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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρακάτω πτυχιακή εργασία έχει ως βασικό θέμα τα Ανθρώπινα Δικαίωματα και 

πιο συγκεκριμένα τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αποτελούν ηθικές αξίες για την ζωή 

όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικότητας, θρησκείας και καταγωγής. 

Θεωρούνται επίσης ως «κοινώς αντιλαμβανόμενα αναπαλλοτρίωτα θεμελιώδη 

δικαιώματα που κάθε άτομο δικαιούται από τη στιγμή της γέννησσης του, απλώς και 

μόνο επειδή είναι ανθρώπινο όν». Κρίνεται απαραίτητο απ όλους μας να κατέχουμε 

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, να  τα υπερασπιζόμαστε και σε καμία περίπτωση να μην 

τα καταπατάμε.  Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ενσωμάτωση των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως βασικό τομέα μέσα σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

και συγκεκριμένα στο νηπιαγωγείο, με σκοπό οι μικροί μαθητές να κατανοήσουν, να 

εξασκήσουν και να εκτιμήσουν τα δικαιώματα τους. Αυτό ταυτόχρονα θα τους 

δημιουργήσει και τον σεβασμό προς τα δικαιώματα των υπολοίπων. Έτσι, σκοπός 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων είναι η 

προώθηση της ισότητας στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η δημιουργία προτύπων 

συμπεριφοράς. Όλα τα παραπάνω έχουμε άμεση σχέση με την Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση καθώς απευθύνεται σε όλες τις ομάδες των μαθητών που είναι ευπαθείς 

στον εκπαιδευτικό αποκλεισμό όσο και τον γηγενή μαθητικό πληθυσμό. Τέλος, η 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός προσανατολισμός δεν έχει χαρακτήρα 

αφομοιωτικό αλλά συνιστά ένα «άνοιγμα» της εκπαιδευτικής διαδικασίας που οφείλει 

να διατρέχει όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και τα γνωστά αντικείμενα και 

βασίζεται στην αξιοποίηση των διαφορετικών εμπειριών και των ιδιαιτεροτήτων ως 

πηγή γνώσης και προσωπικής ανάπτυξης. 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μπορούν να οριστούν ως τα βασικά κριτήρια χωρίς τα 

οποία οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια σαν ανθρώπινα όντα. 

Ανθρώπινα είναι τα θεμέλια της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης. Ο 

σεβασμός τους επιτρέπει στο άτομο και στην κοινωνία να αναπτυχθούν πλήρως. Η 

ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει προοπτική την ελευθερία και την 

ισότητα σε όλο τον κόσμο. Οι βάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως για 

παράδειγμα ο σεβασμός για την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 

απαντώνται στις περισσότερες θρησκείες και φιλοσοφίες. Τα ανθρώπινα δικαιώματα 

είναι έμφυτα σε κάθε άτομο δεν χρειάζεται να τα κερδίσουνε ή να τα 

κληρονομήσουνε, ανήκουν στους ανθρώπους απλώς και μόνο επειδή είναι 

ανθρώπινα. Επίσης, είναι «καθολικά», δηλαδή είναι τα ίδια για όλα τα ανθρώπινα 

όντα ανεξάρτητα από την φυλή, την θρηκεία και τις πολιτκές πεποιθήσεις. Όλοι 

έχουν γεννηθεί ελεύθεροι και ίσοι σε αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Ακόμη, τα 

δικαιώματα είναι «αναπαλλοτρίωτα», για το λόγο ότι κανείς δεν μπορεί να τα 

αφαιρέσει και να τα στερήσει από κάποιο άλλο άνθρωπο. Οι άνθρωποι εξακολούθουν 

να έχουν δικαιώματα ακόμη και όταν οι νόμοι των χωρών τους δεν τα αναγνωρίζουν 

ή τα παραβιάζουν. Τέλος, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι «αδιαίρετα»,επειδή οι 

άνθρωποι πρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια και όλα τα διακιώματα συνοδεύονται από 

ελευθερία, ασφάλεια και αξιοπρεπή επίπεδα διαβίωσης. 

 Άμεση σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει η Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση η οποία απεθύνεται σε όλους μαθητές που δέχονται τον εκπαιδευτκό 

αποκλεισμό και στις ομάδες των γηγενών πληθυσμών. Σκοποί της Διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης είναι η ισοτιμία ανάμεσα σε άτομα διαφορετικής πολιτισμικής 

πρέλευσης και η εξασφάλιση του δικαιώματος όλων των ατόμων, και ειδικά τα 

παιδιά, για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στην ζωή.  

Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο την καθιέρωση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στα εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο του νηπιαγωγείου όσο και των  

μεγαλύτερων βαθμίδων εκπαίδευσης. Με την ενσωμάτωση αυτού του θέματος οι 

μαθητές θα κατανοήσουν τα δικαιώματα που έχουν ως παιδιά και ως ενίληκες. Είναι 

απαραίτητο να εξασκηθούν και να εμπεδώσουν όλο το φάσμα των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων με σκοπό να τα εκτιμήσουν και να τα κατακτούν όταν αυτά 
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παραβιάζονται. Επίσης, τα προγράμματα αυτά θα βοηθήσουν τα παιδιά να σέβονται 

τα δικαιώματα των υπολοίπων, να μην τα καταπατούν και να τα διεκδικούν κάθε 

στιγμή στην ζωή τους. Άρα πρέπει να αναρωτηθούμε: Είναι η εκπαίδευση αυτή που 

θα προάγει και θα υπερασπιστεί τα Δικαιώματα τόσο των παιδιών όσο και των 

ενηλίκων; 

Η εργασία δομείται σε τρία μέρη. Αρχικά, αναπτύσσεται το θεωρητικό 

πλαίσιο, εστιάζοντας α. στο ζήτημα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και 

Παιδαγωγικής, β. στο ζήτημα της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, γ.στο ζήτημα των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δ. στο ζήτημα των Δικαιωμάτων του Παιδιού, και ε. στο 

ζήτημα για την Εκπαίδευση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ακολούθως, 

περιγράφεται το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής εργασίας που περιέχει πέντε 

οργανωμένες δραστηριότητες σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού. Τέλος, το τρίτο 

μέρος της εργασίας απαρτίζεται από τα γενικά συμπεράσματα. 
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3. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
 

3.1  ΟΡΙΣΜΟΣ 
Σύμφωνα με την διαπίστωση του Γκότοβου (2002) ότι «οι περιπέτειες των όρων 

παιδαγωγική, αγωγή και εκπαίδευση στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία συνοδεύουν 

