στο 

jigsaw I επιτυγχάνεται μόνο το πρώτο σκέλος. δεν αναδεικνύεται, δηλαδή, νικήτρια 

ομάδα, αλλά νικήτρια μαθήτρια ή νικητής μαθητής. 

Η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθηθεί, με σκοπό την επιτυχή εκτέλεση 

της μεθόδου jigsaw, έχει ως ακολούθως13: 

 

 Πρώτο στάδιο: Ο εκπαιδευτικός της τάξης καλείται να καταμερίσει τους 

εκπαιδευομένους σε τέσσερις έως έξι ανομοιογενείς ομάδες των τεσσάρων ή 

                                                
13  Βοηθητικό οπτικο-ακουστικό υλικό: “The Jigsaw Method”. Αναρτήθηκε στον 

διαδικτυακό χώρο του YouTube στις: 15/04/2015, από τον χρήστη “Cult of Pedagogy”. 

Χρονική διάρκεια οπτικο-ακουστικού υλικού: 06:22. 

https://www.youtube.com/watch?v=euhtXUgBEts. [Προσπελάστηκε στις: 

17/06/2019]. 

https://www.youtube.com/watch?v=euhtXUgBEts
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έξι ατόμων. Κατά γενική ομολογία, η μέθοδος jigsaw λειτουργεί, στην πράξη, 

καλύτερα, όταν σε όλες τις ομάδες υπάρχει ο ίδιος αριθμός εκπαιδευομένων. 

 

 Δεύτερο στάδιο: Ο εκπαιδευτικός της τάξης χρειάζεται να διακρίνει το 

γνωσιακό περιεχόμενο σε τέσσερα έως έξι (ανάλογα με τον αριθμό των 

ομάδων) επιμέρους κομμάτια. Ο αριθμός των επιμέρους κομματιών του 

περιεχομένου είναι ανάλογος με τον αριθμό των ομάδων των παιδιών. Για 

παράδειγμα, στο αντικείμενο της Ιστορίας, στη θεματική-στο περιεχόμενο των 

μορφών κυβερνήσεως, όπου οι ομάδες μαθητών είναι τέσσερις, τα επιμέρους 

κομμάτια μπορεί να είναι, ενδεικτικά, η «δικτατορία», η «μοναρχία», η 

«δημοκρατία» και η «θεοκρατία». 

 

 Τρίτο στάδιο: Ο εκπαιδευτικός της αίθουσας καλείται να εκχωρήσει ένα 

επιμέρους κομμάτι-μία θεματική του γνωστικού περιεχομένου σε κάθε μέλος 

των ομάδων σύνθεσης (jigsaw groups). Το κάθε μέλος των ομάδων που 

αναλαμβάνει τη μελέτη μίας συγκεκριμένης θεματικής (δοσμένης από τον 

εκπαιδευτικό του) αναλαμβάνει -ύστερα από τη μελέτη- ένα ρόλο «δασκάλου», 

δεδομένου ότι καλείται να «διδάξει» στα υπόλοιπα μέλη της συλλογικότητας 

τα στοιχεία που συνέλεξε. Στην προκείμενη περίπτωση, οι μαθητευόμενοι 

λειτουργούν περισσότερο εξατομικευμένα. η σημασία της ομάδας δεν είναι 

τόσο ισχυρή, όσο η καταγραφή πληροφοριών από το κάθε μέλος μεμονωμένα. 

 

 Τέταρτο στάδιο: Ύστερα από τη συγκέντρωση και κριτική επεξεργασία 

πληροφοριών και δεδομένων, εκ μέρους κάθε μέλους των ομάδων (σύνθεσης), 

έπεται η συνάντηση των μελών ομάδων ειδίκευσης (expert groups). Οι ομάδες 

ειδίκευσης απαρτίζονται από μέλη που έχουν ασχοληθεί με κοινή θεματική. Στο 

παράδειγμα που αναφέρθηκε παραπάνω, ως μία ενδεικτική κοινή θεματική θα 

μπορούσε να αναφερθεί «η ισχύς των νόμων» ή, ενδεχομένως, «ο βαθμός 

συμμετοχής των πολιτών στην άσκηση εξουσίας». Σε αυτό το στάδιο, κάθε 

μέλος της ομάδας ειδίκευσης διαβάζει δυνατά και εξηγεί τις πληροφορίες που 

συγκέντρωσε, σε σχέση με την -υπό μελέτη- θεματική. Τα υπόλοιπα μέλη, 

έχοντας τα προσωπικά τους σημειωματάρια στα θρανία, ακούνε ενεργητικά και 

καταγράφουν επιπρόσθετα/συμπληρωματικά στοιχεία (στοιχεία-πληροφορίες 

που δεν είχαν καταγράψει, νωρίτερα, και μπορούν να αποβούν σημαντικές). 

Επίσης, ενδέχεται να ξεκαθαριστούν ορισμένες παρερμηνείες και παρανοήσεις 

των μαθητών. 

 

 Πέμπτο στάδιο: Σε αυτό το στάδιο, επιτυγχάνεται η επανα-συνάντηση των 

μελών που ανήκουν στις ομάδες σύνθεσης (jigsaw groups). Με τη σειρά, κάθε 

μαθητής παρουσιάζει τα στοιχεία που συνέλεξε, βάσει της θεματικής την οποία 

είχε κληθεί να εξετάσει. Σε αυτό το σημείο, πολύ σημαντική είναι η διατύπωση 

ερωτημάτων, οι προβληματισμοί και, ενδεχόμενα, οι ανα-στοχασμοί, από 

πλευράς μελών των ομάδων σύνθεσης (jigsaw groups). 

 

 Έκτο στάδιο: Ο εκπαιδευτικός καλείται να αξιολογήσει όλους τους μαθητές σε 

κάθε (επιμέρους) θεματική και στο ευρύτερο γνωστικό περιεχόμενο. Η 
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αξιολόγηση αυτή μπορεί να πραγματωθεί μέσω συμπλήρωσης ενός 

εκπαιδευτικού quiz, εκ μέρους κάθε μαθητή μεμονωμένα. Η αξιολόγηση μπορεί 

να έχει περιγραφικό χαρακτήρα ή μπορεί να συμπεριλαμβάνονται βαθμολογίες, 

από πλευράς διδάσκοντα. 

 

   Εικόνα για τη διαδικασία της τεχνικής συνεργατικής συναρμολόγησης. 

 (Πηγή: http://tlt.cofc.edu/2017/02/09/small-teaching-tip-11/ / Προσπελάστηκε στις: 17/06/2019). 

 

 Η τεχνική jigsaw αναπτύχθηκε -όπως αναφέρθηκε, προηγουμένως- στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πρωτο-εφαρμόστηκε σε ανομοιογενείς πολιτισμικά 

(και όχι μόνο) διδακτικές αίθουσες. Στηρίζεται στον ευγενή ανταγωνισμό και στην 

ενεργητική ακρόαση, ενώ προκαλεί τον μαθητή να ενεργοποιήσει υψηλές γνωστικές 

και μετα-γνωστικές διεργασίες. 

 Αν και η συγκεκριμένη διδακτική τεχνική αποτελεί μία επίπονη διαδικασία για 

τους εκπαιδευτικούς, όσον αφορά την προετοιμασία της και την εύρεση των 

κατάλληλων υλικών και όλων των διαφορετικών θεματικών ενοτήτων σε μία γενική 

διδακτική ενότητα (για παράδειγμα, «φαινόμενο του θερμοκηπίου»), η συνεργατική 

συναρμολόγηση εμπεριέχει πολλά διδακτικά και παιδαγωγικά οφέλη: 

 

- Καλλιεργεί επικοινωνιακές, συναισθηματικές και μετα-γνωστικές δεξιότητες, εφόσον 

στηρίζεται στη «βαθιά» διδακτική προσέγγιση, δηλαδή στην αναλυτική και 

συστηματική κριτική απο-τίμηση και αξιολόγηση (ο μαθητής καλείται να συλλέξει 

δεδομένα και να επιλέξει να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που του φαίνονται 

περισσότερο έγκυρες). 

- Ενδυναμώνει τη διαπολιτισμική επίγνωση και επικοινωνία, εφόσον -μέσω της 

ευέλικτης ομαδοποίησης- οι μαθητές συνεργάζονται με πολλούς συμμαθητές τους 

http://tlt.cofc.edu/2017/02/09/small-teaching-tip-11/
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(προτείνεται ο καταμερισμός ισομερών και ανομοιογενών ομάδων, και ως προς την 

παράμετρο του γλωσσικο-πολιτισμικού κεφαλαίου). 

- Ενισχύει τη δεξιότητα της ενεργητικής ακρόασης, δεδομένου ότι, στη φάση όπου οι 

εκπαιδευόμενοι εργάζονται στις ομάδες ειδίκευσης, αλλά και στις ομάδες σύνθεσης τη 

δεύτερη φορά, καλούνται να καταγράφουν στα σημειωμάταριά τους χρήσιμες 

πληροφορίες που αναφέρονται από τα έτερα μέλη των δύο ομάδων (ομάδα ειδίκευσης 

και ομάδα σύνθεσης). 

 

Παράδειγμα: Στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας Δ’ Δημοτικού, οι μαθητές 

καταμερίζοντα, αρχικά, σε τέσσερις ετερογενείς ομάδες των έξι ατόμων (ομάδα 

σύνθεσης). Καθεμία ομάδα χρειάζεται να επιλέξει έναν συντονιστή. Στους τέσσερις 

συντονιστές, κατόπιν, εξηγούνται (ιδιωτικά), από πλευράς του εκπαιδευτικού, η 

διαδικασία που αναμένεται να ακολουθηθεί, καθώς και οι αρμοδιότητές τους. Ύστερα, 

μία ομάδα αναλαμβάνει να συλλέξει πληροφορίες για τον οικονομικό τομέα, σε σχέση 

με τα δρακόντεια μέτρα, μία άλλη τους νόμους που έφερε στην κοινωνία των Αθηνών 

ο Σόλωνας, η τρίτη την τυραννία του Πεισίστρατου, ενώ η τελευταία καλείται να 

εντοπίσει πληροφορίες για τα μέτρα του Κλεισθένη και τον αντίκτυπό τους για την 

αθηναϊκή κοινωνία. Ενδο-ομαδικά, σε καθεμία συλλογικότητα ανατίθενται (εκ μέρους 

του εκπαιδευτικού ή του συντονιστή της καθεμίας ομάδας) αρμοδιότητες: 1. 

διοικητικός τομέας (για τον Δράκοντα, για τον Σόλωνα, για τον Πεισίστρατο και για 

τον Κλεισθένη, ανάλογα με την ομάδα), 2. ποικίλα επίπεδα (για παράδειγμα, με βάση 

τις αντιδράσεις των κατοίκων και την αγάπη τους προς τον κάθε ηγέτη) 3. 

αποτελεσματικότητα/λειτουργικότητα των μέτρων (Δράκοντα, Σόλωνα κ.λπ.), 4. 

επιρροή της καθεμίας προσωπικότητας 5. πολιτιστική κληρονομία που άφησε ο κάθε 

ηγέτης στην πόλη-κράτος των Αθηνών και 6. προσωπική ζωή του κάθε ηγέτη 

ξεχωριστά. Οι μαθητές μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες από το διαδίκτυο (σε κάθε 

μαθητή έχουν δοθεί tablets, από το ξεκίνημα της διδασκαλίας). Ύστερα από τη 

συλλογή πληροφοριών, τα άτομα που έχουν αναλάβει τον εντοπισμό 

στοιχείων/πληροφοριών μίας κοινής πτυχής-θεματικής (π.χ. «πολιτιστική κληρονομιά» 

ενώνονται και απαρτίζουν τις ομάδες ειδίκευσης (expert groups). Οι ομάδες, πλέον, 

είναι έξι και αποτελούνται από τέσσερα μέλη. Τα μέλη των ομάδων ειδίκευσης 

συγκρίνουν τις πληροφορίες που έχει συλλέξει το καθένα. Με τη σειρά, ο κάθε μαθητής 

ακούει και καταγράφει στο σημειωματάριό του επιπρόσθετες πληροφορίες, ενώ 

παρουσιάζει στην ομάδα και τα στοιχεία που έχει εντοπίσει ο ίδιος. Οι εκπαιδευόμενοι, 

κατόπιν, επιστρέφουν στις ομάδες σύνθεσης. Με τη σειρά, το κάθε μέλος παρουσιάζει 

(ενδο-ομαδικά) τα (ολιστικά) στοιχεία που έχει συλλέξει. Στο τέλος, καθεμία ομάδα 

σύνθεσης ανακοινώνει στην ολομέλεια της τάξης τα στοιχεία που έχουν συλλεχτεί, εκ 

μέρους της. Πραγματοποιείται μία σύντομη συζήτηση, υπό τον συντονισμό του 

εκπαιδευτικού, καθώς και μία απο-τίμηση της διαδικασίας. Ο κεντρικός στόχος της 

δραστηριότητας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας, μέσα από την ευέλικτη 

ομαδοποίηση. Τα επιμέρους αναμένομενα αποτελέσματα μάθησης είναι να 

αναπτύξουν οι μαθητές τη δεξιότητα της ενεργητικής ακρόασης, να ενδυναμώσουν την 

αυτο-εκτίμησή τους, να εξοικειωθούν με το γνωστικό περιεχόμενο της ενότητας 

διδασκαλίας, αλλά και να προωθήσουν τον ανα-στοχασμό τους. 



 

 36 

 

vi. Βιωματική Μάθηση (Experiential Learning) 

 

Η βιωματική μάθηση βασίζεται στην αντίληψη ότι η επιστήμη θα πρέπει να συνδέεται με 

τη ζωντανή, καθημερινή εμπειρία του ανθρώπου, καθώς η αντικειμενική ύπαρξη τής 

γνώσης και της πραγματικότητας δεν είναι δυνατή έξω από το υποκείμενο (Δημητριάδου, 

2016: 233). Το βίωμα προάγει τις πολλαπλές και διαφορετικές ανθρώπινες ερμηνείες 

και συσχετίζεται με τις διυποκειμενικές προσεγγίσεις της ύστερης βιομηχανικής 

εποχής. Η βιωματική διδασκαλία ανάγεται στη θεωρία του Kolb (1984), αλλά και τη 

φιλοσοφική θεώρηση του John Dewey, περί του «μανθάνειν δια του πράττειν» 

(“learning by doing”), στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. 

 Η διδακτική πράξη δεν μπορεί να επιτυγχάνεται σε έναν αφηρημένο και απο-

πλαισιωμένο χώρο. Εδώ και αρκετά έτη, υπογραμμίζεται -στη βιβλιογραφία- η 

σπουδαιότητα αξιοποίησης της μη-τυπικής (non-formal) και της άτυπης (informal) 

εκπαιδευτικής μορφής, πέραν της τυπικής (formal). Τα ίδια τα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών και το γενικό Δια-θεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003), στην Ελλάδα, δίνουν έμφαση στην παραπάνω 

προσέγγιση. 

 Η βιωματική μάθηση μπορεί να προσδώσει νόημα στην εκπαίδευση και να 

επιτρέψει στον μαθητή να δια-συνδέσει τη θεωρία με την εφαρμογή. Η βίωση, για 

παράδειγμα, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εντός ή/και εκτός σχολικής αίθουσας, 

μπορεί να επιτρέψει στον εκπαιδευόμενο να κατανοήσει περισσότερο αποτελεσματικά 

την παραπάνω έννοια και να την ερμηνεύσει πιο λειτουργικά, σε σύγκριση με μία 

αποσπασματική και αποκομμένη από το συγκείμενο (εφαρμογή-κοινωνική πράξη) 

διδακτική δραστηριότητα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη. μία 

δραστηριότητα η οποία ικανοποιεί, απλώς, θεωρητικές γνώσεις, και μάλιστα, 

δηλωτικού χαρακτήρα, και όχι την καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων περί της 

σχετικής έννοιας (ανθρώπινα δικαιώματα). Αντιθέτως, η βιωματική προσέγγιση της 

μάθησης αποσκοπά στην προαγωγή κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων 

(συναισθηματικός τομέας, κατά τον Bloom, 1965), τη χρήση όλων των αισθήσεων 

(ψυχο-κινητικός τομέας, κατά τον Bloom, 1965), αλλά και την καλλιέργεια 

διαδικαστικών, εννοιολογικών, επιστημολογικών και δηλωτικών γνώσεων, εκ μέρους 

των μαθητών (γνωστικό τομέας, κατά τον Bloom, 1956). 

 

Παράδειγμα: Στη λήξη ενός σχεδίου συνεργατικής έρευνας, χρονικής διάρκεια τριών 

μηνών, περίπου, με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα, μαθητές της Α’ Τάξης Δημοτικού, 

υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του δασκάλου τους, στο τέλος της διδακτικής 

χρονιάς, συμμετέχουν σε ένα θεατρικό δρώμενο (πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο 

του σχολικού ιδρύματος), με την παρουσία των γονέων και όλων των εκπαιδευτικών, 

με τίτλο: «Σε σέβομαι-Με σέβεσαι». Πρόκειται για την ιστορία ενός μαθητή, του Jose, 

ο οποίος κατάγεται από τη Χιλή και έχει μεταναστεύσει στην Ελλάδα. Οι δασκάλες και 

οι δάσκαλοί του του συμπεριφέρονται πολύ άσχημα, ωστόσο οι συμμαθητές του 

κινητοποιούνται και -με την υποστήριξη του διευθυντή του σχολείου, των συντονιστών 
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εκπαιδευτικού έργου και των γονέων- ομαλο-ποιούν, βαθμιαία, την κατάσταση και 

καλλιεργούν το σεβασμό και την αγάπη προς τον Jose, τον μικρό μαθητή που κατάγεται 

από τη Χιλή. Οι θεατρικές παραστάσεις αποτελούν ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό 

της βιωματικής διδασκαλίας. Μάλιστα, μέσω αυτών, καλλιεργούνται και οι ψυχο-

κινητικές δεξιότητες και ικανότητες, εκτός από τις κοινωνικο-συναισθηματικές και τις 

γνωσιακές. 