και τους σύνθετους όρους διαπολιτισμική αγωγή, διαπολιτισμική εκπαίδευση και 

διαπολιτισμική παιδαγωγική. Εάν θεωρήσουμε ότι στην αγωγή εμπελέκονται 

περισσότερες από μια ζωτικής σημασίας συλλογικές ταυτότητες, όπως για 

παράδειγμα η εθνική, η εθνοτική, η θρησκευτική και η γλωσσική, τότε μιλάμε για 

διαπολιτισμική αγωγή, ενώ όταν αναφερόμαστε στην εκπαίδευση ο κατάλληλος όρος 

είναι διαπολιτσμική εκπαίδευση. Και οι δυο όροι παραπέμπουν στην κοινωνική δράση 

και στις δραστηριότητες όλων εκείνων των φορέων και προσώπων οι οποίοι είτε 

άμεσα είτε έμμεσα εμπλέκονται στην αγωγή ή την εκπαίδευση. Όταν όμως η δράση 

αυτή αποτέλεσε αντικείμενο επιστημονικής διερεύνησης και σχολιασμού τότε μιλάμε 

για την διαπολιτισμική παιδαγωγική». Καταλήγοντας ο Γκότοβος (2002) διαπιστώνει 

ότι ο όρος διαπολιτισμική εκπαίδευση χρησιμοποιείται με διπλό σημασιολογικό 

περιέχομενο δηλάδη τόσο με την έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης όσο και με 

την έννοια της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής.  

   Σημαντική θα ήταν και μια σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο της έννοιας 

«παιδαγωγική», η οποία συχνά συνδέεται με τις έννοιες «αγωγή» και «εκπαίδευση». 

Σύμφωνα με τον Παπά (1997) η παιδαγωγική είναι μια συγκεκριμένη διαδιακασία με 

στόχο την αγωγή και την μάθηση. Με την παιδαγωγική δεν απευθυνόμαστε μόνο στη 

σχολική πραγματικότητα, αλλά και σε όλες τις άλλες δομές και διαδικασίες που 

συνδεόνται με την μόρφωση του ανθρώπου. Επίσης, με τον όρο παιδαγωγική εννούμε  

το πρακτικό έργο του εκπαιδευτικού, δηλαδή μια τέχνη της παιδαγωγικής πράξης. 

Τέλος, ο Παπάς υποστηρίζει πως με την παιδαγωγική εννούμε την επιστημονική 

έρευνα της αγωγής.  

   Στην ελληνική βιβλιογραφία, ο όρος «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» κάνει 

την εμφάνιση του κατά την δεκαετία του 1980 και συνδέεται με την ένταξη- 

επανένταξη των παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό σχολείο και στον ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο. Η υιοθέτηση του όρου «διαπολιτισμική εκπαίδευση» αποτελεί, 

για κάποιους που ασχολούνται με τη διαπολιτισμική παιδαγωγική, μετάφραση του 
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αγγλικού όρου «intercultural education» έναντι του γερμανικού όρου «interkulturelle 

Padagogik», ο οποίος μεταφράζεται ως «διαπολιτισμική παιδαγωγική και 

προσομοιάζει στην ελληνική παράδοση και ορολογία». Ο Δαμανάκης (2002) 

καταλήγει ότι ο όρος «διαπολιτισμική εκπαίδευση» θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί 

προκαλεί εννοιολογική σύγχυση. Η διαπολιτισμική παιδαγωγική είναι πλέον ο δομικός 

όρος και αναφέρεται στην αγωγή και εκπαίδευση όλων ανεξαιρέτως των ομάδων που 

εκπροσωπούνται σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.  

   Επιπλέον, σύμφωνα με τον τέως Ειδικό Γραμματέα Παιδείας Ομογενών και 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης η διαπολιτισμική εκπαίδευση γεννήθηκε ως απάντηση 

στην ανάγκη του επαναπροσδιορισμού και της αναμόρφωσης της σχέσης μεταξύ του 

σχολείου και της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Η διαπολιτισμικότητα είναι σαν ένα 

είδος γέφυρας που επιτρέπει την αμοιβαία προσέγγιση και επικοινωνία δύο η 

περισσότερων πολιτισμών στην βάση της ισοτιμίας. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

συνδέεται με την κατάργηση των διακρίσεων, την ισονομία, την αλληλοκατανόηση, 

την αλληλοαποδοχή και την αλληλεγγύη, και απευθύνεται τόσο στους μη Έλληνες 

όσο και στον ντόπιο πληθυσμό. 

   Η διαπολιτισμική παιδαγωγική, σύμφωνα με τον Geiger (2002), μπορεί να 

οριστεί ως η οργάνωση κοινής διδασκαλίας, μάθησης, παιχνιδιού και εργασίας υπό 

μια διπλή προοπτική: αυτή της ισότητας και της αναγνώρισης της διαφοράς. Αυτό 

σημαίνει ότι οι θεσμοί αγωγής και μάθησης οφείλουν να δίνουν ευκαιρίες για 

εμπειρίες σε όλα αυτά τα άτομα, διότι οι εμπειρίες αυτές είναι απαραίτητες για τη 

διαμόρφωση των όρων ζωής και συνύπαρξης στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες. 

   Όπως αναφέρει ο Γκόβαρης (2001), ο όρος «διαπολιτισμική εκπαίδευση» 

δεν παραπέμπει σε ένα συγκεκριμένο και κοινά αποδεκτό πρότυπο εκπαίδευσης, αλλά 

εμπεριέχει ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών αναλύσεων σχετικά με τις επίκαιρες 

προϋποθέσεις εκπαίδευσης και των αρχών που πρέπει να διέπουν τη διδασκαλία και 

τη μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αφορά όλους 

τους μαθητές, γηγενείς και μη, ανεξάρτητα από την εθνοπολιτισμική τους προέλευση. 

Καταλήγοντας, η «διαπολιτισμική εκπαίδευση» χρησιμοποιείται ως έννοια-

ομπρέλα η οποία περιλαμβάνει τις παρεμφερείς έννοιες «πολυπολιτισμική 

εκπαίδευση» ,«αντιρατσιστική εκπαίδευση» , «εκπαίδευση για τις μειονότητες» και 

κάποιες μεταγενέστερες έννοιες όπως η «διαφορετικότητα» και η «εκπαίδευση του 

πολίτη».  
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   Τέλος, σύμφωνα με τον “Οδηγό Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης” ο όρος 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μέσο δράσης, ως εργαλείο 

που αποβλέπει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών οι οποίες είναι 

απαραίτητες προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική διάδραση μέσα σε μια 

πολυπολιτισμική κοινωνία.  

   Ο σκοπός και το περιεχόμενο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σύμφωνα 

με το άρθρο 34 του Νόμου 2413 ΦΕΚ 124 ορίζεται ως εξής: «Σκοπός της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και η λειτουργία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, 

κοινωνικές, πολιτιστικές και μορφωτικές ιδιαιτερότητες». 

 

 

3.2   ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Οι βασικές αρχές οι οποίες διέπουν την διαπολιτισμική εκπαίδευση, σύμφωνα με τον 

Δαμανάκη, είναι τέσσερις. Αρχικά, μια βασική αρχή είναι η αναγνώριση της 

ισοτιμίας των πολιτισμών και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Στην συνέχεια, η 

ισοτιμία του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης 

αποτελεί επίσης μια από της βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η 

εξασφάλιση του δικαιώματος όλων για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στην ζωή. 

Και τέλος ο βασικός άξονας είναι ο κάτω από πολιτισμικές συνθήκες 

αναπτυσσόμενος άνθρωπος ως αφετηρία και στόχος της διαπολιτισμικής 

παιδαγωγικής πράξης. 

 

 

3.3   ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Ο Helmut Essinger έχει διατυπώσει ορισμένες βασικές θεωρητικές αρχές της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αρχικά, μια από τις πιο βασικές θεωρητικές αρχές 

θεωρείται η ενσυναίσθηση, η κατανόηση δηλαδή των προβλημάτων των άλλων και 

της διαφορετικότητας τους. Από την άλλη πλευρά η αλληλεγγύη ξεπερνά τα όρια των 

ομάδων , των κρατών και των φυλών και παραμερίζει την κοινωνική ανισότητα και 

αδικία. Επίσης, ο σεβασμός στην πολιτισμική ετερότητα που πραγματοποιείται με το 

άνοιγμα μας στους άλλους πολιτισμούς και τη συμμετοχή αυτών στο δικό μας 
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πλανήτη αποτελεί μια θεωρητική αρχή. Τέλος, ο Helmut Essinger θεωρεί σημαντικό 

άξονα την εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης και την απαλλαγή από τα 

εθνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, με αποτέλεσμα οι διαφορετικοί λαοί να 

μπορέσουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. 

Οι αρχές αυτές εγκλείονται σε τρία αξιώματα: 1.Αρχή της ισότητας των 

πολιτισμών, 2.Υπόθεση του ελλείμματος ή της διαφοράς και 3. Ισότητα ευκαιριών. 

 

 

3.4   ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης είναι τα 

παρακάτω: 

 Αποτελεί βασική αρχή και στόχο που διέπει κάθε σχολική δραστηριότητα. 

 Πεδίο αναφοράς της είναι η άμεση εμπειρία των παιδιών στις χώρες υποδοχής. 

 Διευρύνει τους υφισταμένους εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου. 

 Προκαλεί την αμοιβαία επίδραση των πολιτισμών των χωρών καταγωγής και 

υποδοχής. 

 Δημιουργεί προϋποθέσεις για αποδοχή της νέας πολιτισμικής πραγματικότητας 

και της δυναμικής της στις χώρες υποδοχής 

 Προξενεί επανεξέταση, αναθεώρηση και διεύρυνση των κοινωνικοκεντρικών και 

εθνοκεντρικών κριτηρίων του σχολείου. 

 Διευρύνει την οπτική μέσα από την όποια θεωρούνται η εκπαίδευση, ο 

πολιτισμός, τα παιδιά και οι ενήλικες. 

 Αποτελεί μέσο για την αξιολόγηση των ευκαιριών στη ζωή και επίτευξη της 

μέγιστης κοινωνικής και οικονομικής ένταξης.  

 

 

3.5   ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Αφού έχει αποδειχτεί ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι ευρύτερη της 

διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και αναφέρεται σε ένα μακροεπίπεδο το οποίο αφορά 

θεσμούς, μέτρα και εκπαιδευτικές πολιτικές, ενώ η διαπολιτισμική παιδαγωγική 

αναφέρεται στο μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης, στη διεθνή βιβλιογραφία η σχετική 

συζήτηση για τους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ανάγεται σε τρεις 

βασικές διαστάσεις οι οποίες πραγματώνονται μέσα από συγκεκριμένες 
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λειτουργίες/δράσεις και εφαρμογές. Αυτές οι δράσεις μετασχηματίζουν τα άτομα, 

τους θεσμούς και τις κοινωνικές ομάδες και οι εφαρμογές τους προκύπτουν ως 

αποτέλεσμα διερεύνησης και έρευνας. Οι τρεις αυτές διαστάσεις και στόχοι είναι οι 

εξής: 

Μακροκοινωνική /παγκόσμια διάσταση 

 Αντίληψη της πολυπλοκότητας των πολιτισμών και σεβασμός προς αυτούς. 

 Σεβασμός στις ατομικές διαδικασίες, καθώς και μια αίσθηση αλληλεγγύης για 

τους ανθρώπους. 

 Ανάπτυξη της αναγνώρισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

 Ικανότητα να συνυπάρχουμε με άλλα έθνη. 

Μεσοκοινωνική / εθνική διάσταση 

 Υποστήριξη της ανάπτυξης μιας πολιτιστικά διαφορετικής δημοκρατικής, 

πολιτικής κοινωνίας. 

 Πάλη ενάντια στις κοινωνικές ανισότητες που εντοπίζονται στις εθνικές και 

φυλετικές διαφορές. 

 Αποφυγή διαπολιτισμικών αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων. 

 Αναδόμηση των κοινωνικών δεσμών και του κοινωνικού κεφαλαίου μέσα στο 

πλαίσιο των πολιτισμικά ετερογενών ομάδων. 

Μικροκοινωνική / ατομική διάσταση 

 Ανάπτυξη της ικανότητας να κατανοώ τα «πολιτισμικά όρια» και να 

διασφαλίζω την αρμονική και αποτελεσματική λειτουργία μου μέσα σ αυτά, 

γκρεμίζοντας τα τείχη τα οποία μειώνουν τη διαπολιτισμική επαφή, δηλαδή 

τον εθνοκεντρισμό, τη φυλετική και εθνική προκατάληψη, την ξενοφοβία. 

 Ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων και διευκόλυνση των διαδικασιών 

επιπολιτισμού. 

Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν τόσο σε τυπικές όσο και άτυπες 

μορφές εκπαίδευσης που απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες σε μια 

κοινωνία. 

 

 

3.6   ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Η ύπαρξη διάφορων μειονοτικών ομάδων μέσα στην ίδια χώρα, η μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση και η γενικότερη κατάσταση μιας πολυπολιτισμικότητας 
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δημιούργησαν πολλά προβλήματα σχετικά με τη όλη διαδικασία ένταξης αυτών στο 

νέο περιβάλλον που βρίσκονταν, δημιουργώντας ταυτόχρονα και ζητήματα για τις 

συνέπειες που θα υφίσταντο οι χώρες υποδοχής σε κάθε μία περίπτωση. Θέματα όπως 

γλώσσα, εκπαίδευση, κοινωνική αποδοχή και ενσωμάτωση έπρεπε να 

αντιμετωπιστούν.  