 

vii. Κοινότητες Μάθησης (Learning Communities) 

 

Οι μαθησιακές κοινότητες αναφέρονται σε ομάδες μαθητών, εκπαιδευτικών, 

επιστημόνων ή επαγγελματιών που εργάζονται, από κοινού, αναπτύσσοντας διάδραση 

μεταξύ τους, προκειμένου να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες ανάγκες τους για μάθηση 

[…] (Φρυδάκη, 2009. Enthoven & de Bruijn, 2010. όπως παρατίθεται στο Δημητριάδου, 

2016: 275). Οι κοινότητες μάθησης συγκαλούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατά 

τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, με στόχο τη συμμετοχή στη συνεργατική και 

επαγγελματική μάθηση, από πλευράς μαθητών, για την ενίσχυση της πρακτικής τους και 

την αύξηση των μαθητικών αποτελεσμάτων14. 

Η δημιουργία μίας μαθησιακής κοινότητας προϋποθέτει κοινά οράματα και 

στόχους, ποικιλία «φωνών», κονστρουκτιβιστικές τοποθετήσεις, αποκλίνουσες 

προοπτικές και πολυ-πολιτισμική επίγνωση. Επίσης, οι μαθησιακές κοινότητες 

λειτουργούν αποτελεσματικότερα σε διδακτικά κλίματα γεμάτα χαρά και υγεία 

(κυρίως, ψυχική), όπου η επανα-τροφοδότηση και ο ανα-στοχασμός βρίσκονται στο 

επίκεντρο, ενώ ο διδάσκοντας διαθέτει έναν ρόλο δια-μεσολάβησης και συντονισμού 

της παιδαγωγικής διαδικασίας, σε περιβάλλοντα εντός και εκτός σχολικής αίθουσας. 

Η διδασκαλία αποτελεί ένα επικοινωνιακό γεγονός και αυτή η επικοινωνία που 

επιτυγχάνεται σε καθεμία διδασκαλία είναι σημαντικό να είναι μεστή (ουσιώδης) και 

αμφίδρομη. Δηλαδή, στην επικοινωνία αυτή «πρωταγωνιστής» χρειάζεται να είναι ο 

μαθητής, χωρίς, ωστόσο, αυτό να σημαίνει ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού απο-

δυναμώνεται. Αντιθέτως, ο εκπαιδευτικός καλείται να ενισχύει τις συντονιστικές και 

τις ανα-στοχαστικές δεξιότητές του. 

Οι δια-προσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους μαθητές, αλλά και ανάμεσα στους 

μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, εάν δεν χαρακτηρίζονται από ποιότητα και 

οικουμενική συμμετοχή/εμπλοκή, δε θα μπορούν να συμβάλουν στην πλήρη 

ικανοποίηση των διδακτικών στόχων και στην ολό-πλευρη καλλιέργεια της 

προσωπικότητας των μελών μίας σχολικής τάξης. Η δυναμική της ομάδας κρίνεται 

σημαντική και στη διδασκαλία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, εφόσον μία 

αντίστοιχη διδασκαλία (οφείλει να) επικεντρώνεται στην προώθηση της ψυχικής 

υγείας, στην ενδυνάμωση της αυτο-εκτίμησης και στην προαγωγή ενός συνεργατικού 

                                                
14 Wiedrick, Learning Communities | learningforward. THE PROFESSIONAL 

LEARNING ASSOCIATION | Standards for Professional Learning | Supported by 

“MetLife Foundation”. Στο: https://learningforward.org/standards/learning-

communities. [Προσπελάστηκε στις: 17/06/2019]. 

https://learningforward.org/standards/learning-communities
https://learningforward.org/standards/learning-communities
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πνεύματος, εκ μέρους των μαθητών. Τις ίδιες επιδιώξεις, μεταξύ των άλλων, μπορεί 

κανείς να συναντήσει και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, όπως και στη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία. 

Οι εκπαιδευτικοί, όμως, πολύ συχνά, τη σημερινή εποχή, διαμαρτύρονται, 

θεωρώντας ότι δεν είναι, επαρκώς, επιμορφωμένοι, προκειμένου να είναι σε θέση να 

διαφοροποιούν τη διδακτική εργασία τους και να την καθιστούν ευχάριστη, 

ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική. Πολύ συχνά, επίσης, ακούγεται από τους 

υπηρετούντες εκπαιδευτικούς ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι πολύ δυσκολο 

να εφαρμοστεί, επειδή απαιτεί πολύ χρόνο: χρειάζεται να αφιερωθεί πολύς χρόνος για 

την προετοιμασία, σημαντικός διδακτικός χρόνος για την εκτέλεσή της, ενώ, ύστερα 

από καθεμία διδασκαλία, απαιτείται και η αυτο-αξιολόγηση. Κατά πόσο οι 

εκπαιδευτικοί είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις σημερινές προκλήσεις, οι οποίες 

δεν αφορούν, αποκλειστικά, τη διδακτική και παιδαγωγική τους επάρκεια, όπως, ίσως, 

παλαιότερα, αλλά και τη διαπολιτισμική τους επάρκεια; Πόσο ευνοϊκό είναι τογενικό 

ελληνικό κοινωνικό πλαίσιο -συμπεριλαμβανομένων των γονέων και των 

κυβερνώντων- για την υλοποίηση των σύγχρονων προταγμάτων περί διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προώθησης της 

παγκόσμιας πολιτειότητας; 

 

Παράδειγμα: Στη Γ’ Τάξη Δημοτικού, για έναν μήνα, περίπου, στο πλαίσιο του 

μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης, οι εκπαιδευόμενοι ασχολούνται με τα 30 Άρθρα της 

Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ύστερα από την ανάθεση 

ρόλων σε κάθε μέλος της τάξης ξεχωριστά, εκ μέρους του δασκάλου, οι μαθητές (υπό 

την επίβλεψη του τελευταίου) προετοιμάζουν μία ταινία μικρού μήκους, με κεντρικό 

θέμα το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή (ένα εκ των 30 Άρθρων της Διακήρυξης). Με την 

καθοδήγηση και το συντονισμό και του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, εκτελείται η 

συγκεκριμένη ταινία. Ένας μαθητής καλείται να έχει ένα ρόλο που αφορά ένα παιδί 

που βλέπει τα προσωπικά δεδομένα (μηνύματα, επαφές, φωτογραφίες, τραγούδια 

κ.λπ.) μίας συμμαθήτριάς του, χωρίς την άδειά της. Το ρόλο της συγκεκριμένης 

συμμαθήτριας αναλαμβάνει ένα κορίτσι (μαθήτρια), ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας σχολικής τάξης αναλαμβάνουν ρόλους, όπως: φίλες και φίλοι του μαθητή, 

φίλες και φίλοι της μαθήτριας και μαθήτριες και μαθητές που παραμένουν 

αποστασιοποιημένες/-οι. Η συγκεκριμένη ταινία μικρού μήκους έχει ευχάριστο τέλος, 

δεδομένου ότι όλοι αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της ιδιωτικής ζωής και της 

ανάγκης προστασίας του σχετικού δικαιώματος. Μάλιστα, το οπτικο-ακουστικό υλικό 

αναρτάται, ύστερα από την υλοποίησή του, στο ιστολόγιο του σχολείου, καθώς και στο 

YouTube, εκ μέρους του εκπαιδευτικού, του διευθυντή, κάποιας/κάποιου συναδέλφου 

ή του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου της εκπαιδευτικής μονάδας.  

 

 

Α.6.3. Ανάγκες και επίπεδο ετοιμότητας εκπαιδευτικών  
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης-Κρατική μέριμνα 
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Οι παραπάνω διδακτικές τεχνικές, οι οποίες -βάσει των σύγχρονων μελετών και 

ερευνητικών έργων, σε επίπεδο Διδακτικής και Παιδαγωγικής- συμβαδίζουν, σε 

μεγάλο βαθμό, με τις ανάγκες της σύγχρονης -ύστερης βιομηχανικής- εποχής, είναι 

σημαντικό να εντάσσονται στην καθημερινή διδακτική εμπειρία, από τη στιγμή που 

μπορούν να συμβάλουν στη μετατόπιση των ανταγωνιστικών περιβαλλόντων 

εκπαίδευσης σε συνεργατικά/φιλικά, αλλά και στην απο-ενοχοποίηση του λάθους και 

στην ευχαρίστηση των μαθητευομένων. Οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί καλούνται να 

προσαρμόζονται δυναμικά στις σημερινές επιταγές, στη διαφορετική καθημερινότητα 

των αναπτυσσόμενων ανθρώπων, στη σχολική κουλτούρα που προωθεί την ενεργό 

συμμετοχή, τον ανα-στοχασμό, τη φιλο-μάθεια, την κριτική ικανότητα και τις 

αποκλίνουσες προοπτικές, την πολιτική διαύγεια και τους πολυ-πτυχιακούς 

εγγραμματισμούς. μία συστηματική διδακτική πρακτική που αντι-τάσσεται στις 

διαχωριστικές γραμμές, στις σχέσεις εξουσίας, στις χειραγωγικές κατευθύνσεις, στην 

πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και στην ακαδημαϊκή αποτυχία. 

Από τα παραπάνω, απορρέει η διαπίστωση ότι οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί 

οφείλουν να στρέφονται σε νέες, καινοτόμες και συμπεριληπτικές διαδικασίες 

μάθησης. Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό, απαιτείται, βεβαίως, και η επιμόρφωσή 

τους. Ο χαρακτήρας ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού είναι σημαντικό να εναρμονίζεται 

με τις απαιτήσεις για κοινωνική δικαιοσύνη και ισοτιμία, ανεξάρτητα από το 

θρήσκευμα, τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το 

χρώμα, την ηλικία, την εξωτερική εμφάνιση, τις ξεχωριστές μαθησιακές δυσκολίες, τις 

αξιο-μνημόνευτες ικανότητες και τις πολιτικές αντιλήψεις των μαθητών του. 

Προκειμένου ο εκπαιδευτικός να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις σύγχρονες κοινωνικές 

επιταγές, χρειάζεται να γνωρίζει, επαρκώς, τη σύγχρονη θεωρία και να δύναται να την 

εφαρμόζει στη διδασκαλία του. 

Οι εκάστοτε κυβερνήσεις, παράλληλα, κρίνεται αναγκαίο να «εξοπλίζουν» τους εν 

ενεργεία και τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να 

ανταποκρίνονται επιτυχώς στις σημερινές απαιτήσεις της κοινωνίας. μίας κοινωνίας 

της ποιότητας, του αλληλο-σεβασμού και της αγάπης. 

Η απόφαση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων 

εκπαίδευσης να επιμορφώνονται και να υιοθετούν στη σχολική πράξη νέες, 

εναλλακτικές στρατηγικές διδασκαλίας προϋποθέτει ότι η θεωρία πρέπει, πάντα, να 

τους καλεί να αναμοχλεύουν ερωτήματα, να κρίνουν και να ανατρέπουν το αυτονόητο, 

να δοκιμάζουν νέους τρόπους θεώρησης και να τοποθετούνται στα κρίσιμα ζητήματα 

αυτής της συνεχούς διαδικασίας των νοηματοδοτήσεων, που ονομάζουμε εκπαίδευση 

(Φρυδάκη, 2009: 463). 

Για το συνδυασμό θεωρίας και εφαρμογής, αναφορικά με τη διδασκαλία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σχολική αίθουσα, αλλά και εκτός σχολικών μονάδων 

(μη-τυπική εκπαίδευση), επιτακτικές καθίστανται η διαπολιτισμική αφύπνιση, η 

κριτική εγγραμματοσύνη, ο ανα-στοχασμός, η κινητοποίηση των ανθρώπων και, 

γενικά, ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την καλλιέργεια βιωσιμότητας, μέσω δράσεων 

συνεργατικού-αλληλεπιδραστικού χαρακτήρα. Κατά πόσο, όμως, είναι έτοιμοι οι 

εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν στη σύγχρονη εκπαιδευτική απαίτηση που αφορά τη 

διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σχολείο; 
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Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε μέχρι εδώ, στη συνέχεια 

ακολουθεί το ερευνητικό μέρος της εργασίας, το οποίο αναφέρεται στη διερεύνηση των 

απόψεων έξι εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχέση με τη διδασκαλία 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου στον εκπαιδευτικό κλάδο. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα ακόλουθα: 

 

1. Πόσο κατάλληλο είναι το πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης στο ελληνικό 

δημοτικό σχολείο, ώστε οι μαθητές να διδάσκονται τα δικαιώματα του 

ανθρώπου και του παιδιού εντός του Αναλυτικού Προγράμματος; 

2. Πόσο προετοιμασμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί των δημοτικών σχολείων, ώστε 

να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην αποτελεσματική διδασκαλία των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου; 

3. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη 

σπουδαιότητα τής διεξοδικής διδασκαλίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

στους μαθητές; 

4. Με ποιες εκπαιδευτικές στρατηγικές θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να 

ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές τους στα ανθρώπινα δικαιώματα;  
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Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

Β.1. Συμμετέχοντες-Συμμετέχουσες 
 

Για την εξέταση των απόψεων ενός δείγματος εκπαιδευτικών της πρώτης βάθμιδας, σε 

σχέση με τη σημασία της διδασκαλίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά και τις 

μεθόδους εφαρμογής της στις σχολικές μονάδες και τον αντίκτυπό της, διεξήχθη μία 

έρευνα, της οποίας τα αποτελέσματα συγκεντρώθηκαν σε ένα χρονικό διάστημα τριών 

εβδομάδων (αρχές Οκτωβρίου, 2018, μέχρι τέλη του ίδιου μήνα). 

Το ερευνητικό δείγμα, για την υλοποίηση των συνεντεύξεων με ερωτήματα 

ανοιχτού τύπου, αποτέλεσαν έξι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης -τρεις 

γυναίκες και τρεις άνδρες-, στην περιοχή της Φλώρινας (κέντρο της πόλης και 

επαρχιακές περιοχές). Το διδακτικό έτος (2018-2019), κατά το οποίο εφαρμόστηκαν οι 

συνεντεύξεις, οι εκπαιδευτικοί εργάζονταν σε έξι διαφορετικές σχολικές μονάδες. 

Αναφορικά με τον τύπο των σχολικών ιδρυμάτων, είναι εξαθέσια, στην πλειονότητά 

τους, ωστόσο ένα ίδρυμα είναι πενταθέσιο, ενώ δύο ιδρύματα είναι διθέσια. 

Σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής αριθμού των εκπαιδευτικών (έξι), ως δείγμα 

της έρευνας, αυτά αφορούν κυρίως, την ποιοτική διάσταση της έρευνας, αν και δεν 

εφαρμόστηκε η προσέγγιση της ομάδας εστίασης (focus group), δεδομένου ότι ο 

ερευνητής επιθυμούσε να διερευνήσει τις δηλώσεις και τις απόψεις του κάθε 

συμμετέχοντα, μεμονωμένα. Από την άλλη μεριά, ο ζυγός αριθμός βοήθησε στην ίση 

κατανομή ανάμεσα στις γυναίκες και στους άνδρες εκπαιδευτικούς του δείγματος. 

Η επιλογή των ημι-δομημένων συνεντεύξεων έγκειται στον ποιοτικό τους 

χαρακτήρα και στη βαθιά ερευνητική προσέγγιση. Στόχος, λοιπόν, υπήρξε η 

εμβάθυνση στη διερεύνηση των απόψεων των έξι συμμετεχουσών και συμμετεχόντων, 

ως προς τη διδασκαλία των δικαιωμάτων του ανθρώπου (καταλληλότητά της και 

πρακτικές και μέθοδοι εκτέλεσής της). 

Για την ενίσχυση της εγκυρότητας και αποτελεσματικότητας της παρούσας 

έρευνας, μελετήθηκε και η παράμετρος του φύλου. Για το λόγο αυτόν, ο αριθμός των 

γυναικών δασκάλων ισοδυναμεί με τον αριθμό των ανδρών συναδέλφων τους. Σε 

σχέση, τέλος, με την παράμετρο ηλικία του δείγματος, αυτή ποικίλλει (περίπου, από 40 

έως 60 ετών), ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις, παρατηρείται μία μεσό-χρονη και 

μακρό-χρονη (11 έτη έως 23 έτη) προϋπηρεσία. Η επιλογή της περιοχής της Φλώρινας, 

ως μοναδικού τόπου διεξαγωγής της έρευνας και τόπου στον οποίο εδρεύουν οι 

εκπαιδευτικές μονάδες, έγκειται στο γεγονός ότι σε αυτή την πόλη εδρεύει το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, αλλά και στο ότι απουσίαζε η 

δυνατότητα να εφαρμοστούν συνεντεύξεις και σε εκπαιδευτικούς που εργάζονταν, το 

συγκεκριμένο σχολικό έτος, σε άλλες πόλεις και νομούς, λόγω υποχρεώσεων του 

ερευνητή στη Φλώρινα, αλλά, κυρίως, λόγω ανοικείωσής του με δασκάλους που 

εργάζονταν σε άλλες πόλεις της χώρας. 

Στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνονται τα ατομικά στοιχεία των έξι 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δείγματος: 



 

 42 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 3 

Δάσκαλος (Εκπαιδευτικός 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης) σε εξαθέσια 

σχολική μονάδα, σε επαρχία 

έξω από την πόλη της 

Φλώρινας. 19 έτη 

προϋπηρεσίας. 

Δάσκαλος (Εκπαιδευτικός 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης) και 

προϊστάμενος σε διθέσια 

σχολική μονάδα, σε επαρχία 

έξω από την πόλη της 

Φλώρινας. 20 έτη 

προϋπηρεσίας. 

Δάσκαλος (Εκπαιδευτικός 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης) σε διθέσια 

σχολική μονάδα, σε επαρχία 

έξω από την πόλη της 

Φλώρινας. 19 έτη 

προϋπηρεσίας. 

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 6 

Δασκάλα (Εκπαιδευτικός 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης) σε εξαθέσια 

σχολική μονάδα, εντός της 

πόλης της Φλώρινας. 23 έτη 

προϋπηρεσίας. 