 

 

Όσον αφορά την εκπαίδευση, προέκυψαν ιστορικά πέντε μοντέλα:  

1. Το Αφομοιωτικό Μοντέλο  

2. Το Μοντέλο Ενσωμάτωσης  

3. Το Πολυπολιτισμικό Μοντέλο  

4. Το Αντιρατσιστικό Μοντέλο  

5. Το Διαπολιτισμικό Μοντέλο  

 

Το Αφομοιωτικό Μοντέλο έχει ως βασική του θέση πως οι μεταναστευτικοί 

πληθυσμοί πρέπει να απορροφηθούν από τον ντόπιο ομοιογενή πολιτισμό για να 

μπορούν να συμμετέχουν ισοδύναμα στην κοινωνία. Στην εκπαίδευση το μοντέλο 

αυτό αντιμετωπίζει μετανάστες μαθητές ως «πρόβλημα», καθώς δε γνώριζαν την 

επίσημη γλώσσα του σχολείου και τον πολιτισμό της χώρας, δημιουργώντας έτσι 

εμπόδια στην πρόοδο των άλλων μαθητών. Οι στρατηγικές αυτές είχαν ως στόχο τη 

γρήγορη εκμάθηση της γλώσσας.  

 

Το Μοντέλο Ενσωμάτωσης αναγνωρίζει ότι το κάθε άλλο άτομο κουβαλάει 

στοιχεία από τον δικό του πολιτισμό, το οποίο στην καινούρια χώρα αποτελεί μέρος 

της νέας εθνικής ταυτότητας. Το μοντέλο αυτό στηρίζεται στο σεβασμό προς την 

πολιτισμική ετερότητα. Στην εκπαίδευση πιστεύεται ότι η εκμάθηση της μητρικής 

γλώσσας και των ιστορικών και κοινωνικών στοιχείων συμβάλλουν στην αναγνώριση 

της διαφορετικότητας και της ετερότητας.  

 

Το Πολυπολιτισμικό Μοντέλο στηρίζεται στη θεωρία ότι η κοινωνική 

συνοχή προωθείται με την αναγνώριση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των 

κοινωνικών ομάδων. Προτείνεται η διαμόρφωση ενός κοινωνικού πλαισίου, όπου 

μπορούν να συνυπάρχουν και να αναπτύσσονται όλες οι πολιτισμικές ομάδες. Στο 

πλαίσιο του σχολείου εφαρμόζονται προγράμματα που έχουν στόχο την καλλιέργεια 
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του σεβασμού και την ανοχή των ατόμων με διαφορετική εθνική, πολιτική και 

θρησκευτική προέλευση. 

 

Το Αντιρατσιστικό Μοντέλο εμφανίζεται ως αντίδραση στο 

πολυπολιτισμικό μοντέλο. Το αντιρατσιστικό μοντέλο επικεντρώνεται στους θεσμούς 

και στις δομές της κοινωνίας όπου, μέσα από τους νόμους, εμφανίζεται ο θεσμικός 

ρατσισμός. Το αντιρατσιστικό μοντέλο εκπαίδευσης έχει ως βασικούς στόχους: 

 Την ισότητα ευκαιριών και πρόσβασης στην εκπαίδευση όλων των παιδιών 

ανεξάρτητα από το γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρό τους. 

 Την δίκαιη αντιμετώπιση από το κράτος. 

 Την απαλλαγή από τα ρατσιστικά πρότυπα. 

 

Το Διαπολιτισμικό Μοντέλο αναφέρεται στην πολυπολιτισμική κοινωνία, 

στην οποία ο όρος διαπολιτισμική εκπαίδευση χρησιμοποιείται ως εργαλείο δράσης 

για την επίτευξη της ισότητας, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην κοινωνία. Το 

διαπολιτιστικό μοντέλο κινείται σε τέσσερις βασικές αρχές:  

 την κατανόηση  

 την αλληλεγγύη  

 το σεβασμό  

 την εξάλειψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων 
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4. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Δεν είναι νέο το φαινόμενο να συμβιώνουν διαφορετικοί πολιτισμοί στον ίδιο 

γεωγραφικό χώρο. Εκείνο που δίνει τη ώθηση προς αυτό το φαινόμενο είναι τα 

κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα που ανέκυψαν, με επίπτωση στο φάσμα των 

διαπροσωπικών σχέσεων.  

   Το άτομο, ως ενεργός φορέας των κοινωνικών και πολιτισμικών 

προσδιορισμών του, δεν είναι μόνο δέκτης και παθητικός εκφραστής των 

προσδιορισμών αυτών, αλλά και ενεργός συντελεστής. Αντιδρά στις επιδράσεις που 

δέχεται και διαλογίζεται  ως προς αυτές. Κι έτσι αναπτύσσεται μια δυναμική 

διαδικασία συναλλαγής, αλληλεπίδρασης, που αναιρεί τις στάσιμες μορφές της ζωής 

στο περιβάλλον. 

   Για το λόγο αυτό, η πολιτισμική αντιπαράθεση έχει εστιάσει την προσοχή 

της στη σημασία της επικοινωνίας ανάμεσα σε ανθρώπους από εντελώς 

διαφορετικούς πολιτισμούς. Κατά τον Banks, ο πολιτισμός είναι δυναμικός, σύνθετος 

και μεταβαλλόμενος. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, οι πολιτισμοί είναι συστήματα 

που πρέπει να αντιμετωπίζονται ως σύνολο κι όχι ως ξεχωριστά και απομονωμένα 

τμήματα. Αποτελούνται από αξίες και σχήματα συμπεριφοράς, κανόνες, γλώσσες και 

διαλέκτους, μη λεκτική επικοινωνία και προοπτικές που ποικίλλουν ανά ομάδα. Ο 

πολιτισμός, ως πνευματικός προγραμματισμός της σκέψης, δημιουργεί την ευκαιρία 

να μεταδοθεί η γνώση στις μεταγενέστερες γενιές και να έχει ισχυρή επίδραση στην 

εκπαίδευση άλλωστε πολιτισμός και εκπαίδευση είναι φαινόμενα συνυφασμένα 

μεταξύ τους. 

   Το σχολείο μεταδίδει γνώσεις, αξίες και δεξιότητες τους μαθητές του, 

εφόδια τα οποία θα αξιοποιήσουν μελλοντικά στην ζωή τους ως πολίτες. Ότι 

ονομάζουμε επικοινωνία και μάλιστα διαπολιτισμική επικοινωνία εντάσσεται στην 

κατηγορία των δεξιοτήτων, την ιδιαίτερη χρήσιμη σε έναν κόσμο που διεθνοποιείται 

και «μικραίνει». 

   Η διαπολιτισμική επικοινωνία είναι χρήσιμη και αξιοποιείται σε ορισμένους 

επαγγελματικούς χώρους , οι οποίοι είναι οι εξής: 

 Διαπροσωπική επικοινωνία 

 Πολιτική επικοινωνία 

 Επαγγελματική επικοινωνία 
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 Θεσμική  επικοινωνία 

 Διοίκηση & Διαχείριση προγραμμάτων 

 Επικοινωνία επιχειρήσεων 

 Μάρκετινγκ & Εμπόριο 

 Τουρισμός & Διασκέδαση 

 Μ.Μ.Ε & Δημοσιογραφία 

 Διαδραστικά μέσα και Internet 

 Συγγραφή τεχνικών & επιστημονικών κειμένων 

 Εκπαίδευση- Κατάρτιση Ενηλίκων 

 Πολιτισμική ετερότητα, μειονότητες, υποκουλτούρες 

 Διαχείριση & Εκμετάλλευση του πολιτισμού και του φυσικού περιβάλλοντος 

   Οι ανθρώπινοι πόροι στην εκπαίδευση έχουν τη δυνατότητα να γίνουν 

ισχυρές επιρροές για κοινωνική αλλαγή, προς την κατεύθυνση μιας περισσότερο 

αμερόληπτης και δίκαιης κοινωνίας. Και κάτι τέτοιο είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσω 

της αποτελεσματικής επικοινωνίας ανάμεσα στις διάφορες εθνοπολιτισμικές ομάδες. 

   Η επικοινωνία αποτελεί διάσταση της ίδιας της ζωής. Ορίζεται ως 

διαδικασία δημιουργίας, ανταλλαγής, ερμηνείας και αξιολόγησης, αξιοποίησης 

συμβόλων, σημάτων, πληροφοριών και μηνυμάτων. Ο τρόπος που το άτομο 

επικοινωνεί –λεκτικά ή μη λεκτικά- ονομάζεται συμπεριφορά. Η συμπεριφορά 

επηρεάζεται και διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες όπως κίνητρα, αξίες, 

συγκινησιακή κατάσταση, δεξιότητες, στάση και προθέσεις. Επηρεάζεται επίσης και 

από τη σχέση με τους άλλους, από τις αντιλήψεις τους, από τα γεγονότα και τις 

καταστάσεις τα οποία βιώνει ή παρακολουθεί. Αυτή η πνευματική ή ψυχική 

προδιάθεση απέναντι στα πρόσωπα, πράγματα ή καταστάσεις ορίζει τη στάση του 

ατόμου, που μπορεί να είναι θετική, αρνητική ή ουδέτερη. Η συμπεριφορά και τα 

φυσικά χαρακτηριστικά αποτελούν τη μόνη ορατή πλευρά του ατόμου, ενώ στην 

αθέατη πλευρά βρίσκονται τα κίνητρα, οι σκέψεις, οι αξίες, τα συναισθήματα. Η 

έννοια- κλειδί στη δομή της συμπεριφοράς είναι η έννοια της προθετικότητας.  

   Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης διαπολιτισμική επικοινωνία «είναι 

η διαδικασία επικοινωνίας ανάμεσα σε άτομα, αλλά και σε κοινωνικούς, πολιτικούς 

και οικονομικούς θεσμούς διαφορετικών πολιτισμών, όπως οι κυβερνητικές 

υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και Μ.Μ.Ε. 
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   Η διαπολιτισμική επικοινωνία προσεγγίζει διεπιστημονικά: πολλές 

επιστήμες ή επιστημονικοί τομείς συνεισφέρουν στη μελέτη της, την ερμηνεία και 

την αξιοποίηση της. Η διεξαγωγή της τόσο στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος 

όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον φωτίζεται από την 

επιστημονική έρευνα και τη γνώση διάφορων επιστημών, τα πορίσματα των οποίων 

αξιοποιούνται προς όφελος της. 

   Η διαπολιτισμική επικοινωνία αποτελείται από κάποιους επιστημονικούς 

τομείς- επιστήμες: 

 Ψυχολογία- Διδακτική παιδαγωγική 

 Μοντέρνες γλώσσες και πολιτισμός 

 «Γενική παιδεία» 

 Πολιτικές επιστήμες 

 Διοίκηση- διαχείριση προγραμμάτων 

 Θεωρία οργάνωσης και management 

 Τεχνολογία και ειδικό λογισμικό 

 Επιστήμες της Τεχνολογίας & Πληροφορίας 

 Γλωσσολογία, σημειωτική και θεωρία του λόγου 

 Ανθρωπολογία 

 Κοινωνιολογία 

   Υπό την πίεση τω εξελίξεων, η επικοινωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, 

καθότι μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της έντασης που δημιουργεί η συνάντηση 

ανθρώπων από διαφορετικά μέρη του πλανήτη. Σύμφωνα με τον Hohmann, η 

διαπολιτισμική αγωγή έχει ως στόχους α. τη συνάντηση των πολιτισμών, στη βάση 

της ισοτιμίας και της αμοιβαιότητας, β. τον παραμερισμό των εμποδίων που 

περιβάλλονται κατά τη συνάντηση, γ. τη δρομολόγηση «πολιτισμικών ανταλλαγών» 

και «πολιτισμικού εμπλουτισμού».  
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5. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

5.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 Ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα δικαιώματα που απολαμβάνει ο άνθρωπος λόγω της 

ανθρώπινης ιδιότητάς του και ανεξάρτητα από φυλή , εθνικότητα , θρήσκευμα και 

τόπο διαμονής. 

   Με τον όρο ανθρώπινα δικαιώματα εννοούμε τη δυνατότητα του ανθρώπου 

να ζει και να δραστηριοποιείται σύμφωνα με τους νόμους , για να ολοκληρώνεται και 

να πετυχαίνει τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του σε όλους τους τομείς. 

   Ανθρώπινα δικαιώματα έχουν όλα τα άτομα ισότιμα, οικουμενικά και για 

πάντα. Είναι οικουμενικά για το λόγο ότι είναι πάντοτε τα ίδια για όλους τους 

ανθρώπους παντού στον κόσμο. Δεν έχεις ανθρώπινα δικαιώματα επειδή είσαι 

πολίτης μιας οποιαδήποτε χώρας αλλά επειδή είσαι μέλος της ανθρώπινης 

οικογένειας. Αυτό σημαίνει ότι και τα παιδιά έχουν ανθρώπινα δικαιώματα όπως οι 

ενήλικες. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αναφαίρετα, δηλαδή δεν μπορείς να χάσεις 

αυτά τα δικαιώματα όπως δεν μπορείς να πάψεις να υπάρχεις ως ανθρώπινο ον. 

Επιπλέον, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαίρετα, γιατί κανείς δεν μπορεί να 

αφαιρέσει ένα δικαίωμα επειδή είναι «λιγότερο σημαντικό» ή «επουσιώδες» και 

αλληλοεξαρτώμενα διότι αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο. Για παράδειγμα, η 

δεξιότητα μας να συμμετέχουμε σε τοπικές λήψεις αποφάσεων επηρεάζεται άμεσα 

από το δικαίωμα μας στην προσωπική έκφραση, στην συναναστροφή μας με άλλους, 

στην απόκτηση της εκπαίδευσης και στην απόκτηση των βασικών αναγκών της ζωής. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αντικατοπτρίζουν τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες. 