Δασκάλα (Εκπαιδευτικός 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης) σε εξαθέσια 

σχολική μονάδα, εντός της 

πόλης της Φλώρινας. 11 έτη 

προϋπηρεσίας. 

Δασκάλα (Εκπαιδευτικός 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης) και 

διευθύντρια σε πενταθέσια 

σχολική μονάδα, σε επαρχία 

έξω από την πόλη της 

Φλώρινας. 18 έτη 

προϋπηρεσίας. 

 

Β.2. Μέθοδος 
 

Το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο υλοποιήθηκε η συλλογή και η επεξεργασία των 

ερευνητικών δεδομένων, είναι από τα μέσα Οκτωβρίου, 2018, μέχρι τις αρχές 

Νοεμβρίου του ίδιου έτους, αναφορικά με τη συλλογή, ενώ η επεξεργασία τους 

πραγματοποίηθηκε από τις αρχές έως τα τέλη Νοεμβρίου. Πραγματοποιήθηκαν, εκ 

μέρους του ερευνητή, επισκέψεις σε ορισμένες εκπαιδευτικές μονάδες (δημοτικά 

σχολεία) της Φλώρινας, ενώ ορισμένες συνεντεύξεις έλαβαν χώρα σε πάρκα που 

βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. 

 

Β.3. Μέσα Συλλογής και Επεξεργασίας Ερευνητικών 

Δεδομένων 
 

Το εργαλείο που αξιοποίηθηκε για τη συλλογή των δεδομένων της ερευνητικής 

εργασίας ήταν οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις (ερωτήματα ανοιχτού τύπου). Σε αυτές 

συμπεριλαμβάνονταν έντεκα ερωτήσεις (βλ. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ», σσ. 78-79), οι οποίες 

είχαν συνάφεια με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, τις απόψεις τους, σε σχέση με τη 

διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σχολεία όπου εργάζονταν, αλλά και εν 

γένει, καθώς και με το επίπεδο ετοιμότητας αυτών των εκπαιδευτικών για τη 

συστηματική επίτευξη μίας τέτοιου τύπου διδασκαλίας. Τα ερωτήματα διατυπώθηκαν 

στον οδηγό με επιτυχία, χάρη και στην έγκαιρη επανα-τροφοδότηση της επιβλέπουσας 



 

 43 

καθηγήτριας. Μέσω του κινητού τηλεφώνου και της χρήσης του εργαλείου «Εγγραφή 

φωνής», στον φορητό υπολογιστή του ερευνητή, υλοποιήθηκαν όλες οι συνεντεύξεις. 

 

Β.4. Διαδικασία Συλλογής και Επεξεργασίας Ερευνητικών 

Δεδομένων 
 

Πέντε με επτά λεπτά πριν τη μαγνητοφώνηση των απαντήσεων των 

συνεντευξιαζόμενων, δινόταν ο οδηγός συνέντευξης στις δασκάλες και στους 

δασκάλους του δείγματος. Αυτή η πρακτική υιοθετήθηκε σε όλες τις συνεντεύξεις, 

επειδή θεωρήθηκε προτιμότερο να είναι προετοιμασμένοι οι δάσκαλοι, σε σχέση με τα 

ερωτήματα που θα τους τίθονταν και τη θεματική των συνεντεύξεων, γενικά, ωστόσο 

όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό (για παράδειγμα, να χορηγούταν ο οδηγός συνέντευξης σε 

κάθε δάσκαλο, αρκετές ώρες πριν την εφαρμογή της συνέντευξης και την κριτική 

επεξεργασία των ερωτημάτων, από πλευράς ερευνωμένων, δίχως την παρουσία του 

ερευνητή), διότι αυτό θα μπορούσε να ενέχει τον κίνδυνο του ερευνητικού έργου, λόγω 

έλλειψης αυθορμητισμού των δασκάλων. 

Κατά τη διάρκεια της μαγνητοφώνησης, σε περιπτώσεις που οι δασκάλες και οι 

δάσκαλοι δυσκολεύονταν να απαντήσουν σε κάποιο ερώτημα, ο ερευνητής το 

διατύπωνε με περισσότερο απλοϊκό τρόπο και επεξηγούσε, μέχρι να αντιλαμβανόταν 

η δασκάλα/ο δάσκαλος το περιεχόμενο του ερωτήματος. 

Ύστερα από τη μαγνητοφώνηση, ακολουθούσε -για καθεμία συνέντευξη- η 

διαδικασία της απο-μαγνητοφώνησης. Η τελευταία γινόταν βαθμιαία (βήμα-βήμα), 

μέσω της συγγραφής των δηλώσεων στο εργαλείο Google Docs, σε ένα σχετικό 

έγγραφο. Σε αυτό το έγγραφο εμπεριέχονταν και οι έξι συνεντεύξεις, με τις δηλώσεις 

του «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 1» να έχουν απο-μαγνητοφωνηθεί πρώτες και τις δηλώσεις 

της «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 6» να έχουν απο-μαγνητοφωνηθεί τελευταίες. Αναλυτικά, ο 

ερευνητής άκουγε (βαθμιαία) μικρά αποσπάσματα από καθεμία συνέντευξη, από το 

εργαλείο «Εγγραφή φωνής», και, κατόπιν, τα μετέφερε στο Έγγραφο του Google Docs. 

Για την ταξινόμηση των δηλώσεων-απόψεων των δασκάλων στους οποίους 

εφαρμόστηκαν συνεντεύξεις, ο ερευνητής δημιούργησε, στο τέλος (έπειτα από την 

απο-μαγνητοφώνηση και των έξι συνεντεύξεων), πίνακες, στους οποίους 

συμπεριλαμβάνονταν, στις οριζόντιες στήλες οι εκπαιδευτικοί («ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

1», «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 2», «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 3», […], «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 6»), 

ενώ στις κάθετες λέξεις-κλειδιά από τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στις 

συνεντεύξεις (π.χ. «ΑΜΕΣΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ») (βλ. 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ», σσ. 80-82). Η ταξινόμηση των απόψεων του ερευνητικού 

δείγματος, σχετικά με τη διεξοδική διδασκαλία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έγινε προς διευκόλυνση του ερευνητή, κατά τη διαδικασία 

συνοπτικής καταγραφής των ευρημάτων της έρευνας. 
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Β.5. ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
 

Για την καταγραφή των ερευνητικών αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε η ομαδο-

ποίηση των ερωτημάτων του οδηγού συνέντευξης με βάση επιμέρους θεματικούς 

άξονες, για διευκόλυνση του συνεντευκτή, αφενός, αλλά και για την πρόσληψη των 

ευρημάτων με μεγαλύτερη ευχέρεια και εύπεπτο τρόπο, από πλευράς των αναγνωστών, 

αφετέρου. Οι θεματικοί άξονες των ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι δέκα: 

ενημέρωση-ετοιμότητα εκπαιδευτικών, πηγές ενημέρωσης, ουσιαστική αξία 

διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων-αντιλήψεις, γνώση για άλλο εκπαιδευτικό 

σύστημα, σχολικά εγχειρίδια δημοτικού σχολείου-άμεσες ή/και έμμεσες αναφορές για 

τα δικαιώματα των ανθρώπων και των παιδιών, ξεχωριστά, συστηματική διδασκαλία 

στο δικό τους σχολείο-προσεγγίσεις, ξεχωριστό αντικείμενο ή διαθεματικά-απόψεις, 

ενδεχόμενος αντίκτυπος διδασκαλίας τους-αντιλήψεις, ανάγκες εκπαιδευτικών και, 

τέλος, ευρύτερη ανάπτυξη-απόψεις. 

 Η καταγραφή των ερευνητικών δεδομένων φαίνεται σε δύο συγκεντρωτικούς 

πίνακες, στους οποίους συνοψίζονται τα ευρήματα. Για τις ακριβείς απαντήσεις των 

συνεντευξιαζόμενων, για κάθε θεματικό άξονα αναφέρονται, ενδεικτικά, 

αποσπάσματα από τις δηλώσεις των δασκάλων. Το κριτήριο επιλογής των 

καταγραφέντων δηλώσεων αποτέλεσαν, και για τους δέκα θεματικούς άξονες, οι 

αποκλίνουσες, μάλλον, παρά οι παρόμοιες οπτικές των εκπαιδευτικών. 



 

ΑΞΟΝΕΣ 
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
-ΤΙΚΟΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 1 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 2 
(ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 3 

01. Ενημέρωση-
Ετοιμότητα 

Αρκετά 

ενημερωμένος. 
Αρκετά ενημερωμένος. 

Βιωματικά η 

ενημέρωση. 

02. Πηγές ενημέρωσης 
Διαδίκτυο, εμπειρίες, 

βιβλία, 2-3 σεμινάρια. 

Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.). 

Η ανάγκη. Πλέον, το 

διαδίκτυο. Παλαιότερα, 

ο τύπος. 

03. Ουσιαστική αξία 
διδασκαλίας-Αντιλήψεις 

Φυσικά! Όλοι οι 

άνθρωποι έχουμε τα 

ίδια δικαιώματα. 

Ναι, για την προώθηση 

του σεβασμού στα 

δικαιώματα. 

Εννοείται! Χρειάζεται 

να υπάρχει επίγνωση 

για τα δικαιώματα. 

04. Γνώση για άλλο 
εκπαιδευτικό σύστημα 

Καμία. Καμία. Κούβα. 

05. Σχολικά Εγχειρίδια-
Αναφορές 

Δικαιώματα 

ανθρώπων: 

Άμεσες και έμμεσες 

αναφορές/Θρησκευτικ

ά, Νέα Ελληνική 

Γλώσσα, Κοινωνική 

και Πολιτική Αγωγή, 

νέα βιβλία 

Θρησκευτικών, 

Ιστορία. 

 

Δικαιώματα παιδιών: 

Δεν αναφέρθηκε 

τίποτα. 

Δικαιώματα ανθρώπων: 

Κυρίως, άμεσες 

αναφορές/Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή, παλαιά 

συγγράμματα 

Θρησκευτικών. 

 

Δικαιώματα παιδιών: 

Όχι, ούτε άμεσες, ούτε 

έμμεσες. 

Δικαιώματα ανθρώπων: 

Άμεσες 

αναφορές/Κοινωνική 

και Πολιτική Αγωγή. 

 

Δικαιώματα παιδιών: 

Άμεσες και έμμεσες 

αναφορές/Κοινωνική 

και Πολιτική Αγωγή. 

06. Συστηματική 
διδασκαλία-Προσεγγίσεις 

Δύσκολο. Μόνο στην 

Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή και 

Πάρα πολλά 

παραδείγματα/ 

Συγκεκριμενο-ποίηση 

της Κοινωνικής και 

Πολιτικής 
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Νέα Ελληνική 

Γλώσσα. Κατά 

διαστήματα. 

Μετανάστευση/Κυρίως, 

διαπολιτισμικά. 

Αγωγής/Βαρύτητα στην 

ουσία, όχι γενικά. 

07. Ξεχωριστό αντικείμενο 
ή διαθεματικά-Απόψεις 

Ξεχωριστό. 1-2 φορές 

ανά εβδομάδα. 

Μέσα από δια-θεματικές 

προσεγγίσεις. 

Δια-θεματικές 

προσεγγίσες. 

08. Αντίκτυπος 
διδασκαλίας-Αντιλήψεις 

Καλύτερα από τα 

σημερινά 

αποτελέσματα/Πιο 

εκτεταμένες 

αναφορές. 

(Οικουμενικός) 

Σεβασμός των 

ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

Προώθηση 

δικαιοσύνης. 

09. Ανάγκες 
εκπαιδευτικών 

Ενημέρωση και 

σχετικό εγχειρίδιο. 

Ενημερώσεις, μέσα από 

σεμινάρια, εφημερίδες, 

σχολικούς συμβούλους15, 

συζητήσεις με 

συναδέλφους, 

επικοινωνία με τον 

εαυτό. 

Ενημέρωση. 

10. Ευρύτερη ανάπτυξη-
Απόψεις 

Σημαντική κρίνεται η 

συνεισφορά των 

γονέων/Γενικό 

καλό/Βελτίωση του 

κόσμου. 

Καλυτέρευση της 

κοινωνίας. 

Είναι το Α και το Ω σε 

όλες τις κοινωνικές 

μορφές/Προαγωγή 

ελευθερίας. 

                                 

                                                
15 Ο θεσμός των σχολικών συμβούλων έχει μετονομαστεί -από τον Αύγουστο του 2018- σε «συντονιστές εκπαιδευτικού έργου». 



 

ΑΞΟΝΕΣ 
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 5 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 6 

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ) 

01. Ενημέρωση-Ετοιμότητα Όχι, ιδιαίτερα. 
Ναι, αλλά όχι όσο θα 

έπρεπε. 

Είναι (ενημερωμένη), 

και αυτό είναι αναγκαίο 

για την ομαλή 

συμβίωση-συνύπαρξη 

ανάμεσα στους 

ανθρώπους. 

02. Πηγές ενημέρωσης 

Δεν τέθηκε το 

συγκεκριμένο 

ερώτημα/Δεν έχει 

λειτουργία. 

Γενικές γνώσεις (ευρεία 

γνώση). 

Διάβασμα (σχολικά 

βιβλία, διαδίκτυο, 

τηλεόραση, σπουδές), 

συναναστροφή με 

άλλους/Συμμετοχή σε 

σχετική επιστημονική 

ημερίδα, ως εισηγήτρια. 

03. Ουσιαστική αξία 
διδασκαλίας-Αντιλήψεις 

Όλοι έχουμε ίδια 

αξία/Δεν υποτιμούμε 

κανέναν. 

Ναι, χρειάζεται να 

γίνεται διεξοδικά 

διδασκαλία των 

δικαιωμάτων του 

ανθρώπου/Σεβασμός. 

Εννοείται, σε 

καθημερινό πλαίσιο 

(παιχνίδι, συνεργασία). 

04. Γνώση για άλλο 
εκπαιδευτικό σύστημα 

Καμία. Καμία. 

Λεπτομερώς, όχι/Γενικά, 

όλα τα προηγμένα 

εκπαιδευτικά 

συστήματα. 

05. Σχολικά εγχειρίδια-
Αναφορές 

Δικαιώματα ανθρώπων: 

Μόνο έμμεσες αναφορές, 

σε όλα, σχεδόν, τα 

αντικείμενα/Άμεση, 

 

Δικαιώματα ανθρώπων: 

Σχεδόν αποκλειστικά, 

έμμεσες 

αναφορές/Μελέτη του 

 

Δικαιώματα ανθρώπων: 

Περισσότερο άμεσες 

αναφορές/Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή, 
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ίσως, μόνο στη Νέα 

Ελληνική Γλώσσα. 

 

Δικαιώματα παιδιών: 

Όχι, καμία αναφορά. 

Περιβάλλοντος, Νέα 

Ελληνική Γλώσσα, 

Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή. 

 

 

Δικαιώματα παιδιών: 

Όχι, καμία 

αναφορά/Αυτό 

επιτυγχάνεται στην 

τάξη (προφορικά). 

Μελέτη του 

Περιβάλλοντος/Έμμεσες 

αναφορές σε όλα τα 

διδακτικά αντικείμενα. 

 

Δικαιώματα παιδιών: 

Άμεσες αναφορές στο 

τέλος του συγγράμματος 

της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής 

(μόνο). 

06. Συστηματική διδασκαλία-
Προσεγγίσεις 

Αρκετά δύσκολο, 

δεδομένης της 

αναγκαιότητας 

επιμόρφωσης (ελλιπής 

επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών). 

Καλλιέργεια σεβασμού 

και κοινωνικο-ποίηση. 

Διεξοδικά, για όλες τις 

σχολικές τάξεις, δια-

θεματικά κάθε φορά που 

παρουσιάζονται 

ευκαιρίες (αναφορά 

παραδειγμάτων). 

07. Ξεχωριστό αντικείμενο ή 
διαθεματικά-Απόψεις 

Και ξεχωριστά, αλλά και 

μέσω δια-θεματικών 

προσεγγίσεων. 

Δια-θεματικά θα 

βοηθούσε πολύ, αλλά 

και ως ξεχωριστό 

μάθημα (ιδιαίτερα, στις 

τρεις μεγαλύτερες 

τάξεις του δημοτικού). 

Δια-θεματικές 

προσεγγίσεις/Τυπικά και 

άτυπα (αναφορά ενός 

παραδείγματος). 

08. Αντίκτυπος διδασκαλίας-
Αντιλήψεις 

Αγάπη προς τον 

συνάνθρωπο και 

ενσυναίσθηση/Προαγωγή 

σεβασμού. 

Σεβασμός προς τον 

συνάνθρωπο, 

κοινωνικο-ποίηση. 

Περισσότερο ευχάριστη 

διδασκαλία/Βιωματικές 

προσεγγίσεις/Πλήρης 

μάθηση/Ενθουσιασμός/ 

Παροχή 

βοήθειας/Ανοιχτές 
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συζητήσεις στην 

αίθουσα (αναφορά 

παραδείγματος). 

09. Ανάγκες εκπαιδευτικών Επιμόρφωση. 

Διεξαγωγή σεμιναρίων 

και επικέντρωση στη 

διδασκαλία των 

ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

Ανάγκη για επάρκεια 

στη Διδακτική 

Μεθοδολογία και στην 

ανα-βάθμιση του 

εκπαιδευτικού 

εξοπλισμού (έλλειψη 

ύπαρξης εργαστηρίων 

κ.ά.). 

10. Ευρύτερη ανάπτυξη-
Απόψεις 

Συμπόρευση ανάμεσα 

στη θεωρία και στην 

εφαρμογή/Εσωτερική 

αλλαγή. 

Ενδυνάμωση (κατ’ 

ουσίαν) δημοκρατίας. 

Υπεράσπιση των 

ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων/Αρμονική 

ζωή, συνεργασία και 

εξέλιξη της 

κοινωνίας/Δημοκρατικός 

διάλογος. 



 



 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Ενημέρωση-Ετοιμότητα εκπαιδευτικών 

 

Αναφορικά με τον άξονα ενημέρωσης των έξι δασκάλων, ως προς τα δικαιώματα των 

ανθρώπων, παρατηρήθηκαν ορισμένες αποκλίσεις, ωστόσο η πλειόνοτητά τους 

(τέσσερις εκ των έξι) αυτο-προσδιορίστηκε ως «καλά ενημερωμένος-ενημερωμένη» ή 

«αρκετά ενημερωμένος-ενημερωμένη». Πιο συγκεκριμένα, η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 6, 

διευθύντρια σχολικής μονάδας σε περιοχή έξω από την πόλη της Φλώρινας, με 18 

χρόνια προϋπηρεσίας, ανέφερε: «Θεωρώ ότι είμαι ενημερωμένη, και πρέπει να είμαι 

ενημερωμένη, αφού ζω με άλλους ανθρώπους, πρέπει να ζω καλά, και εγώ και οι άλλοι 

άνθρωποι. Πρέπει να γνωρίζω τα δικαιώματά μου, συνεπώς, και οι άλλοι να γνωρίζουν 

τα δικαιώματά τους, και να μπορούμε να ζούμε αρμονικά, με αυτόν τον τρόπο. Να μην 

ξεπερνάμε όρια». 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 5, δασκάλα σε εξαθέσιο δημοτικό σχολείο στην πόλη της 

Φλώρινας, με 11 έτη προϋπηρεσίας, από την άλλη, δήλωσε ότι θεωρεί -σε γενικές 

γραμμές- ενημερωμένο τον εαυτό της, ωστόσο επεσήμανε ότι δεν είναι στο βαθμό που 

χρειάζεται. Ανέφερε, χαρακτηριστικά: «Ναι. Ενημερωμένη είμαι, αλλά, ίσως, όχι όσο 

θα έπρεπε. Ξέρουμε ότι αυτήν την έννοια [τα ανθρώπινα δικαιώματα] την 

προσεγγίζουμε υπό την ευρεία της έννοια, δεν … Νομίζω ότι γνωρίζω κάποια 

πράγματα, αλλά όχι εκτενέστερα». 

Όσον αφορά τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 3, δάσκαλο σε μονάδα διθέσιου τύπου, σε 

μία επαρχία έξω από την πόλη της Φλώρινας, με 19 χρόνια προϋπηρεσίας, δόθηκε μία 

διαφορετική δήλωση, στην οποία δίνεται επικέντρωση στην ανάγκη βιωματικής 

πρόσληψης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επεσήμανε, αναλυτικότερα: «Λοιπόν, 

από ενημέρωση, δεν τη βρήκαμε πουθενά … Μέχρι τώρα, τουλάχιστον. Αναγκαστικά 

βιωματικά, αρχίσαμε και ψάχναμε τα δικαιώματά μας. Δηλαδή, βιωματικά, 

περισσότερο. Όσον αφορά, σαν εκπαιδευτικός, μέχρι να διοριστούμε και να 

αποκτήσουμε την πολυπόθητη μονιμότητα, βιώσαμε στο πετσί μας τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Σε σχέση με την εργασία, για παράδειγμα […] Πάνω σε αυτό, νομίζω ότι 

… Εσκεμμένα γίνεται αυτό το πράγμα προς όλους, έτσι; Δηλαδή, δεν είσαι, πλήρως, 

ενημερωμένος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Στη δική μας τη 

δουλειά, ξέρω εγώ, στην Παιδεία, πάντα είσαι συμβιβασμένος […] Δεν επιλέγεις εσύ, 

όταν πηγαίνεις στο σχολείο, σε ποιο σχολείο θα πας, σε ποια μονάδα». 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Πηγές ενημέρωσης 

 

Σχετικά με τις πηγές ενημέρωσης, εντοπίστηκαν αποκλίσεις, στις δηλώσεις των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 4, δασκάλα 

εξαθέσιου σχολικού ιδρύματος στην πόλη της Φλώρινας, με 23 χρόνια προϋπηρεσίας, 

το συγκεκριμένο ερώτημα δεν τέθηκε, διότι δε θεώρησε ενημερωμένο τον εαυτό της. 
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Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 1, δάσκαλος με 19 χρόνια προϋπηρεσίας, σε εξαθέσια 

σχολική μονάδα, σε επαρχία έξω από την πόλη της Φλώρινας, αναφέρθηκε σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια, στο διαδίκτυο, αλλά και στις προσωπικές εμπειρίες του. Από 

την άλλη, ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 2, προϊστάμενος διθέσιου δημοτικού σχολείου, σε 

επαρχιακή περιοχή έξω από τη Φλώρινα, με 20 χρόνια προϋπηρεσίας, σημείωσε τα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το διαδίκτυο, ως ξεχωριστή πηγή, ενώ η 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 5 αναφέρθηκε στις γενικές γνώσεις της και στα βιώματά της. 

Δήλωσε, συγκεκριμένα: «Α, η ενημέρωση … Εε [Καθυστερεί να απαντήσει]. Όσον 

αφορά τις γενικές γνώσεις, ξέρουμε ότι χρειάζεται να ενημερωνόμαστε και, κυρίως, το 

γεγονός ότι ζούμε σε μία κοινωνία, θέλει ο καθένας να ξέρει τα δικαιώματά του, για να 

τα χρησιμοποιήσει .. Σαν μέλη, δηλαδή, της κοινωνίας που ζούμε, οφείλουμε να 

γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας, σαν ένα λογικό ον .. Όπου και αν είμαστε, ο κάθε 

άνθρωπος θα πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματά του. Οπότε, σαν μία ευρεία γνώση». 

Κατόπιν σχετικής υπο-ερώτησης, από πλευράς του συνεντευκτή, η δασκάλα δήλωσε 

ότι δεν έχει συμμετάσχει ποτέ (ούτε παρακολούθηση, ούτε εισήγηση) σε καμία 

Επιστημονική Ημερίδα, ούτε Επιστημονικό Συνέδριο, τα οποία να άπτονται της 

διδασκαλίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην εκπαίδευση. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Ουσιαστική αξία διδασκαλίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στην εκπαίδευση-Αντιλήψεις εκπαιδευτικών 

 

Σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις των δασκάλων για την ουσιώδη αξία της διδασκαλίας των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου στον εκπαιδευτικό τομέα, ομόφωνα, οι εκπαιδευτικοί 

ανταποκρίθηκαν θετικά. δήλωσαν, δηλαδή, ότι η διδασκαλία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων έχει ουσιώδη αξία. 

Προς επεξήγηση των παραπάνω, θα μπορούσαν να αναφερθούν, ενδεικτικά, 

τρεις αυτούσιες απαντήσεις, ως προς τη θεματική της σημασίας διδασκαλίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον εκπαιδευτικό κλάδο. Ο εκπαιδευτικός που εργαζόταν, 

το χρονικό διάστημα που έλαβαν χώρα οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις, σε εξαθέσια 

μονάδα εκπαίδευσης, σε επαρχία έξω από την πόλη της Φλώρινας, και που υπηρετεί 

για 19 χρόνια στην πρώτη βαθμίδα (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 1), δήλωσε, αναλυτικότερα: 

«Ε ναι, φυσικά έχει ουσιώδη αξία. Όλοι μας έχουμε να κάνουμε με παιδάκια, από 

διαφορετικές πατρίδες, με διαφορετικό χρώμα. Οπότε, χρειάζεται να γνωρίζουμε 

ορισμένα πράγματα, σε ό,τι έχει να κάνει με την καταγωγή τους, με τη θρησκεία τους. 

Να περάσουμε στα παιδιά την αντίληψη ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα 

πάνω στη γη, βάσει του χρώματος, της θρησκείας ή της καταγωγής τους, της 

κοινωνικο-οικονομικής τους κατάστασης». 

Αναφορικά με τη δασκάλα που εργάζεται για 23 έτη στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 4), η τελευταία ερμήνευσε με τον ακόλουθο τρόπο το 

ζήτημα της σημασίας της διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 

εκπαιδευτική πράξη, επεσημαίνοντας, χαρακτηριστικά: «Έχει ουσιώδη αξία, γιατί 

πρέπει να ξέρει ο καθένας τα .. Τα δικαιώματά του, σαν άνθρωποι που είμαστε όλοι, 
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και να καταλάβουμε ότι έχουμε όλοι ίδια αξία .. Δε διαφέρει κανένας από τον άλλον 

και όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα, βασικά. Δεν υποτιμούμε κανέναν». 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 5, τέλος, ερμήνευσε τα δικαιώματα των ανθρώπων ως 

σεβασμό (σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σεβασμός, μέσω ενεργητικής 

ακρόασης, σεβασμός στις ανάγκες και στις επιθυμίες των συνανθρώπων κ.λπ.). Όπως, 

συγκεκριμένα, εξήγησε: «Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνεται συχνή αναφορά μέσα 

στην τάξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να ξέρουν και τα παιδιά ποια είναι τα 

δικαιώματά τους, και όταν λέμε ανθρώπινα δικαιώματα -εγώ έτσι το εκλαμβάνω-, 

εννοούμε ότι … Κυρίως, στο σεβασμό. Δηλαδή, όταν εγώ λέω για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι η λέξη “σεβασμός” 

[…] Να μάθουμε να σεβόμαστε, να είμαστε ένας για όλους και όλοι για έναν. Και αυτό, 

νομίζω, είναι ένα μέρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑΣ: Γνώση για άλλο εκπαιδευτικό σύστημα 

 

Σχετικά με το θέμα γνώσης, από πλευράς εκπαιδευτικών-συνεντευξιαζόμενων, 

κάποιου άλλου εκπαιδευτικού συστήματος (σε κάποιο άλλο κράτος), στο οποίο να 

προάγεται η διεξοδική διδασκαλία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη σχολική 

καθημερινότητα, εμφανής υπήρξε η άγνοια, εκ μέρους τους, εφόσον κανένας 

ερευνώμενος δε γνώριζε καλά. 

Ωστόσο, ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 3 ανέφερε την Κούβα, της οποίας το 

εκπαιδευτικό σύστημα -σύμφωνα με τον ίδιο- είναι με τέτοιον τρόπο δομημένο που 

ευνοεί τη συστηματική διδαχή των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη σχολική πρακτική 

(«[…] Για παράδειγμα, αναφέρω την Κούβα, που έχω ακούσει, έχω διαβάσει. Και είναι 

μπροστά σου, είναι, στην εκπαίδευση. Όταν είσαι μπροστά, πάει να πει ότι κάτι έχεις 

κάνει και είσαι εδώ, είσαι μπροστά σε αυτόν τον τομέα»). 

Όσον αφορά τη διευθύντρια δημοτικού σχολείου, με 18 χρόνια προϋπηρεσίας 

στον κλάδο (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 6), απάντησε, στο σχετικό ερώτημα: «Συγκεκριμένα, 

τις διαδικασίες και πώς γίνεται η διδασκαλία μέσα στο σχολείο, δε γνωρίζω, αλλά όλα 

τα εκπαιδευτικά, τα προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν μέσα τη διδασκαλία 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου», υποστηρίζοντας -με τον τρόπο αυτό- ότι, στη 

σύγχρονη εποχή, η διδασκαλία των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι αδήριτη. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Σχολικά εγχειρίδια δημοτικού-Άμεσες ή/και έμμεσες 

αναφορές για τα δικαιώματα των ανθρώπων, γενικά, και των παιδιών, ως ξεχωριστής 

κατηγορίας 

 

Στο ερώτημα που αναφέρεται στις ρητές ή/και υπόρρητες αναφορές μέσα στα 

περιεχόμενα των σχολικών συγγραμμάτων δημοτικού σχολείου, ως προς τα 

δικαιώματα του ανθρώπου, εν γένει, και των παιδιών, ως ξεχωριστής κατηγορίας, 
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παρατηρήθηκαν -σε έντονο βαθμό- διαφορές στις δηλώσεις των έξι εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πιο αναλυτικά, για τα δικαιώματα των ανθρώπων, γενικά, το αντικείμενο της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής αναφέρθηκε από την πλειοψηφία των δασκάλων, 

ως αντικείμενο στο οποίο ενυπάρχουν αρκετές -έως πολλές- αναφορές (κυρίως, 

άμεσες) στα ανθρώπινα δικαιώματα, γενικά. Ο προϊστάμενος διθέσιας σχολικής 

μονάδας, σε επαρχία έξω από τη Φλώρινα, με 20 χρόνια προϋπηρεσίας 

(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 2), δήλωσε, συγκεκριμένα: «Στα αντικείμενα που διδάσκω, έχω 

την εντύπωση πως όχι. Δε διδάσκουμε σε κανένα σχολικό βιβλίο κάτι αντίστοιχο. 

Μόνο, ίσως, στην Κ.Π.Α., λίγο, ίσως, αναφέρονται, ναι, στην Κοινωνική και Πολιτική 

Αγωγή. Και, ίσως, σε μικρό βαθμό, στα Θρησκευτικά. Στα παλιά, τουλάχιστον, βιβλία 

των Θρησκευτικών. Όσο για τα καινούρια, δε γνωρίζω, δεν τα έχω μελετήσει». 

Η διευθύντρια πενταθέσιου δημοτικού σχολείου, σε επαρχιακή περιοχή έξω από 

την πόλη της Φλώρινας, με 18 χρόνια προϋπηρεσίας (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 6), 

διδάσκοντας -το χρονικό διάστημα που υλοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις- δύο 

αντικείμενα δημοτικού σχολείου, εστίασε, και αυτή, στο μάθημα της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής, στις σχολικές τάξεις της Ε’, καθώς και της ΣΤ’ Δημοτικού. 

Επεσήμανε, συγκεκριμένα: «Θεωρώ ότι υπάρχουν. Θεωρώ ότι, άμεσες … Νομίζω ότι  

υπάρχουν περισσότερο άμεσες, παρά έμμεσες αναφορές. Εγώ διδάσκω το μάθημα της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, κυρίως, στο δημοτικό, στις τάξεις Ε’ και ΣΤ’, όπου 

υπάρχουν ξεκάθαρες αναφορές στα σχολικά βιβλία για τα δικαιώματα του ανθρώπου, 

όπως και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις. Αλλά, και στις μικρότερες τάξεις, υπάρχουν .. 

Διότι κάνω τη Μελέτη του Περιβάλλοντος .. Βλέπω ότι, κι εκεί, με άμεσο τρόπο, 

γίνονται αναφορές στα δικαιώματα των ανθρώπων. Έμμεσες αναφορές, νομίζω, σε όλα 

τα διδακτικά αντικείμενα, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα […]». Σε υπο-ερώτημα, από 

πλευράς ερευνητή, αν η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 6 θεωρεί τον αριθμό των ρητών και 

υπόρρητων αναφορών στα σχολικά εγχειρίδια δημοτικού -αναφορικά με τα 

δικαιώματα του ανθρώπου- ικανοποιητικό, η τελευταία διατύπωσε τη σκέψη της με τον 

παρακάτω τρόπο: «Δεν έχω μετρήσει, δεν έχω σκεφτεί, μάλλον, αν είναι πολλές ή 

λίγες, αλλά με την κάθε ευκαιρία που δίνεται -είναι πολλές οι ευκαιρίες που δίνονται 

μέσα στα μαθήματα-, εγώ, τουλάχιστον, και θεωρώ όλοι οι εκπαιδευτικοί, ξεκινούν 

συζητήσεις με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα». 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 4 (δασκάλα με 23 χρόνια προϋπηρεσίας, σε δημοτικό 

σχολείο εξαθέσιου τύπου στην πόλη της Φλώρινας), τέλος, αναφέρθηκε στο 

αντικείμενο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ξεκαθαρίζοντας, παράλληλα, τη θέση της 

ότι οι αναφορές που επιτυγχάνονται στα μαθήματα της πρώτης εκπαιδευτικής 

βαθμίδας, είναι, αποκλειστικά, έμμεσες, εκτός από το παραπάνω διδακτικό αντικείμενο 

(Νέα Ελληνική Γλώσσα). Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Νομίζω ναι, διότι παρατηρώ ότι 

στα περισσότερα βιβλία έχουν παιδιά σκιτσαρισμένα που είναι ανάπηρα. Έχουνε … 

Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα, για να καταλάβουν 

ότι και ο συμμαθητής που είναι δίπλα μπορεί να έχει κάποιο -ή, μάλλον, κάτι- που, 

απλώς, πρέπει να το προσέξουν αυτό το κάτι, και να μην είναι δαχτυλοδεικτούμενος ο 

μαθητής με το πρόβλημα .. Και τα βιβλία, βασικά, έχουν τα περισσότερα κάποιο δείγμα 

με κάποιον μαθητή που κάτι, ίσως, έχει ιδιαίτερο, μία ιδιαιτερότητα». Σε υπο-ερώτηση, 

εκ μέρους του ερευνητή, αν αυτές οι αναφορές εμφανίζονται στα διδακτικά πονήματα 
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ρητά ή/και υπόρρητα, η δασκάλα ανέφερε, συγκεκριμένα: «Όχι, μόνο έμμεσες, άμεσες, 

όχι, δεν έχω εντοπίσει κάποιο, κάποια αναφορά. Ίσως, σε κάποιο, στη Γλώσσα, σε 

κάποιο μάθημα, αλλά πολύ σπάνια». 

Αναφορικά με τις ρητές ή/και υπόρρητες αναφορές, στα περιεχόμενα των 

σχολικών βιβλίων δημοτικού για τα δικαιώματα των αναπτυσσόμενων ανθρώπων, ως 

ξεχωριστής κατηγορίας, εμφανίστηκε μία μεγάλη -σε γενικές γραμμές- απόκλιση, στις 

δηλώσεις των συμμετεχουσών και συμμετεχόντων στην έρευνα. Τρεις εκ των έξι 

(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 2, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 4 και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 5) υποστήριξαν 

ότι δεν υπάρχουν, ούτε ρητές, ούτε έμμεσες αναφορές στα δικαιώματα των παιδιών, 

ξεχωριστά. Οι υπόλοιποι τρεις (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 1, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 3 και 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 6) συμφώνησαν ότι εντοπίζονται αναφορές στα δικαιώματα των 

παιδιών μέσα στα περιεχόμενα και στις σελίδες των διδακτικών βιβλίων, και μάλιστα, 

είναι και ρητές και υπόρρητες. 