Κατοχυρώνουν τα βασικά πρότυπα που χωρίς αυτά οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να 

ζήσουν με αξιοπρέπεια. Το να παραβιάζεις τα ανθρώπινα δικαιώματα κάποιου είναι 

ισοδύναμο με το 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 ανθρώπων. Τέλος, διεκδικώντας 

αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα , ο καθένας αποδέχεται και τις υποχρεώσεις : το 

σεβασμό για τα δικαιώματα των άλλων και την προστασία όπως και την υποστήριξη 

των ατόμων των οποίων τα δικαιώματα τους έχουν παραβιαστεί ή τους τα έχουν 

αρνηθεί. Η εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων σημαίνει την διεκδίκηση 

αλληλεγγύης  μαζί με όλους τους ανθρώπους. 
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5.2  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Δυο ήταν οι μεγάλες επιρροές στα μέσα του εικοστού αιώνα που προώθησαν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο και στην ευαισθητοποίηση των 

ανθρώπων ανά τον κόσμο. Η πρώτη αναφέρεται στους αγώνες των 

αποικιοκρατούμενων χωρών για την διεκδίκηση της ανεξαρτησίας τους από ξένες 

δυνάμεις, απαιτώντας την ανθρώπινη ισότητα και το δικαίωμα τους για 

αυτοπροσδιορισμό. Ο δεύτερος καταλύτης ήταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο 

αφανισμός των έξι εκατομμυρίων Εβραίων, Τσιγγάνων και ατόμων με αναπηρίες από 

την Ναζιστική Γερμανία προκάλεσε φρίκη στον κόσμο. Ακούστηκαν παρακλήσεις 

από όλο τον πλανήτη για πρότυπα ανθρώπινων δικαιωμάτων που θα ενίσχυαν την 

παγκόσμια ειρήνη και θα προστάτευαν τους πολίτες από την καταπίεση των 

κυβερνήσεων. Αυτές οι φωνές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1945 και αντηχούν μέσα στο ιδρυτικό έγγραφο 

τους, τον Καταστατικό Χάρτη των ΗΕ. 

   Τα δικαιώματα για όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας διατυπώθηκαν 

πρώτα στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών (ΟΔΔΑ), μια από τις πρώτες πρωτοβουλίες του 

νεοιδρυθέντα Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Από κοινού τα τριάντα της άρθρα 

σχηματίζουν μια περιεκτική δήλωση που καλύπτει οικονομικά, κοινωνικά, 

πολιτιστικά, πολιτικά, και αστικά δικαιώματα. Η Διακήρυξη είναι τόσο οικουμενική 

όσο και αδιαίρετη. Αυτό σημαίνει ότι εφαρμόζεται σε όλους τους ανθρώπους παντού 

και όλα τα δικαιώματα είναι εξίσου σημαντικά στην ολοκληρωμένη συναίσθηση της 

ανθρώπινης φύσης ενός ατόμου. 

   Τα  ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στην Οικουμενική 

Διακήρυξη είναι τα εξής: 

1. Όλοι οι άνθρωποι γεννήθηκαν ελεύθεροι και ίσοι όσον αφορά την 

αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα τους. Είναι προικισμένοι µε λογική και 

συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται µμεταξύ τους µε πνεύμα 

αδελφοσύνης. 

2. Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες που προβλέπει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως 

διάκριση, όπως, ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη 

θρησκεία, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή 
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κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη 

κατάσταση. 

3. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία και στην προσωπική του 

ασφάλεια. 

4. Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας και η δουλεία και το 

δουλεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή πρέπει να απαγορεύονται. 

5. Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια, ούτε βασανιστήρια, 

ούτε σε ποινή ή σε σκληρή, απάνθρωπο ή ταπεινωτική μεταχείριση. 

6. Καθένας, όπου κι αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα στη νομική αναγνώριση ως 

φυσικό πρόσωπο. 

7. Όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του 

νόμου χωρίς καμιά απολύτως διάκριση. Όλοι έχουν δικαίωμα σε ίση 

προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα Διακήρυξη και 

από κάθε υποκίνηση μιας τέτοιας διάκρισης. 

8. Ο καθένας έχει δικαίωμα προσφυγής σε ένδικα μέσα στα αρμόδια εθνικά 

δικαστήρια κατά των πράξεων που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα 

οποία αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα και το νόμο. 

9. Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να κρατείται ή να εξορίζεται αυθαίρετα. 

10. Καθένας έχει δικαίωμα, με πλήρη ισότητα, να εκδικάζεται η υπόθεση του 

δίκαια και δημόσια, από δικαστήριο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, που θα 

αποφασίσει είτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, είτε, σ περίπτωση 

ποινικής διαδικασίας, για το βάσιμο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον 

του. 

11. 1.Κάθε κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα πρέπει να θεωρείται αθώος, 

ωσότου διαπιστωθεί η ενοχή του σύμφωνα με το νόμο, σε ποινική δίκη, κατά 

την οποία θα του έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες εγγυήσεις για την 

υπεράσπισή του. 2. Κανείς δεν θα καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις 

που, κατά τον χρόνο που τελέστηκαν, δεν συνιστούσαν αξιόποινο αδίκημα 

κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο. Επίσης, δεν θα πρέπει να επιβάλλεται 

ποινή βαρύτερη από εκείνη που ίσχυε κατά το χρόνο που τελέστηκε η 

αξιόποινη πράξη. 

12. Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του 

ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές 
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της τιμής και της υπόληψης του. Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατευτεί 

από τον νόμο από επεμβάσεις και προσβολές αυτού του είδους. 

13. 1. Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο 

της διαμονής του στο εσωτερικό ενός κράτους. 2. Ο καθένας έχει το δικαίωμα 

να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του, και να επιστρέφει 

σε αυτήν. 

14. 1. Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και να του 

παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες. 2. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να το 

επικαλεστεί, σε περίπτωση  δίωξης για πραγματικό αδίκημα του κοινού 

ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές 

του ΟΗΕ. 

15. 1. Καθένας έχει το δικαίωμα σε μια ιθαγένεια. 2. Κανείς δεν μπορεί να 

στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένεια του ούτε το δικαίωμα να αλλάξει ιθαγένεια. 

16. 1. Από την στιγμή που θα φθάσουν σε ηλικία γάμου, ο άνδρας και η γυναίκα, 

χωρίς κανένα περιορισμό εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της 

θρησκείας, έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται και να δημιουργούν 

οικογένεια. Και οι δυο έχουν ίσα δικαιώματα ως προς τον γάμο, κατά την 

διάρκεια του γάμου και κατά τη διάλυσή του. 2. Γάμος δεν μπορεί να 

συναφθεί παρά μόνο με ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των μελλονύμφων. 3. 

Η οικογένεια είναι το φυσικό και το βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το 

δικαίωμα προστασίας από την κοινωνία και το κράτος. 

17. 1. Κάθε άτομο, μόνο του ή με άλλους μαζί, έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. 

2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του. 

18. Κάθε άτομο, έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και 

της θρησκείας, στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την 

αλλαγή θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς 

την θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με 

άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με 

την τέλεση θρησκευτικών τελετών. 

19. Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης που 

σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίστανται δυσμενείς συνέπειες για τιε γνώμες 

του και ο δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και 

ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο. 
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20. 1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα 

και για ειρηνικούς σκοπούς. 2. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να 

συμμετέχει σε ορισμένο σωματείο. 

21. 1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, 

άμεσα ή έμμεσα, με αντιπροσώπους ελεύθερα εκλεγμένους. 2. Καθένας έχει 

το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δημόσιες υπηρεσίες της 

χώρας. 3. Η λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας. Η θέληση 

αυτή πρέπει να εκφράζεται με τίμιες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται 

περιοδικά, με καθολική, ίση και μυστική ψηφοφορία, ή με αντίστοιχη 

διαδικασία που να εξασφαλίζει την ελευθερία της εκλογής. 

22. Κάθε άτομο, ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωμα στην 

κοινωνική προστασία, με εθνική προσπάθεια και διεθνή συνεργασία, ανάλογα 

με την οργάνωση και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτους. Έχει επίσης 

δικαίωμα στην εξασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 

δικαιωμάτων του για την αξιοπρέπειά του και την ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του. 

23. 1. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το 

επάγγελμα του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να 

προστατεύεται από την ανεργία. 2. Όλοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το 

δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση ευκαιρία. 3. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα 

δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να εξασφαλίζει σε αυτόν και την 

οικογένεια του συνθήκες ζωής άξιες στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και να 

συμπληρώνεται, αν είναι απαραίτητο, με άλλα μέσα κοινωνικής προστασίας. 

4. Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί άλλους συνδικάτα και να 

συμμετέχει σε αυτά για την προάσπιση των συμφερόντων. 

24. Καθένας έχει δικαίωμα στην ανάπαυση και σε ελεύθερο χρόνο, 

συμπεριλαμβανομένου λογικού περιορισμού του χρόνου εργασίας και σε 

περιοδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές. 

25. Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο 

και στην οικογένεια του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, 

κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. 

Έχει ακόμα δικαίωμα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την 

αναπηρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες 

περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, εξαιτίας 
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περιστάσεων που συμβαίνουν πέρα από τη θέλησή του. 2. Η μητρότητα και η 

παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και περίθαλψης. Όλα τα 

παιδιά ανεξάρτητα αν γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου, απολαβαίνουν την 

ίδια κοινωνική προστασία. 

26. Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται 

δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική της βαθµίδα. Η στοιχειώδης 

εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμες κατά γενικό κανόνα, και η πρόσβαση στην 

ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα 

µε τις ικανότητές τους. 2.Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη 

ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Πρέπει να 

προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάµεσα σε όλα τα 

έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές οµάδες, και να ευνοεί την 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωµένων Εθνών για τη διατήρηση της 

ειρήνης. 3. Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να επιλέγουν το 

είδος της παιδείας που θα δοθεί στα παιδιά τους. 

27. 1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική ζωή 

της κοινότητας, να χαίρεται τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική 

πρόοδο και στα αγαθά της. 2. Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα 

ηθικά και υλικά συμφέροντα του που απορρέουν από κάθε είδους 

επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του. 

28. Όλοι έχουν το δικαίωμα να επικρατεί μια κοινωνική και διεθνής τάξη μέσα 

στην οποία τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα 

Διακήρυξη να μπορούν να πραγματώνονται σε όλη τους την έκταση. 

29. 1. Το άτομο έχει καθήκοντα απέναντι στην κοινότητα, μέσα στα πλαίσια της 

οποίας και μόνο είναι δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του. 2. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων και της 

απόλαυσης των ελευθεριών του, ο καθένας υπόκειται μόνον σε όσους 

περιορισμούς ορίζονται από τους νόμους, με αποκλειστικό σκοπό να 

εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των 

ελευθεριών των άλλων, και να κανοποιούνται οι δίκαιες απαιτήσεις της 

ηθικής, της δημόσιας τάξης και του γενικού καλού σε μια δημοκρατική 

κοινωνία. 3.Τα δικαιώματα αυτά και οι ελευθερίες δεν θα μπορούν, σε καμία 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

22 
 

περίπτωση, να ασκούνται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των 

Ηνωμένων Εθνών. 

30. Τίποτα σε αυτή τη Διακήρυξη δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι παρέχει σε ένα 

κράτος, σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε 

ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην παράβαση των 

δικαιωμάτων και των ελευθεριών που επίσημα αναγγέλλονται σ αυτήν. 

 

 

5.3   ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Αν και η Οικουμενική Διακήρυξη έχει στα περισσότερα από τα εξήντα χρόνια της 

επιτύχει να δώσει υπόσταση στο καθιερωμένο διεθνές δίκαιο, ως διακήρυξη είναι 

μονάχα μια δήλωση πρόθεσης, ένα σύνολο αρχών με το οποίο τα μέλη των 

Ηνωμένων Εθνών δεσμεύονται σε μια προσπάθεια να παρέχεται σε όλους τους 

ανθρώπους μαζί μια ζωή με ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Για να έχουν πλήρη νομική ισχύ 

τα Δικαιώματα που καθορίζονται στην Διακήρυξη, πρέπει να καταγραφούν σε 

έγγραφα που ονομάζονται συμβάσεις, οι οποίες καθορίζουν τους διεθνείς κανόνες και 

τα πρότυπα. 