Πιο συγκεκριμένα, η διευθύντρια σχολικής μονάδας πενταθέσιου τύπου 

(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 6), η οποία -όπως αναφέρθηκε- δίδασκε, το διάστημα που 

υλοποιήθηκε η έρευνα, δύο αντικείμενα, στο δημοτικό σχολείο όπου εργάζοταν, 

διατύπωσε τον εξής συλλογισμό: «Θα έλεγα, όχι. Ειδικά για τα παιδιά. Εεε [το 

επεξεργάζεται στο μυαλό της], όχι. Υπάρχει, σίγουρα, στην Κοινωνική και Πολιτική 

Αγωγή, στην Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, υπάρχει αναφορά για τα παιδιά. Στα βιβλία των 

μικρότερων τάξεων, δεν -η αλήθεια είναι ότι δεν έχω διδάξει και εγώ, έχω καιρό να 

διδάξω-, αλλά, στη Μελέτη του Περιβάλλοντος, τώρα είμαστε στην αρχή, δεν έχω 

συναντήσει, ακόμα, κάτι […] Υπάρχει, στα τελευταία Κεφάλαια [αναφερόμενη στο 

αντικείμενο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και στο αντίστοιχο σύγγραμμα]. 

Κλείνοντας το βιβλίο, γίνεται αναφορά στα δικαιώματα των παιδιών. Η αναφορά είναι 

άμεση. Και υπάρχουνε, και υπάρχουν εικόνες στα βιβλία -γιατί ρώτησες αν είναι άμεση 

η αναφορά .. Υπάρχουνε εικόνες και υπάρχουν ενδεικτικές ιστοσελίδες, διευθύνσεις 

ιστοσελίδων, που παραπέμπουν τους μαθητές στα δικαιώματά τους και στις ελευθερίες 

τους. Στο βιβλίο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής υπάρχουν αυτά». 

Σχετικά, τέλος, με τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 1, ο οποίος -όπως έχει αναφερθεί- 

δίδασκε, κατά τον χρόνο που έλαβαν χώρα οι συνεντεύξεις, σε εξαθέσιο σχολικό 

ίδρυμα πρώτης βαθμίδας σε επαρχία έξω από τη Φλώρινα, και υπηρετεί επί 23 συναπτά 

χρόνια ως δάσκαλος, στο ερώτημα που αναφέρεται στις αναφορές για τα δικαιώματα 

των αναπτυσσόμενων ατόμων, έδωσε την εξής απάντηση: «Ναι, πάλι θα πω το ίδιο 

βιβλίο, αυτό της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής .. Και κάποιες στα νέα βιβλία των 

Θρησκευτικών. Αλλά και σε κάποια μαθήματα της Ιστορίας, ως ένα βαθμό. 

Περισσότερο έμμεσες αναφορές, αλλά και κάποιες άμεσες». 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Συστηματική διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στις δικές τους σχολικές μονάδες-Προσεγγίσεις εκπαιδευτικών 

 

Σε σχέση με το ερώτημα που αφορά τους τρόπους υλοποίησης μίας συστηματικής 

διδασκαλίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου 

εργάζονταν οι έξι εκπαιδευτικοί, τη διδακτική χρονιά 2018-2019, παρατηρήθηκαν 

αρκετές διαφορές στις προσεγγίσεις των συμμετεχουσών και συμμετεχόντων. Οι μισοί 

εκπαιδευτικοί (τρεις εκ των έξι) χαρακτήρισαν ένα τέτοιο έργο στις σχολικές τους 

μονάδες ως εξαιρετικά δύσκολο, ένας εκπαιδευτικός δήλωσε ότι θα μπορούσε, 

ενδεχομένως, να εφαρμοστεί κάτι αντίστοιχο -διατηρώντας, ωστόσο, ορισμένες 

αμφιβολίες/επιφυλάξεις-, ενώ οι υπόλοιποι δύο εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στη 

σπουδαιότητα τέτοιων δράσεων στα σχολεία και φαίνεται να υποστήριξαν ότι μία 

αντίστοιχη διδασκαλία δεν αποτελεί μία «ουτοπία» για τα ελληνικά εκπαιδευτικο-

κοινωνικά δεδομένα. θα μπορούσε να εφαρμοστεί, επί συχνής βάσεως, στα ελληνικά 

δημοτικά σχολεία, υπό προϋποθέσεις, όπως φαίνεται να εξήγησαν. 

Αναλυτικά, ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 1 αναφέρθηκε στους ανασταλτικούς 

παράγοντες, οι οποίοι εμποδίζουν τη διεξοδική διδασκαλία των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου στην εκπαίδευση, επεσημαίνοντας: «Βάσει του ωρολογίου προγράμματος 

που έχουμε τώρα, πιστεύω ότι οι ώρες που μπορούμε να αφιερώσουμε στη διδασκαλία 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν υπάρχουν, φυσικά. Δηλαδή, μόνο μέσα από τα 

μαθήματα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, μπορούμε να αναφερθούμε πιο 

εκτεταμένα … Και σε κάποια, ίσως .. Σε κάποια Κεφάλαια της Γλώσσας. Δηλαδή, το 

εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα δε μας αφήνει πολλά περιθώρια για νέα, 

καινοτόμα πράγματα. Δεν αφήνουν πολλά περιθώρια. Έτσι, είναι συγκεκριμένος ο 

χρόνος, κατά τον οποίο θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στη διδασκαλία των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου. Μας δίνεται, ωστόσο, η ευκαιρία, μέσα από διάφορες 

αναφορές που κάνουμε -κατά διαστήματα- μέσα στην τάξη, να λαμβάνονται υπόψη 

κάποια γεγονότα που συμβαίνουν με τους μαθητές .. Έξω, στην αυλή, να αναπτύξουμε 

… Θα έρθουν κάποιες στιγμές, πάνω σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, να μιλήσουμε για τα 

δικαιώματα των παιδιών, τη στιγμή που θα μαλώσουν δύο παιδιά και θα χτυπήσει ένα 

μεγαλύτερο ένα μικρότερο. Να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι, τόσο το μικρό, όσο 

και το μεγάλο παιδί, στο προαύλιο, έχουν τα ίδια δικαιώματα». 

Όσον αφορά τη δασκάλα σε εξαθέσια σχολική μονάδα, στην πόλη της 

Φλώρινας, με 24 έτη προϋπηρεσίας (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 4), στο σχετικό ερώτημα 

ανταποκρίθηκε με τον εξής τρόπο: «Αρκετά δύσκολο, διότι θα πρέπει να 

επιμορφωθούμε, πρώτα, εμείς, φαντάζομαι, πάνω σε αυτό. Διότι οι γνώσεις μας είναι 

ελλιπείς, διότι -αφού δεν έχουμε ασχοληθεί με κάτι, πέρα από το Γλώσσα, 

Μαθηματικά, Μελέτη, τα κλασικά που κάνουμε- το μυαλό είναι κολλημένο ή δεν έχεις 

χρόνο να ασχοληθείς με κάτι άλλο. Η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, ίσως, 

αναφέρεται, λίγο, στα δικαιώματα και τις ελευθερίες -και του παιδιού και του 

ανθρώπου, γενικά-, αλλά, τις περισσότερες φορές, ίσως, δεν προλαβαίνουμε, καν, να 

κάνουμε αυτό το μάθημα. Δυστυχώς!». 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 3, από την άλλη, εργαζόμενος, το σχολικό έτος 2018-

2019, σε διθέσια σχολική μονάδα, σε επαρχία έξω από τη Φλώρινα, εστίασε -όπως και 
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η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 4, σε σημαντικό βαθμό- στο αντικείμενο της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής, υπογραμμίζοντας τη σημασία συγκεκριμενοποίησής του («Πώς 

θεωρούμε; Πώς, πώς να το κάνουμε αυτό; Αυτό είναι … Συστηματική διδασκαλία .. 

Να υπάρξει κάποιο, ας πούμε .. Η Αγωγή του Πολίτη να είναι πιο συγκεκριμένη. Να 

δώσει, ας πούμε, περισσότερη εστίαση στα δικαιώματα των ανθρώπων, όχι γενικά, 

ούτε επιφανειακά. Να δώσει βαρύτητα στην ουσία, όχι γενικά. Νομίζω ότι η απάντηση 

είναι ..»). 

Αναφορικά με τον προϊστάμενο δημοτικού σχολείου (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 2), 

με βάση τις δηλώσεις που καταγράφηκαν, υπήρξε ο μοναδικός -μαζί με την 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 6- που αναφέρθηκε στις παραμέτρους που θα μπορούσαν να 

διευκολύνουν, παρά να επιβαρύνουν, τη συστηματική διδασκαλία των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου στα σχολεία, δίνοντας βαρύτητα στις διαπολιτισμικές προοπτικές. 

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Θα μπορούσε … Στις μέρες μας, υπάρχουν πάρα πολλά 

παραδείγματα .. Μετανάστευση παιδιών, των οποίων τα δικαιώματα 

καταστρατηγούνται». Ύστερα από σχετικό ερώτημα του ερευνητή, ο προϊστάμενος 

διθέσιου δημοτικού σχολείου απάντησε ότι η συστηματική διδασκαλία των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα σε ένα σχολικό πλαίσιο 

ενταξιακό, ένα πλαίσιο που ευνοεί την ανάπτυξη πολυ-πολιτισμικής επίγνωσης και 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας. 

Και η διευθύντρια πενταθέσιου δημοτικού σχολείου, πάντως, στη δήλωσή της 

αναφέρθηκε, μάλλον, στους τρόπους υλοποίησης της συστηματικής διδασκαλίας, και 

όχι στους παράγοντες που την εμποδίζουν. Δήλωσε, συγκεκριμένα: «Συστηματική 

διδασκαλία .. Εμμμ. Αν ήμουν η δασκάλα της τάξης -ή οι δάσκαλοι, τώρα, που είναι 

στην τάξη. Ο κάθε δάσκαλος, όμως, αφήνει το δικό του στίγμα και δουλεύει με τον 

δικό του τρόπο. Εγώ δε διδάσκω … Πολλές ώρες, στο σχολείο. Τις ώρες, ωστόσο, που, 

αν ήμουν δασκάλα για όλες τις ώρες της τάξης, τις 22, το ωράριο που μου αντιστοιχεί 

-τώρα, διδάσκω 10-, στις 22 ώρες, θα ήθελα κάθε εβδομάδα, τουλάχιστον, μία ώρα -ας 

πάρω το λιγότερο-, όχι σε ένα γνωστικό αντικείμενο ή σε μία ώρα, της Ευέλικτης 

Ζώνης, ας πούμε -διότι, στις πρώτες τάξεις, υπάρχει η Ευέλικτη Ζώνη, στην Ε’ και 

στην ΣΤ’ δεν υπάρχει. άρα, εκεί τι θα κάνουμε; Δε θα διδάξουμε τα ανθρώπινα 

δικαιώματα; Θα τα διδάξουμε και εκεί. Θα ήθελα να γίνει μέσα από τα, από όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα, μία φορά την εβδομάδα. Τη μία εβδομάδα, ας πούμε, να έπαιρνα 

ένα μάθημα της Γλώσσας. μέσα από το μάθημα της Γλώσσας, να έκανα και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Την επόμενη εβδομάδα, θα μπορούσα να έκανα, ακόμα και 

μέσα από τα Μαθηματικά […] Θα ήθελα, δηλαδή, να γίνει συστηματικά, κάθε 

εβδομάδα, μία ώρα, το λιγότερο -θα έλεγα και δύο ώρες-, και ανεξάρτητα από το 

γεγονός ότι στην .. Στις μικρότερες τάξεις, υπάρχει και η ώρα της Ευέλικτης Ζώνης 

[…] Ανθρώπινα δικαιώματα μέσα, όμως, στο μάθημα ενταγμένα. Μέσα από 

δραστηριότητες που καλύπτουν τους στόχους της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, 

αλλά συνδυάζοντας μέσα, κάνοντας αναφορά και στα ανθρώπινα δικαιώματα […]». 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Ως ξεχωριστό αντικείμενο ή μέσα από διαθεματικές 

προσεγγίσεις η διδασκαλία των δικαιωμάτων του ανθρώπου-Απόψεις εκπαιδευτικών 

 

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις δηλώσεις των έξι δασκάλων για τον τρόπο διδασκαλίας των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου στη διδακτική εφαρμογή -αν, δηλαδή, θα ήταν 

προτιμότερο να ενταχθούν σε άλλα γνωσιακά αντικείμενα ή να διδαχτούν ξεχωριστά, 

ως διαφορετικό αντικείμενο-, η πλειοψηφία τους (τέσσερις εκ των έξι) υποστήριξε τη 

δια-θεματική διδασκαλία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ενώ μόνο ο 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 1 δήλωσε υπέρμαχος της διδασκαλίας των δικαιωμάτων ως 

ξεχωριστό αντικείμενο στην πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης. 

Ξεκινώντας από τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 1, αυτός ανέπτυξε τον ακόλουθο 

συλλογισμό: «Νομίζω ότι το να μπορέσουμε να διαθέσουμε κάποια ώρα, προκειμένου 

να μιλήσουμε, καθαρά, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα ήταν καλύτερο από το να ... 

Φαντάζομαι, από το να γίνονται αποσπασματικά, κάποια ή κάποιες ώρες στα υπόλοιπα 

μαθήματα και να μην κάνουμε αναφορά, να μη δώσουμε καμία βαρύτητα σε αυτό […] 

Θα προτιμούσα να έχουμε μία ώρα ειδικά για αυτό το θέμα […]». 

Συνεχίζοντας, η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 4, δασκάλα με 23 έτη προϋπηρεσίας, σε 

εξαθέσια μονάδα στην πόλη της Φλώρινας, υπήρξε η μοναδική που επεσήμανε ότι η 

διδασκαλία των δικαιωμάτων θα μπορούσε να επιτευχθεί, τόσο μέσα από δια-

θεματικές προσεγγίσεις, όσο και ως ξεχωριστό μάθημα. Ανέφερε, συγκεκριμένα: «Θα 

μπορούσε και ξεχωριστά, αλλά και διαθεματικά, θα μπορούσε πάρα πολύ άνετα. Γιατί 

υπάρχει χώρος σε όλα, στα πάντα, σε όλα τα μαθήματα. Ακόμα και στη Γεωγραφία, 

την Ιστορία, ακόμη .. Θα μπορούσαν να το εντάξουν παντού. Ναι. Γιατί η Διακήρυξη 

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην Ιστορία .. Παντού, παντού, δεν υπάρχει 

πρόβλημα». 

Όσον αφορά τους υπέρμαχους μίας δια-θεματικής διδαχής των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου στα σχολικά ιδρύματα, ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 3, δάσκαλος σε διθέσιο 

σχολείο έξω από τη Φλώρινα, ξεκαθάρισε ότι αυτή η διδασκαλία θα μπορούσε -και 

χρειάζεται να γίνεται αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο- να εφαρμόζεται δια-θεματικά. 

Επεσήμανε: «Ναι, εννοείται, σε όλα τα μαθήματα, έτσι; Δηλαδή, πρέπει να δώσουμε 

βαρύτητα στα μαθήματα, στα δικαιώματα του ανθρώπου, σε όλα τα μαθήματα. Σε όλα 

τα μαθήματα! Δηλαδή, να γίνει μία διαθεματική προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα […]». 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 5 -όπως είχε αφήσει να εννοηθεί και  σε προηγούμενες 

ερωτήσεις που της είχαν τεθεί- υποστήριξε, επίσης, τη δια-θεματική προσέγγιση στη 

διδασκαλία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, υποστηρίζοντας, ως ακολούθως, τη θέση 

της: «Διαθεματικά θα βοηθούσε, φαντάζομαι, αν ήταν έτσι ενταγμένα. Αλλά -σας λέω- 

πάντα ο συνάδελφος οφείλει να κάνει αναφορές στα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι 

είμαστε μία μικρή ομάδα […] Αλλά -σας λέω- να φαίνονται, όχι, τόσο, στη θεωρία, 

αλλά και στην πράξη. δηλαδή, αν εγώ, τώρα, σέβομαι τον μαθητή μου, ε, σίγουρα, θα 

με σεβαστεί και εκείνος. Το βίωμα, πολλές φορές, είναι αυτό που αφήνει το μεγαλύτερο 

… Αποτύπωμα. Παρά η γνώση και η θεωρία. Δηλαδή, από κάποιες συμπεριφορές [των 

μαθητών], ε, θα βγάλουμε κάποιο πόρισμα, θα κάνουμε κάποια αναφορά. Αλλά, 

κυρίως, όμως, αφήνει το αποτύπωμα η γνώση, πότε; Όταν την έχω βιώσει και όταν 
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αυτό που λέω το έχω κάνει πράξη. Εκεί επιμένω εγώ […]». Βέβαια, αργότερα, 

υποστήριξε -όπως και η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 4- ότι θα μπορούσε η διδασκαλία των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου να εφαρμοστεί και ως ξεχωριστό μάθημα, αναφέροντας: 

«[…] Να υπάρχει, να υπάρχει σαν μάθημα στις μεγαλύτερες τάξεις -και στις 

μικρότερες, ίσως, μέσα από παραδείγματα, μέσα από πιο βιωματική προσέγγιση. Τώρα, 

στις μεγάλες, αν είναι να γίνει κάτι ξεχωριστά [ως ξεχωριστό γνωσιακό αντικείμενο], 

καλά θα είναι. Ίσως, στις μεγαλύτερες ο εκπαιδευτικός να κάνει περισσότερες 

αναφορές, να χρησιμοποιήσει εποπτικό υλικό […]». Συνακόλουθα, η δασκάλα με 11 

έτη προϋπηρεσίας, η οποία -όπως ανέφερε στον ερευνητή- συνηθίζει να διδάσκει στις 

τρεις μικρότερες σχολικές τάξεις του δημοτικού σχολείου (Α’ έως Γ’), επικεντρώθηκε 

στο βίωμα και στην καλλιέργεια του σεβασμού, με σκοπό την ουσιαστική και 

συστηματική διδασκαλία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην εκπαίδευση. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Αντίκτυπος της διδασκαλίας των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου στην εκπαίδευση-Αντιλήψεις εκπαιδευτικών 

 

Σε ό,τι αφορά τα ενδεχόμενα αποτελέσματα της διδασκαλίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στην εκπαιδευτική πρακτική, λόγω και της ανοιχτότητας του 

συγκεκριμένου ερωτήματος, παρατηρήθηκε μία σημαντική απόκλιση στις δηλώσεις 

των έξι συμμετεχουσών και συμμετεχόντων, ωστόσο, αναφορικά με τον γενικό πυρήνα 

των δηλώσεών τους, εντοπίστηκε κοινό σημείο και στις έξι απαντήσεις: όλες οι 

δασκάλες και όλοι οι δάσκαλοι, δηλαδή, υποστήριξαν ότι μία αντίστοιχη διδασκαλία 

στην εκπαίδευση θα μπορούσε να αποφέρει (μόνο) θετικό αντίκτυπο. Παρολαυτά, οι 

επεξηγήσεις των έξι εκπαιδευτικών -τον τρόπο, δηλαδή, με τον οποίο ο καθένας 

προσλάμβανε τα αποτελέσματα- υπήρξαν αρκετά διαφορετικές. 

Πιο αναλυτικά, ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 2, η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 4, η 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 5 και η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 6 αναφέρθηκαν, μεταξύ των άλλων, 

στην καλλιέργεια σεβασμού. Ως προς τη δήλωση του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 1, σε σχέση 

με το συγκεκριμένο ερώτημα-θέμα, υπήρξε, μάλλον, ασαφής, δεδομένου ότι 

υποστήριξε ότι θα μπορούσε να έχει καλύτερα αποτελέσματα, συγκριτικά με τη 

σημερινή εποχή, όπου η διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα, επιτυγχάνεται υπόρρητα, σχεδόν αποκλειστικά, 

και αποσπασματικά («Καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που έχουμε τώρα, όταν 

συναντούμε, ας το πούμε, σε κάποια αντικείμενα. Και μιλάμε μονάχα ένα πεντάλεπτο 

για τα δικαιώματα των ανθρώπων, επειδή αυτό το συναντήσαμε σε ένα Κεφάλαιο ή, 

ενδεχόμενα, δύο-τρεις σειρές που να γράφουν για κάποια θέματα που, ίσως, 

αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες, και τα εξηγούμε εκείνη τη στιγμή […]»). Φαίνεται ότι 

η δήλωση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί, εκ μέρους 

του ίδιου. αναφέρθηκε, δηλαδή, σε θετικότερα αποτελέσματα, ωστόσο δεν τα 

κατονόμασε. 

Ο δάσκαλος διθέσιου δημοτικού σχολείου σε επαρχιακή περιοχή έξω από την 

πόλη της Φλώρινας, με 19 έτη προϋπηρεσίας (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 3), από την άλλη, 

ανταποκρίθηκε, μάλλον, με περισσότερη σαφήνεια στο συγκεκριμένο ζήτημα, 
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αναφέροντας: «Εννοείται ότι, αν μαθαίναμε τα δικαιώματά μας όλοι, εννοείται ότι θα 

καλυτερεύσουμε το κοινωνικό σύστημα. Να είναι πιο δίκαιο, να είναι καλύτερο, έτσι; 

Δηλαδή, αν ο άνθρωπος καταπιαστεί, από μικρός, και έχει μάθει τα δικαιώματά του, 

καθώς και να σέβεται αυτά των άλλων, θα καλυτερεύσει, θα καλυτερεύσει η κοινωνία». 

Τέλος, με σαφήνεια και ακρίβεια φαίνεται ότι απάντησε και η διευθύντρια 

σχολικής μονάδας πενταθέσιου τύπου σε επαρχία έξω από τη Φλώρινα, ενώ, 

ταυτόχρονα, η ανταπόκρισή της ήταν αρκετά διαφορετική από τις υπόλοιπες. 

Συγκεκριμένα, η δασκάλα (και διευθύντρια) διατύπωσε τον ακόλουθο συλλογισμό: 

«Καταρχάς, δίνει αυτή η διδασκαλία, νομίζω .. Είναι πιο ευχάριστη. Όταν τα 

δικαιώματα δεν τα παίρνεις, δεν τα παίρνεις ξερά, σαν μάθημα -μπαίνεις μία ώρα και 

διδάσκεις, αποκλειστικά, ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν τα βάζεις μέσα στο 

οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο και, εκεί που κάνεις Μαθηματικά, και λες “εσύ 

έχεις”, σε μικρή τάξη, “πέντε καραμέλες, ο άλλος έχει δύο καραμέλες, οι δύο, μαζί, 

πόσες έχετε;”. Αλλά μπορείς να πεις “και ο άλλος, στη γωνία, δεν έχει καμία. Θα θέλατε 

να του δώσετε; Γιατί; Μήπως θα αισθανθεί κι αυτός ότι είναι συμμαθητής σας, ότι 

μπορεί να συνεργαστεί μαζί σας; Την επόμενη φορά, θα σας δώσει αυτός την καραμέλα 

του”. Το δικαίωμα να αισθάνονται όλοι, μέσα στη σχολική αίθουσα, έναν 

ενθουσιασμό, μία χαρά, μία απόλαυση […] Επομένως, είναι περισσότερες οι ευκαιρίες 

στη ζωή, για να διδαχτούν οι μαθητές τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσα από αυτόν τον 

τρόπο διδασκαλίας, σε όλα τα μαθήματα, από το να μπαίνεις, κάθε Παρασκευή, να 

κάνεις διδασκαλία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τίποτα άλλο. Μέσα από όλα τα 

μαθήματα σού δίνονται, πάντα, οι ευκαιρίες, σου δίνεται η δυνατότητα να μιλάς για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Και, έτσι, μπορείς να καλύψεις πολλές διαφορετικές πτυχές 

[…]». Επομένως, η διευθύντρια δημοτικού σχολείου -και μέσα από το συγκεκριμένο 

ερώτημα- τόνισε τη θέση της ότι η διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι σημαντικό να επιτυγχάνεται μέσα από δια-θεματικές 

προσεγγίσεις. αντι-τάχθηκε, δηλαδή, στη διδασκαλία των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

ως ξεχωριστό αντικείμενο. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Ανάγκες εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου στη σχολική πρακτική 

 

Πάγιες υπήρξαν -βάσει των δηλώσεων των έξι δασκάλων- η ανάγκη επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε θέματα που άπτονται της διδασκαλίας των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου και η γενική μέριμνα, εκ μέρους του Κράτους, για την καλλιέργεια μίας 

αντίστοιχης διδασκαλίας και ενός κλίματος εκπαιδευτικο-κοινωνικού, εν γένει, που να 

υπερασπίζεται και να προωθεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Πιο αναλυτικά, οι 

πέντε εκ των έξι εκπαιδευτικών, είτε αναφερόμενοι σε επιμόρφωση, είτε αναφερόμενοι 

σε ενημέρωση, δήλωσαν ότι χρειάζεται να εκπαιδευτούν σε αντίστοιχα ζητήματα, 

προκειμένου να είναι σε θέση να διδάσκουν -επαρκώς και εκτενώς- τα δικαιώματα του 

ανθρώπου στα σχολεία όπου εργάζονται. 

Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος διθέσιας σχολικής μονάδας 

(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 2) ανέπτυξε τον ακόλουθο συλλογισμό: «Θα μπορούσαν να 
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γίνουν ενημερώσεις, μέσα από διάφορα σεμινάρια, αλλά και από τις εφημερίδες. Από 

σχολικούς συμβούλους [ο θεσμός έχει μετονομαστεί σε «συντονιστές εκπαιδευτικού 

έργου»], όπου εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να διδάξουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Μέσα από συζητήσεις συναδέλφων τους και από επικοινωνία με τον ίδιο τους τον 

εαυτό». 

Ενώ η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 4 (δασκάλα με 23 έτη προϋπηρεσίας, σε εξαθέσιο 

σχολείο στην πόλη της Φλώρινας), δήλωσε, συγκεκριμένα: «[…] Ναι, νομίζω ότι 

χρειάζεται η επιμόρφωση. Ναι, επειδή δεν μπορώ να μπω μέσα .. Ένας νομικός θα 

μπορούσε, άνετα, να μπει μέσα και να μιλήσει για όλα αυτά. Οπότε, θα θεωρούσα ότι 

χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί κάποια επιμόρφωση». 

Η διευθύντρια πενταθέσιου δημοτικού σχολείου, τέλος, στην προκείμενη 

περίπτωση, ανέπτυξε τον παρακάτω συλλογισμό, υιοθετώντας, μάλλον, και πάλι, μία 

διαφορετική προσέγγιση, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες πέντε: «Νομίζω ότι η 

μεγαλύτερη ανάγκη είναι η ανάγκη στη Διδακτική Μεθοδολογία. Έχω την εντύπωση 

ότι οι δάσκαλοι .. Εεε .. Δε γνωρίζουν σύγχρονες, ευέλικτες διδακτικές μεθόδους. Δεν 

μπορώ να πω ότι είναι οι κλασικοί-παραδοσιακοί, “παίρνουν το βιβλίο, διαβάστε και 

ό,τι έχει μέσα κ.τ.λπ.”, αλλά … Δεν έχουν όλοι την ευχέρεια και τη δυνατότητα, ίσως, 

να γνωρίζουν διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας … Εεε, αλλά, από την άλλη, δεν 

υπάρχει και η κατάλληλη υλικο-τεχνική υποδομή […] Λοιπόν, εε, σε κάλυψα σε αυτή 

την ερώτηση; Ποιες είναι οι ανάγκες, είπες; Άρα, οι ανάγκες των εκπαιδευτικών είναι 

τη Διδακτική Μεθοδολογία να γνωρίζουν, δεν έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τη 

Διδακτική Μεθοδολογία, όσοι μπορούν και διαβάζουν περισσότερο, έχουν ελεύθερο 

χρόνο, τα καταφέρνουν, αν και, πάλι, νομίζω ότι υστερούν. και, από την άλλη, όμως, 

νομίζω ότι το πρόβλημα είναι και η υλικο-τεχνική υποδομή […] Δεν υπάρχουν 

εργαστήρια, γενικότερα, στα σχολεία. Δεν υπάρχει χρήμα, για να μπορέσουν να έχουν 

τα απαραίτητα, για να διδάξουν το μάθημα […]». 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Ευρύτερη ανάπτυξη-Απόψεις εκπαιδευτικών 

 

Αναφορικά, τέλος, με τον άξονα της ευρύτερης ανάπτυξης σε μία κοινωνία, μέσω της 

διεξοδικής διδασκαλίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στα σχολεία, δύο εκ των έξι 

δασκάλων (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 5 και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 6) σημείωσαν την άνθηση 

ενός υγιούς και δημοκρατικού πνεύματος, ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 1 ξεκαθάρισε ότι,  

πέρα από το ρόλο των εκπαιδευτικών (δασκάλων και καθηγητών), σπουδαίος είναι ο 

ρόλος και των γονέων, ενώ ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 2 και ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 3 

αναφέρθηκαν στα γενικά οφέλη μίας αντίστοιχης διδασκαλίας στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 4, τέλος, ξεκαθάρισε ότι σημαντική είναι η σύζευξη 

θεωρίας και εφαρμογής, ενώ, ταυτόχρονα, επεσήμανε -προς ενίσχυση της θέσης της- 

ότι δεν επαρκεί η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, μέσα από διάφορα 

σεμινάρια, μετα-πτυχιακά προγράμματα, διδακτορικές διατριβές και συμμετοχή σε 

Επιστημονικές Ημερίδες και Συνέδρια. χρειάζεται αλλαγή της συμπεριφοράς τους, σε 

καθημερινή βάση, και του χαρακτήρα τους, σταδιακά, ώστε να υλοποιηθεί η 
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βιωσιμότητα και η διδασκαλία των δικαιωμάτων του ανθρώπου με συνέπεια και 

αποτελεσματικότητα. 

Η διευθύντρια δημοτικού σχολείου, σε μία προσπάθεια σύνδεσης της θεωρίας 

με την εφαρμογή σε σχολικό πλαίσιο, διατύπωσε τον συλλογισμό της ως εξής: 

«Λοιπόν, συστηματική διδασκαλία .. Που σημαίνει ότι μπαίνω στην τάξη και ξέρω ότι 

κάθε ημέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα .. Εε … Έχω να μιλήσω για τα δικαιώματα του 

ανθρώπου. Ε, και πρέπει να βρω τον τρόπο που θα γίνει συνείδηση των μαθητών ότι 

πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, πρέπει να υπερασπίζονται τα δικαιώματά 

τους, γιατί, μέσα από αυτό, θα καταλάβουν ότιιι .. Έχουν και όρια. σταματούν εκεί που 

ξεκινούν τα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων […] Αν υπάρχει συνεργασία, 

δικαιοσύνη, δημοκρατία, δημοκρατικός διάλογος -που είναι δικαίωμα για δημοκρατικό 

διάλογο, για διάλογο του καθενός-, νομίζω ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν προς το 

καλό!». 

Ως προς τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 1, δάσκαλο εξαθέσιου δημοτικού σχολείου σε 

επαρχία έξω από τη Φλώρινα, αυτός δήλωσε: «Πιστεύω ότι το παιδί ξεκινάει να 

συμπεριφέρεται -μιλάω, πάντα, για τα παιδιά, διότι εκεί είναι ο τομέας μου, έτσι; .. 

Ξεκινάει να μαθαίνει τη συμπεριφορά προς το άλλο παιδί μέσα στο σπίτι. Οπότε, αν 

έχει γίνει καλή δουλειά στο σπίτι, στο σχολείο θα συνεχιστεί αυτή η καλή συμπεριφορά 

και θα έχουμε, έτσι, παιδιά τα οποία θα μάθουν να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων 

παιδιών […] Η ελπίδα μας είναι τα παιδιά να αλλάξουν τον κόσμο. Να δημιουργήσουν 

έναν βελτιωμένο κόσμο!». Συνεπώς, ο συγκεκριμένος δάσκαλος εστίασε στον 

παράγοντα οικογένεια και τη σημασία του επαρκούς οικογενειακού γραμματισμού για 

την ουσιαστική διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Αναφορικά με τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 2, προϊστάμενο σχολικής μονάδας 

διθέσιου τύπου, ανταποκρίθηκε (στο τελευταίο ερώτημα του οδηγού συνέντευξης) με 

τον παρακάτω τρόπο: «Σεβόμενοι τα δικαιώματα των συναδέλφων μας, σεβόμαστε και 

τον ίδιο μας τον εαυτό. Άρα, αν καταφέρουμε να σεβόμαστε τους συνανθρώπους μας, 

η εκπαιδευτική κοινότητα -και, κατ’ επέκταση, η κοινωνία- θα βρίσκεται σε καλύτερη 

.. Σε καλύτερο. Σε καλύτερη, σε καλύτερη μοίρα». 

Όσον αφορά, τέλος, την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 4, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η 

δασκάλα επικεντρώθηκε στη σύζευξη θεωρίας και πράξης -υιοθετώντας, ενδεχομένως, 

παράλληλα, ένα όχι, ιδιαίτερα, αισιόδοξο, ύφος. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Νομίζω ότι 

θα μπορούσε πάρα πολύ να συμβάλει, γιατί, εε … Είμαστε, λίγο, όλοι ο καθένας τον 

εαυτό του να κοιτάξει, να μην κοιτάμε τον διπλανό μας .. Ε, και βασικά, να μην υπάρχει 

θεωρία, αλλά να υπάρχει και πράξη. Να αποδείξουμε όλα αυτά που υποτίθεται ότι θα 

μάθουμε. Και αν δεν το αποδεικνύουμε από τώρα, όση επιμόρφωση και να κάνουμε, 

νομίζω ότι δεν αλλάζει ο άνθρωπος, παραμένει ο ίδιος. Πρέπει -σαν άνθρωποι, πρώτα 

από όλα- να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε. Να γίνουμε πιο .. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει 

επαφή, ο ένας με τον άλλο, δεν υπάρχει επαφή. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το 

καταφέρουμε». Σε αυτήν τη δήλωση τής δασκάλας -αξίζει να σημειωθεί- 

παρατηρήθηκε, μάλλον, μία ανταπόκριση που συμπορεύεται με το υφιστάμενο 

πλαίσιο, και όχι με το επιδιωκόμενο, αυτό που θα μπορούσε να αναπτυχθεί, μέσα από 

τη συστηματική διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαιδευτική 

πρακτική. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

 

Πρέπει να επανεξετάσουμε τη μάθηση που  

απευθύνεται στους νέους καιρούς και στους νέους ανθρώπους 

[Kalantzis, 2011. στο (Επιμ.) Ανδρούσου, & Ασκούνη, 2011: 190]. 

  

I. Αναφορικά με τη διδασκαλία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στην εκπαίδευση και τις απόψεις των 

δασκάλων 
 

Η έρευνα που περιγράφηκε είχε στόχο να διερευνήσει τις απόψεις έξι εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχέση με τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στην εκπαίδευση. Μέσω της έρευνας, αναδεικνύεται -ως ένα βαθμό- και η διδακτική 

και παιδαγωγική βιογραφία των συμμετεχουσών και συμμετεχόντων. 

 Μέσα από μία συνεκτική επεξεργασία των αποτελεσμάτων, θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγματος συνοψίζονται στα εξής: 

 

1. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, αν και εντοπίζονται σημαντικές 

διαφορές στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών, σε γενικές γραμμές, οι 

ερευνώμενοι, στην πλειονότητά τους, προβάλλουν την τυπική εκπαίδευση και 

τα επιμέρους ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (και το γενικό Δια-

θεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών) ως ανασταλτική, μάλλον, 

παράμετρο για την προώθηση της ρητής διδασκαλίας των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου στο σχολείο (τουλάχιστον, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση). Ο 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 1 υποστήριξε ότι ο διαθέσιμος διδακτικός χρόνος είναι 

πολύ περιορισμένος στο δημοτικό σχολείο, για μία αντίστοιχη διδασκαλία. Τις 

δυσκολίες τόνισε και ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 3 στις δηλώσεις του. Η 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 4 επικεντρώθηκε στη σημασία της επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, δίχως, όμως, να υποστηρίζει ότι το πλαίσιο της ελληνικής 

τυπικής εκπαίδευσης δεν είναι ευνοϊκό για τη διδασκαλία των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 6 (διευθύντρια) και ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 2 

(προϊστάμενος), πάντως, προέβαλαν τους ενισχυτικούς -ως προς την επίτευξη 

ρητής διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων- παράγοντες, όπως είναι η 

διαπολιτισμικότητα, η μετανάστευση (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 2) και η δια-

θεματική διδασκαλία (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 6). Σχετικά με τις δηλώσεις των έξι 

συμμετεχουσών και συμμετεχόντων για την καταλληλότητα των υπαρχόντων 

σχολικών συγγραμμάτων δημοτικού, όμως, για τις αναφορές (ρητές και 

υπόρρητες) στα δικαιώματα του ανθρώπου, γενικά, όλοι οι εκπαιδευτικοί 

αναφέρθηκαν σε μία πληθώρα σχολικών εγχειριδίων, στα οποία (άμεσα ή/και 

έμμεσα) γίνονται αναφορές στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Νέα Ελληνική 

Γλώσσα και η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή αποτελούν δύο αντικείμενα που 

εμφανίζονται πολύ συχνά στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
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εκπαίδευσης, σε σχέση με τις αναφορές στα δικαιώματα του ανθρώπου, εν 

γένει. Από την άλλη, για τις αναφορές -στα σχολικά εγχειρίδια δημοτικού- στα 

δικαιώματα των παιδιών και των εφήβων, ως επιμέρους, μόνο η Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή (Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού) αναφέρθηκε από δύο εκπαιδευτικούς 

(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 3 και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 6). Οι υπόλοιποι τέσσερις 

δάσκαλοι υποστήριξαν ότι δε γίνεται καμία ξεχωριστή αναφορά, σε κανένα 

σχολικό βιβλίο δημοτικού σχολείου, για τα δικαιώματα των παιδιών και των 

εφήβων. 

2. Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, εντοπίζεται μεγαλύτερη 

σύγκλιση στις δηλώσεις των έξι υπηρετούντων εκπαιδευτικών στην ερώτηση 

για τις ανάγκες τους. Και οι έξι εκπαιδευτικοί, δηλαδή, υπογράμμισαν την 

ανάγκη επιμόρφωσης και ενημέρωσής τους, προκειμένου να μπορούν να 

διδάσκουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου 

στους μαθητές. Η διευθύντρια πενταθέσιου δημοτικού σχολείου 

(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 6) εστίασε στη διδακτική μεθοδολογία και στις 

ανεπαρκείς σχολικές υποδομές (κατά κύριο λόγο, έλλειψη εργαστηρίων). 

Ωστόσο, στις δηλώσεις ορισμένων εκπαιδευτικών, παρατηρείται μία μεγάλη 

αντίφαση μεταξύ του πρώτου θεματικού άξονα («Ενημέρωση-Ετοιμότητα») 

και του ένατου θεματικού άξονα («Ανάγκες εκπαιδευτικών»). Οι τρεις άνδρες 

εκπαιδευτικοί (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 1, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 2 και 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 3), πιο συγκεκριμένα, ενώ αυτο-προσδιορίστηκαν ως 

«αρκετά ενημερωμένοι» για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη διδασκαλία 

τους, υπογράμμισαν τη σημασία της επιμόρφωσης και της ενημέρωσής τους. 

Αυτό μπορεί να συνεπάγεται, είτε ότι οι συγκεκριμένοι τρεις εκπαιδευτικοί (ή 

ορισμένοι εξ αυτών) ήθελαν να δηλώσουν ότι είναι ενημερωμένοι (ενώ, στην 

πραγματικότητα, δεν είναι, σε μεγάλο βαθμό), προκειμένου να δείξουν, ίσως, 

την εικόνα, ενός «επαρκούς» και «ενημερωμένου» εκπαιδευτικού, είτε ότι, 

παρά το γεγονός ότι είναι (πράγματι) αρκετά ενημερωμένοι, θα επιθυμούσαν 

να επιμορφωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό, ως προς τον τομέα των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της διδασκαλίας τους. Στην περίπτωση που ισχύει 

(ολοκληρωτικά ή εν μέρει) το πρώτο σκέλος της παραπάνω υπόθεσης, 

περιορίζεται -σε πολύ σημαντικό βαθμό- η εγκυρότητα της έρευνας. Πάντως, η 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 4 και η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 5 εκφράστηκαν με ειλικρινή 

τρόπο, απαντώντας ότι δεν είναι ενημερωμένες (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 4) ή είναι 

μέτρια ενημερωμένες («όχι όσο θα ήθελα» - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 5). Μέσα από 

τη συγκεκριμένη ερώτηση, παρατηρείται μία σαφής διαφορά ανάμεσα στις 

δηλώσεις των γυναικών εκπαιδευτικών και των ανδρών συναδέλφων τους. 

3. Σχετικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, και οι έξι συμμετέχοντες της έρευνας 

δήλωσαν, ομόφωνα, ότι η διδασκαλία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στις 

σχολικές τάξεις είναι λειτουργική και μπορεί να προσδώσει πολύ θετικά 

αποτελέσματα, όχι μόνο στους μαθητές, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Η 

προώθηση της δικαιοσύνης, η καλλιέργεια του σεβασμού, η ενίσχυση της 

ατομικής ελευθερίας του καθενός, η προάσπιση της δημοκρατίας και η 

προώθηση της αρμονίας και της συνεργασίας θα μπορούσαν να είναι -κατά τους 

έξι εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης- τα αποτελέσματα μίας 

αντίστοιχης διδασκαλίας. Επίσης, όλοι οι εκπαιδευτικοί του ερευνητικού 

δείγματος αναγνωρίζουν ότι είναι σημαντική η επίγνωση των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, ήδη από πολύ νεαρή ηλικία (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 3), ότι η 

διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει μεγάλη αξία 
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(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 4) και ότι είναι σημαντικό να επιτυγχάνεται ρητά και 

συστηματικά (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 5). 

4. Τέλος, όσον αφορά το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα, μεγάλες αποκλίσεις 

εμφανίζονται στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών. Η πλειονότητά τους ασπάζεται 

τη δια-θεματική προσέγγιση για τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 6 ανέφερε διάφορα παραδείγματα, σύμφωνα με τα οποία 

θα μπορούσαν οι μαθητές να διδάσκονται δια-θεματικά τα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες του ανθρώπου, μέσα από τα Μαθηματικά, κατά κύριο λόγο, ενώ και 

ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 2 θεώρησε ότι η διδασκαλία των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου στις τάξεις του δημοτικού είναι εφικτή. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 5 και 

η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 6 εστίασαν στην αξιοποίηση βιωματικών 

δραστηριοτήτων διδασκαλίας (η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 6 αναφέρθηκε και στη 

μη-τυπική εκπαίδευση), ωστόσο ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 1 και η 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 4 δεν έδωσαν ξεκάθαρες ιδέες, στις δηλώσεις τους, για τον 

τρόπο (τις πρακτικές και τις γενικές μεθόδους) διδασκαλίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, ενώ, τέλος, ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 3 φαίνεται 

ότι επικεντρώθηκε -κατ’ αποκλειστικότητα- στο αντικείμενο της Κοινωνικής 

και Πολιτικής Αγωγής, σε σχέση με το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα. 

Τα δεδομένα της έρευνας επιβεβαιώνουν την ανάγκη για έναν επανα-

προσανατολισμό της ελληνικής εκπαίδευσης, με πρόταγμα την υιοθέτηση 

συμπεριληπτικών προσεγγίσεων, σε σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. 

Για την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών, τον ενδυναμωμένο χαρακτήρα των 

πολιτών, τις ανα-στοχαστικές πρακτικές, την αρμονική αλληλό-δραση ανάμεσα σε 

όλους τους ανθρώπους και την προαγωγή μίας ανθρωπο-πλαστικής και δίκαιης 

εκπαίδευσης, απαραίτητη φαίνεται η συνεργασία ανάμεσα στην εκπαιδευτική 

κοινότητα, τους γονείς και τους τοπικούς φορείς, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, 

φιλανθρωπικού, αθλητικού κ.ο.κ. περιεχομένου. 

 Η διδασκαλία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην πρώτη εκπαιδευτική 

βαθμίδα θα μπορούσε να επιτευχθεί, τόσο ενταγμένη σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, 

όσο και ως ξεχωριστό μάθημα, και στο συμβατικό πλαίσιο (αίθουσα διδασκαλίας -

τυπική εκπαίδευση), αλλά και στο μη συμβατικό (μη-τυπική εκπαίδευση και άτυπη 

εκπαίδευση). 

 Η ρευστότητα του 21ου αιώνα, η επικυριαρχία του υστερο-καπιταλιστικού 

προτύπου, οι μετακινήσεις ανθρώπων, για οικονομικά και άλλα αίτια, η περιθωριο-

ποίηση των μειονοτικών ομάδων, η όξυνση των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων, 

οι δεξιότητες και ικανότητες που θα μπορούσαν να συντείνουν στην καλλιέργεια της 

ψυχικής υγείας των ανθρώπων, στην ενίσχυση της κριτικής τους σκέψης και στην 

προώθηση δημιουργικών και καινοτόμων δραστηριοτήτων, οι πολλαπλοί 

γραμματισμοί, καθώς και η ταχεία εξάπλωση των τεχνολογικών προϊόντων και ο 

πολλαπλασιασμός των επιστημονικών επιτευγμάτων, όλα αυτά αποτελούν ορισμένα 

θέματα που χρειάζεται να αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης και συζήτησης στις 

σχολικές μονάδες, ήδη από το Νηπιαγωγείο. 

 Όσον αφορά τις σύγχρονες προσεγγίσεις της εκπαίδευσης, πιο συγκεκριμένα, 

αυτές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ελληνό-γλωσσες και ξενό-γλωσσες βιβλιο-

γραφικές και ιστο-γραφικές πηγές, εναρμονίζονται με το κονστρουκτιβιστικό πρότυπο, 

ένα πρότυπο στο οποίο το λάθος απο-ενοχοποιείται και η «φωνή» των μαθητών αποκτά 

ισχύ. συμπορεύεται με την ομαδο-συνεργατική διδασκαλία και τη βιωματική μάθηση, 
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στις οποίες αυτές διδακτικές μεθόδους εμπεριέχονται επιμέρους τεχνικές, οι οποίες θα 

μπορούσαν να προωθήσουν την πολυ-πολιτισμική αφύπνιση και τη διαπολιτισμική 

επικοινωνία των μαθητών. 

 Η εκπαιδευτική διαδικασία αντιστοιχεί στα δεδομένα της εποχής της και, 

επομένως, οφείλει να αναπροσδιορίζει τις προτεραιότητες που θέτει, βάσει των εκάστοτε 

αναγκών της (Δημητριάδου, 2016: 379). Έχοντας ως παραδοχή ότι η προσαρμογή της 

εκπαίδευσης στα σύγχρονα, μετα-νεωτερικά και διαρκώς μεταβαλλόμενα, δεδομένα 

είναι αδήριτη, ο συγγραφέας της παρούσας εργασίας επιχείρησε να κάνει μία νύξη, 

κατά κάποιον τρόπο, σε ορισμένες (χρήσιμες για τη διδασκαλία των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου και για τη διαπολιτισμική αγωγή) διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες θα 

μπορούσαν να ενδυναμώσουν τον χαρακτήρα των εκπαιδευομένων και να συντείνουν 

στην ανα-βάθμιση του διδακτικού έργου, με γνώμονα όχι, αποκλειστικά, ένα γόνιμο 

και κερδοφόρο αποτέλεσμα, αλλά και μία συμμετοχική και επανα-τροφοδοτική 

μαθησιακή διαδικασία. μία διαδικασία η οποία στηρίζεται στην αλληλεγγύη ανάμεσα 

στους μαθητές, στην κινητοποίησή τους και στη δημιουργική εμπλοκή τους. 

 Οι αρχές της διαπολιτισμικότητας συνάδουν -σε μεγάλο βαθμό- με τις αρχές 

της διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σχολική πράξη. Και αυτό διότι, και 

στις δύο περιπτώσεις, ο σκοπός και τα επιμέρους προσδοκώμενα αποτελέσματα 

αναφέρονται στην καλλιέργεια του σεβασμού, στην ενίσχυση των συνεργατικών 

σχέσεων και στην προώθηση του δημοκρατικού πνεύματος. 

 Το σχολείο δεν μπορεί να αποτελεί, απλώς, έναν χώρο που προσφέρει τη 

στοιχειώδη γνώση, αλλά έναν χώρο αρμονίας και ανάπτυξης, όπου τα παιδιά θα 

αισθάνονται ότι γίνονται αποδεκτά, εκ μέρους των εκπαιδευτικών τους (Chondolidou, & 

Despollari, 201616). Σημαντική, λοιπόν, κρίνεται, στο σημείο αυτό, η καλλιέργεια της 

ψυχικής υγείας των μαθητών και, γενικά, η ικανοποίηση, πρωτίστως, των κοινωνικών 

και συναισθηματικών προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων στα σχολικά 

ιδρύματα (δίχως να παραγκωνίζονται οι διδακτικοί στόχοι γνωστικού, μετα-γνωστικού, 

αλλά και ψυχο-κινητικού χαρακτήρα). 

 Με βάση τα ευρήματα, προκύπτει ως αναγκαία η επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και η προώθηση της συστηματικής διδασκαλίας των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου στην εκπαιδευτική πράξη. 

 Η ραγδαία και ασταμάτητη ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας, 

αναμφισβήτητα, είναι αιτίες της σύγχρονης ανάγκης για συνεχή επιμόρφωση ή 

εκπαίδευση όλων των εργαζομένων (Σαΐτη, & Σαΐτης, 2012: 357). Στον εκπαιδευτικό 

τομέα, οι υπηρετούντες, αλλά και οι υποψήφιοι, εκπαιδευτικοί καλούνται να 

προσαρμόζονται στις ανάγκες του 21ου αιώνα. καλούνται να είναι ενήμεροι των 

τρεχουσών εξελίξεων, να προάγουν την αυτο-αποτελεσματικότητά τους και να αντι-

τάσσονται στις εθνικιστικές τοποθετήσεις, προκειμένου οι μαθητές -μέσα από 

                                                
16 https://ihaverights.pixel-online.org/files/reports/EL_Report.pdf | Chondolidou, E., & 

Despollari, N., (2016). Human Rights and Intercultural Issues in Greece. Thessaloniki. 

Aristotle University of Thessaloniki | Στο: http://paratiritirio.web.auth.gr/index.php | 

Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση | Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | ΥΛΙΚΟ | Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Έχω Δικαιώματα» 

(“I Have Rights”) | Reports | Human Rights in Greece. [Προσπελάστηκε στις: 

17/06/2019]. 

https://ihaverights.pixel-online.org/files/reports/EL_Report.pdf
http://paratiritirio.web.auth.gr/index.php
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διαφοροποιημένες, ποιοτικές και λειτουργικές διδακτικές πρακτικές- να 

συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα της τάξης και του σχολείου, εν γένει. 

 Για την εκπαίδευση, όμως, των εκπαιδευτικών, δεν επαρκεί η θέλησή τους. 

Αναμφίβολα, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν τη δέσμευση να 

διδάσκουν αποτελεσματικά τους μαθητές και να τους εντάσσουν -μαζί και με τους 

άλλους φορείς κοινωνικο-ποίησης (οικογένεια, φροντιστηριακές μονάδες ξένων 

γλωσσών, παρέες συνομηλίκων, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης)- στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι. Ωστόσο, η μέριμνα της πολιτείας, με στόχο την παρακίνηση των 

υπηρετούντων εκπαιδευτικών και την καλλιέργεια καινοτομιών στην εκπαίδευση, 

είναι, εξίσου, αναγκαία. Το «άνοιγμα του σχολείου προς τα έξω» και η ανάπτυξη της 

παγκόσμιας πολιτειότητας θα μπορούσαν να εφαρμόζονται μόνο μέσα από 

αντίστοιχους σκοπούς και προσδοκώμενα αποτελέσματα, σε εθνικό (Υπουργείο 

Έρευνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των δύο πρώτων εκπαιδευτικών βαθμίδων, 

Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διδακτικού Προσωπικού) και σε σχολικό 

(διευθύντριες και διευθυντές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μέλη συλλόγου διδασκουσών 

και διδασκόντων, σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, σχολικές επιτροπές και σχολικά 

συμβούλια) επίπεδο. 

 Σε καμία περίπτωση, το σύστημα δεν πρέπει να αναμένει από τους εκπαιδευτικούς 

να κάνουν κάτι, χωρίς να τους παρέχει την απαιτούμενη στήριξη, ούτε και να επιλέγει την 

εύκολη λύση να μέμφεται και να μεταχειρίζεται τους εκπαιδευτικούς ως εξιλαστήρια 

θύματα, όταν τα πράγματα, παρ’ ελπίδα, δεν πάνε καλά. Όμοια, ο εκπαιδευτικός δεν 

πρέπει να σταματά να προσπαθεί για την προσωπική του βελτίωση, έστω και αν το 

σύστημα δεν του παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη (Βαλιαντή, & Νεοφύτου, 2017: 

91). 

 Στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, τα τελευταία χρόνια εντείνεται 

(και στην Ελλάδα) ο αριθμός των ερευνών για την εξέταση των τεχνικών διδασκαλίας 

με τις οποίες ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να ανταποκρίνεται στο πρόταγμα της ισότητας 

ευκαιριών και να εντάσσει όλους τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία. 

Παράλληλα, ο νόμος του 2016 στην Ελλάδα αποτελεί μία προσέγγιση λειτουργικής 

συμπερίληψης των προσφύγων στη χώρα και -παρά την οικονομική δυσχέρεια που 

πλήττει την Ελλάδα- φαίνεται ότι επιτυγχάνονται ορισμένα βήματα για την ανα-

βάθμιση της ελληνικής εκπαίδευσης. 

Ως αρωγός σε αυτή την προσπάθεια χρειάζεται να λειτουργήσει και ο 

εκπαιδευτικός. Για αυτό, καθίσταται απαραίτητο -μεταξύ των άλλων- η πρώιμη 

εκπαίδευση των εν δυνάμει εκπαιδευτικών και η μετέπειτα επιμόρφωσή τους να τους 

προετοιμάζει για την αυριανή εκπαίδευση. μία εκπαίδευση η οποία θα στηρίζεται στην 

πολυ-πολιτισμικότητα και στην αποδοχή όλων των ιδιαιτεροτήτων, τόσο εκ μέρους 

των εκπαιδευτικών, όσο και εκ μέρους των μαθητών και των γονέων τους. 

Η συνεχής επικαιρο-ποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και των εκάστοτε 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και, ως επιμέρους, των σχολικών εγχειριδίων, 

σε συνδυασμό με επιμορφωμένους και ανα-στοχαζόμενους λειτουργούς εκπαίδευσης, 

αλλά και με την παροχή -εκ μέρους του Κράτους- κατευθυντήριων γραμμών, με στόχο 

την ανάληψη μελλοντικών δράσεων και με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών και των 

εφήβων, μπορούν να συμβάλουν στην ακαδημαϊκή πρόοδο των εκπαιδευομένων, σε 

ποικίλους τομείς. […] Ας αφήσει το σχολείο όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, ας μην 

υπάρχουν προτιμήσεις, προτεραιότητες και δεσμεύσεις (Γκότοβος, 2002: x). Αρκεί, 
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βεβαίως, να επιτυγχάνεται η απαραίτητη λειτουργική σύνδεση (δηλαδή, η συνεργασία) 

ανάμεσα σε όλα τα πρόσωπα και τους φορείς που εμπλέκονται, ρητά ή υπόρρητα, στην 

υλοποίηση των παραπάνω αξιώσεων. Χρειάζεται -στο σημείο αυτό- να επισημανθεί 

ότι η διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σχολική καθημερινότητα δε 

δύναται να εκτελεστεί επαρκώς, δίχως τη λήψη ώριμων και συλλογικών αποφάσεων 

και την κοινωνική υποστήριξη, από πλευράς όλων των φορέων κοινωνικο-ποίησης, 

προς τους μαθητές. 

 Όταν επιδιώκονται πραγματικές αλλαγές στις στάσεις, στις γνώσεις, στους 

τρόπους πρόσληψης των πληροφοριών, στις δεξιότητες και στις δραστηριότητες, η 

διδασκαλία δεν έχει μεγάλη επίδραση. Για παράδειγμα, η διδασκαλία σχετικά με τη 

δημοκρατία, το σεβασμό και τη σπουδαιότητα της διαπολιτισμικής επάρκειας δε θα είναι 

αξιόπιστη και είναι πιθανό να μην έχει κανέναν αντίκτυπο, εάν οι εκπαιδευτικοί δεν 

εφαρμόσουν και μοντελοποιήσουν τις ίδιες αρχές στην επικοινωνία τους και στις γενικές 

προσεγγίσεις τους στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία [(Επιμ.) Huber, & Reynolds, 

2014: 3717]. 

 Γίνεται, επομένως, αντιληπτή η αναγκαιότητα δια-σύνδεσης της θεωρίας με την 

εφαρμογή, αλλά και της ριζικής αλλαγής στις προσεγγίσεις και τις γενικές μεθόδους 

διδασκαλίας και παιδαγωγικής, εκ μέρους των εκπαιδευτικών, με σκοπό την 

κατάλληλη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σχολεία και τη 

συνακόλουθη επαρκή ικανοποίηση των γενικών στόχων και των επιμέρους 

προσδοκώμενων αποτελεσμάτων ανάπτυξης και μάθησης, που τίθενται σε αυτήν. Οι 

διδάσκοντες δεν πρόκειται να κατορθώσουν να ενδυναμώσουν τη διαπολιτισμική 

επικοινωνία, το σεβασμό, την αγάπη και την ενεργητική ακρόαση στους μαθητές, εάν 

αυτοί δεν έχουν υιοθετήσει, πρώτα, εναρμονισμένες με τις παραπάνω αρχές 

προσεγγίσεις, κατά τη διδακτική τους πράξη. 

 Μία ποιοτική «στροφή» της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης θα μπορούσε να 

επιφέρει θετικές και ελπιδοφόρες εξελίξεις, όχι, μόνο, στον εκπαιδευτικό τομέα, αλλά 

και στη γενική κοινωνική δομή του κράτους, μέσω της προαγωγής της κοινωνικής 

λειτουργικότητας και αλληλεγγύης, με πολίτες ενημερωμένους, κριτικά σκεπτόμενους, 

υπεύθυνους. πολίτες που λαμβάνουν πρωτοβουλίες, με γνώμονα το κοινό συμφέρον. 

πολίτες που λειτουργούν ως χειραφετημένες προσωπικότητες και που είναι απο-

δεσμευμένοι από τον μανδύα των εθνο-κεντρικών φρονημάτων και του υπέρ-μετρου 

λαϊκισμού. πολίτες που μάχονται για την ενίσχυση της ελευθερίας, εκ μέρους όλων των 

ανθρώπων. πολίτες που αγωνίζονται για τη διασφάλιση μίας φιλήσυχης και 

φιλειρηνικής κοινωνίας. 

Πώς, ωστόσο, θα συνδυάσει το ελληνικό σχολείο τις απαιτήσεις ενός 

ανταγωνιστικού, τεχνοκρατούμενου εκπαιδευτικού συστήματος με την καλλιέργεια 

αξιών, ιδεών και στάσεων που αναδεικνύουν την ανθρώπινη προσωπικότητα; 

(Ματθαίου, 2011. όπως αναφέρεται στο Δημητριάδου, 2016: 337). Το εγχείρημα δεν 

είναι εύκολο να επιτευχθεί. Όμως, η ρητή, αλλά και η έμμεση διδασκαλία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ελληνικές εκπαιδευτικές μονάδες δεν είναι κάτι το 

ανεφάρμοστο. Το πλαίσιο του 21ου αιώνα και της ύστερης νεωτερικής εποχής μπορεί 

                                                
17 https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi3.pdf | 

(Επιμ.) Huber, J., & Reynolds, C., (2014). Developing intercultural competence 

through education. Developper la competence interculturelle par l’  education. Council 

of Europe Pestalozzi Series, No 3. Strasbourg: Council of Europe, 37. [Προσπελάστηκε 

στις: 17/06/2019]. 

https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi3.pdf
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να καταστεί ευνοϊκό για την προώθηση των πανανθρώπινων αξιών και την ενίσχυση 

της ομόνοιας και των συνεργατικών σχέσεων, μέσα από την αναγνώριση και αποδοχή 

της ετερότητας, αλλά και την ενίσχυση της ερευνητικότητας των σύγχρονων πολιτών. 

Η μεταβολή των σημερινών συνθηκών θα μπορούσε, βαθμιαία, να επέλθει, μέσω της 

λειτουργικής σύνδεσης όλων των προσώπων και των φορέων που εμπλέκονται (άμεσα 

ή έμμεσα) στα εκπαιδευτικά δρώμενα, και γενικά, μέσω της αλληλο-κατανόησης και 

αλληλο-βοήθειας ανάμεσα στους πολίτες του κράτους. Οι ανταγωνιστικές, βέβαια, 

τάσεις δεν πρόκειται να εξαλειφθούν εντελώς. Οι κερδοφόρες προσεγγίσεις αναμένεται 

να εξακολουθούν να υφίστανται. Αλλά, αν ο επανα-προσδιορισμός της ελληνικής 

εκπαίδευσης επιτυγχάνοταν, με πρόταγμα την υιοθέτηση μίας ενταξιακής και 

ανθρωπο-κεντρικής παιδείας, οι ανασταλτικές παράμετροι ευημερίας των πολιτών και 

αρμονικής αλληλό-δρασης μεταξύ τους θα μπορούσαν να περιοριστούν, σε σημαντικό 

βαθμό. Αυτός ο εκπαιδευτικός επανα-προσανατολισμός αποτελεί πρόκληση (όπως και 

καθήκον) για κάθε άτομο που εμπλέκεται στην τυπική μαθησιακή διαδικασία, την 

εκπαίδευση. 

 Το μαθησιακό περιβάλλον του σχολείου οφείλει να είναι πεδίο δημοκρατικής 

πρακτικής (Δημητριάδου, 2016: 210). Τόσο εντός, όσο και εκτός σχολικών αιθουσών, 

η αγάπη, η ενσυναίσθητη κατανόηση, η -δίχως όρους- θετική αναγνώριση και η χαρά 

χρειάζεται να εξαπλώνονται και να χαρακτηρίζουν όλο το μαθητικό δυναμικό, αλλά 

και τους εκπαιδευτικούς. Η διδασκαλία των δικαιωμάτων του ανθρώπου θα μπορούσε 

να προωθήσει την ελπίδα, σε ένα περιβάλλον όπου η νεολαία αισθάνεται, ενδεχομένως, 

περισσότερο ανασφαλής και αβέβαιη όσο ποτέ άλλοτε, στη σύγχρονη ιστορία. 

 Είναι σημαντική η ανα-βάθμιση της ελληνικής εκπαίδευσης, με απώτατο στόχο 

τη διάκριση και την επιτυχία, εκ μέρους όλων των μαθητών. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 

χρειάζεται να έχουν επίγνωση των καθηκόντων και των υποχρεώσεών τους, καθώς και 

της ανάγκης συνεργασίας ανάμεσά τους, με κεντρικό στόχο την υλοποίηση των 

προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Η εποχή του Προκρούστη έχει παρέλθει, ανεπιστρεπτί 

(Βαλιαντή, & Νεοφύτου, 2017: 145). 

 

II. Περιορισμοί Έρευνας 
 

Ένας περιοριστικός παράγοντας για τα δεδομένα που προέκυψαν στην παρούσα έρευνα 

είναι ο μικρός αριθμός του δείγματος. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όταν οι 

έρευνες στηρίζονται, αποκλειστικά, σε εργαλεία ποιοτικού χαρακτήρα (συνεντεύξεις, 

διδακτικές παρεμβάσεις, παρατηρήσεις, αφηγήσεις ιστοριών κ.ά.) υπολείπονται σε 

θέματα εύρους συμμετοχής. Κερδίζουν, ωστόσο, σε ό,τι αφορά την εμβάθυνση στις 

έννοιες που προσεγγίστηκαν. 

 Ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος μειώνει την εγκυρότητα της έρευνας, 

αποτελεί η έλλειψη μεγάλου αριθμού γεογραφικών περιοχών, αναφορικά με τα 

σχολικά ιδρύματα στα οποία εργάζονταν οι εκπαιδευτικοί, κατά το χρονικό διάστημα 

που έλαβαν χώρα οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις, δεδομένου ότι όλοι οι υπηρετούντες 

εκπαιδευτικοί εργάζονταν -το διδακτικό έτος 2018/2019- σε σχολικές μονάδες στην 

πόλη της Φλώρινας και σε επαρχίες έξω από αυτήν. 

 Τέλος, ως παράμετρος περιοριστική της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του 

παρόντος πονήματος (σχετικά με το ερευνητικό μέρος) θα μπορούσε να αναφερθεί η 
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απουσία συμμετεχόντων-εκπαιδευτικών Α’/Βάθμιας Εκπαίδευσης νεότερης ηλικίας 

και βραχύ-χρονης διδακτικής υπηρεσίας, με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχόμενων 

διαφορών στις προσεγγίσεις των περισσότερο έμπειρων, αλλά, ίσως, όχι σε μεγάλο 

βαθμό επιμορφούμενων -σε σχέση με τις σύγχρονες θεωρίες στον κλάδο της 

Διδακτικής Μεθοδολογίας, της Σχολικής Ψυχολογίας, της Διαχείρισης Σχολικής 

Τάξης, της Παιδαγωγικής κ.ο.κ.- δασκάλων και των λιγότερο έμπειρων, αλλά, 

ενδεχομένως, περισσότερο ενημερωμένων εν ενεργεία δασκάλων. 

 

III. Προεκτάσεις-Περαιτέρω Συζήτηση 
 

Το παρόν εγχείρημα αποτελεί αντικείμενο συζήτησης για ζητήματα που άπτονται των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών του, των υπεύθυνων 

στάσεων, των ανα-στοχαστικών δηλώσεων και πρακτικών και της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης. Με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον, η ανθρωπότητα θα μπορούσε να 

στρέψει το ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη μίας κουλτούρας που συμβαδίζει με το 

δημοκρατικό ιδεώδες και τις πανανθρώπινες αξίες. Η ανθρωπιστική κρίση, σε διεθνές 

πλαίσιο, θα μπορούσε να περιοριστεί, μέσα από τη συμπόρευση θεωρίας και 

εφαρμογής, την ενίσχυση της ηθικής νοημοσύνης, την προαγωγή του οικογενειακού, 

του σχολικού και του κριτικού γραμματισμού, αλλά και την πολυ-πολιτισμική 

επίγνωση και την καλλιέργεια της ανθρώπινης ενσυναίσθησης. 

 Με απώτατο στόχο τη συστηματο-ποίηση της διδασκαλίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, την σε βάθος εξέταση των αναγκών των υπηρετούντων και εν δυνάμει 

εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την 

πραγματοποίησή τους, προτείνεται η ενίσχυση των ερευνητικών εργασιών και 

μελετών, με επίκεντρο τη διαπολιτισμικότητα και την -άνευ όρων- θετική αναγνώριση 

όλων των ατόμων με ιδιαιτερότητες (Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, άτομα με διαφορετική 

διάλεκτο, άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό κ.ο.κ.) και επιμέρους 

άξονες τους εκπαιδευτικούς «πυλώνες» που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες της σύγχρονης εποχής, την κρατική πρόνοια, τη γονεϊκή κοινότητα και τις 

αρμοδιότητες των πολιτιστικών φορέων. Αναδεικνύεται, τέλος, η σημασία 

μετατόπισης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης σε όργανα προαγωγής του δημοκρατικού διαλόγου, του σεβασμού στην 

ετερότητα και της αποκλίνουσας σκέψης. 

 Πιο αναλυτικά, προτείνονται η διεξαγωγή ερευνών -μέσω της αξιοποίησης, 

τόσο ποσοτικών, όσο και ποιοτικών μεθόδων-, για τη διερεύνηση των απόψεων 

εκπαιδευτικών και άλλων βαθμίδων εκπαίδευσης και διαφορετικών ειδικοτήτων της, 

σε σχέση με τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και η εξέταση 

ομοιοτήτων και διαφορών στις προσεγγίσεις επί του θέματος, ανάμεσα σε: α] 

δασκάλους και καθηγητές ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης και β] δασκάλους 

και καθηγητές ιδιωτικών και δημόσιων σχολικών μονάδων. Τέλος, μία ενδεχόμενη 

διδακτική παρέμβαση (μεσο-χρόνια ή μακρο-χρόνια) σε κάποιο σχολικό ίδρυμα, με 

έναν ικανοποιητικό αριθμό συμμετεχόντων, θα μπορούσε να δώσει αποτελέσματα που, 

πιθανόν, θα έθεταν βάσεις για αξιώσεις που αφορούν τον εμπλουτισμό των 

Προγραμμάτων Σπουδών στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Σε μία τέτοια προοπτική, θα μπορούσαν να συνδράμουν (μεταξύ άλλων) 

και οι προτάσεις που αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία.  
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Method. [Δημοσιεύτηκε, στο διαδικτυακό χώρο του YouTube, από τον 

χρήστη “Cult of Pedagogy”, στις: 15/04/2015]. [Χρονική Διάρκεια Video: 

06:22]. [Προσπελάστηκε στις: 17/06/2019].  

https://www.youtube.com/watch?v=5RR4VXNX3jA
https://www.youtube.com/watch?v=euhtXUgBEts&t=230s%20
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ακολουθούν κάποιες εικονιστικές πηγές, οι οποίες έχουν συνάφεια με τον 

οδηγό συνέντευξης, την καταγραφή και επεξεργασία των ερευνητικών ευρημάτων και 

με άλλα θέματα τα οποία συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας. 
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Οδηγός Συνέντευξης-Εξώφυλλο 
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Οδηγός Συνέντευξης-Ερωτήματα 
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Οδηγός Συνέντευξης-Ερωτήματα (Β)/Τελευταία Σελίδα Οδηγού 
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Συλλογή και επεξεργασία των ερευνητικών ευρημάτων-Άξονες 01-06 
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Συλλογή και επεξεργασία των ερευνητικών ευρημάτων-Άξονες 07-10 
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Συλλογή και επεξεργασία των ερευνητικών ευρημάτων- 

Βιογραφία εκπαιδευτικών Α’/ Βάθμιας Εκπαίδευσης 
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Αναφορικά με τη διαδικασία της τεχνικής συνεργατικής συναρμολόγησης 

(jigsaw method)-Βοηθητική εικονιστική πηγή 

 

 

Αναφορά: http://tlt.cofc.edu/2017/02/09/small-teaching-tip-11/ / Προσπελάστηκε στις: 17/06/2019. 

 

 

  

http://tlt.cofc.edu/2017/02/09/small-teaching-tip-11/
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Αναφορικά με άλλες χρήσιμες εικονιστικές πηγές, συνυφασμένες με τη 

διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση (1) 
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Αναφορικά με άλλες χρήσιμες εικονιστικές πηγές, συνυφασμένες με τη 

διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση (2) 
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Αναφορικά με άλλες χρήσιμες εικονιστικές πηγές, συνυφασμένες με τη 

διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση (3) 
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Αναφορικά με άλλες χρήσιμες εικονιστικές πηγές, συνυφασμένες με τη 

διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση (4) 

 

 

  



 

 88 

Αναφορικά με άλλες χρήσιμες εικονιστικές πηγές, συνυφασμένες με τη 

διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση (5) 
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Αναφορικά με άλλες χρήσιμες εικονιστικές πηγές, συνυφασμένες με τη 

διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση (6) 
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Αναφορικά με άλλες χρήσιμες εικονιστικές πηγές, συνυφασμένες με τη 

διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 