   Αμέσως μετά την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης, ξεκίνησαν 

εργασίες για την κωδικοποίηση των δικαιωμάτων που περιέχονται σε αυτή σε μια 

νομικά δεσμευτική σύμβαση. Εξαιτίας πολιτικών και διαδικαστικών λόγων, αυτά τα 

δικαιώματα διαχωρίστηκαν μεταξύ δυο διακριτών συμφώνων, κάθε μια από τις 

οποίες απευθύνεται σε διαφορετικές κατηγορίες δικαιωμάτων. Το Διεθνές Σύμφωνο 

για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ) διατυπώνει τα ειδικά, με 

γνώμονα την ελευθερία, δικαιώματα που ένα κράτος δεν μπορεί να αφαιρέσει από 

τους πολίτες του, όπως η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία κίνησης. Το Διεθνές 

Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (ΔΣΟΚΠΔ) 

αφορά εκείνα τα άρθρα της ΟΔΔΑ που καθορίζουν τα δικαιώματα του ατόμου στον 

αυτοπροσδιορισμό του όπως και στις βασικές ανάγκες, όπως και στο φαγητό, την 

στέγαση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα οποία ένα κράτος οφείλει να παρέχει 

στους πολίτες του, στο βαθμό που είναι σε θέση να παρέχει. Η Γενική Συνέλευση 

υιοθέτησε και τα δυο σύμφωνα το 1966. 
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   Μετά από την υιοθέτηση της το 1948, η Οικουμενική Διακήρυξη έχει 

λειτουργήσει ως η θεμελιώδη βάση για τις είκοσι μεγαλύτερες συμβάσεις για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Από κοινού αυτές απαρτίζουν το πλαίσιο των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων, το αρμόδιο όργανο των διεθνών εγγράφων που καθορίζουν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και που δημιουργούν τους μηχανισμούς για την προώθηση 

και την προστασία τους. 
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6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
 

6.1  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αποτέλεσε 

σημείο καμπής, αναγνωρίζοντας παγκοσμίως ότι τα παιδιά δεν είναι μόνο αντικείμενα 

προστασίας αλλά και κάτοχοι ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων. 

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΣΔΠ) παρέχει 

μια ιδανική προσέγγιση στα παιδιά για να μάθουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα τους. 

Επειδή ορίζει ειδικώς τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι σχετικά με τα παιδιά, όλοι, 

αλλά ιδιαίτερα τα παιδιά, οι γονείς και οι ενήλικες που εργάζονται με παιδιά, θα 

πρέπει να είναι εξοικειωμένα με το σημαντικό περιεχόμενο του διεθνούς πλαισίου 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

   Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τη Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού το 1989 μετά από μια δεκαετία συμβιβασμών και 

διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών μελών και εκτεταμένων διαβουλεύσεων με τις 

ΜΚΟ. Από τότε περισσότερες χώρες έχουν επικυρώσει τη λεγόμενη Σύμβαση των 

Παιδιών από ότι οποιαδήποτε άλλη συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με 

λιγότερες επιφυλάξεις, οι οποίες είναι τυπικές εξαιρέσεις που λαμβάνονται για μέρη 

με τα οποία δεν συμφωνεί το κράτος. 

   Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθορίζει ότι παιδί θεωρείται το 

άτομο που έχει ηλικία κάτω των δεκαοκτώ ετών και κατοχυρώνει το παιδί ως πλήρη 

κάτοχο ανθρώπινων δικαιωμάτων. Περιέχει 54 άρθρα με τα δικαιώματα των παιδιών 

που μπορούν εύκολα να διαχωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 1.προστασία, που 

εγγυάται για την ασφάλεια των παιδιών και καλύπτει συγκεκριμένα θέματα όπως την 

κακομεταχείριση, την αμέλεια και την εκμετάλλευση, 2. Πρόνοια, που καλύπτει τις 

ειδικές ανάγκες των παιδιών όπως η εκπαίδευση και η ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη, και, 3. Συμμετοχή, που αναγνωρίζει την εξελισσόμενη ικανότητα του 

παιδιού στο να παίρνει αποφάσεις και να συμμετέχει μέσα στην κοινωνία καθώς, το  

παιδί ωριμάζει. 

   Η Σύμβαση περιέχει ορισμένες πρωτοποριακές προσεγγίσεις στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, το δικαίωμα των παιδιών στην συμμετοχή αποτελεί ένα τομέα που δεν 

αναφέρεται μέσα στην ΟΔΔΑ (του 1948) ή στη Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού (του 1959). Ακόμη μια καινοτομία της Σύμβασης είναι χρήσιμη των 
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αντωνυμιών αυτός και αυτή παρά το γενικό αυτός ώστε να περιλαμβάνονται και τα 

δυο φύλα. 

   Η Σύμβαση δίνει μεγάλη έμφαση στην υπεροχή και στη σημαντικότητα του 

ρόλου στην εξουσία και στην ευθύνη που έχει μια οικογένεια ενός παιδιού. 

Επιβεβαιώνει το δικαίωμα του παιδιού όχι μόνο στην γλώσσα και στην κουλτούρα 

της οικογένειας, αλλά και στον σεβασμό αυτών. Η Σύμβαση επίσης, προτρέπει το 

κράτος να υποστηρίζει τις οικογένειες που δεν μπορούν να παρέχουν ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο στα παιδιά τους. 

   Ενόσω αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της οικογένειας στην ευημερία ενός 

παιδιού, η Σύμβαση των Παιδιών επίσης αναγνωρίζει τα παιδιά ως άτομα που φέρουν 

δικαιώματα, διασφαλίζοντας γι αυτά, όπως απαιτεί η εξελισσόμενη ικανότητα τους, 

το δικαίωμα στην ταυτότητα, στην ιδιωτική ζωή, στην πληροφόρηση, στη σκέψη, στη 

συνείδηση και στη θρησκεία, στην έκφραση και στη σύμπραξη. 

   Η Σύμβαση έχει ασκήσει μεγάλη επιρροή παγκοσμίως. Έχει εντείνει τις 

προσπάθειες των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των παιδιών, 

όπως η UNICEF και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Επιπλέον, έχει επηρεάσει 

μεταγενέστερες συνθήκες για τα δικαιώματα των παιδιών και έχει ενεργοποιήσει 

διεθνή κινήματα για την πάταξη κυρίαρχων μορφών παιδικής κακοποίησης όπως η 

παιδική πορνεία και τα παιδιά στρατιώτες. 

 

6.2   ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού που υπογράφτηκε το 1989 από τα κράτη-

μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των κρατών για 

την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Το 1992 έγινε νόμος και 

στην Ελλάδα με τον νόμο 2101/92. Η συγκεκριμένη Σύμβαση περιλαμβάνει τρεις 

μεγάλες κατηγορίες δικαιωμάτων την προστασία, τις παροχές και την συμμετοχή. 

Αρχικά, κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην προστασία από κάθε μορφή κακοποίησης, 

εκμετάλλευσης, διάκρισης και ρατσισμού. Όλα τα παιδιά, επιπλέον, πρέπει να έχουν 

δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην πρόνοια και στην ψυχαγωγία. Τέλος, 

είναι απαραίτητο κάθε παιδί να έχει δικαίωμα στην έκφραση της γνώμης του, την 

πληροφόρηση και να διαθέτει ελεύθερο χρόνο.  

   Πιο αναλυτικά, στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων των παιδιών, περιέχονται 

και ορισμένα από τα παρακάτω Δικαιώματα. 
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 Όλα τα παιδιά είναι ίσα και πρέπει να προστατεύονται από διακρίσεις λόγω 

φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, καταγωγής, πεποιθήσεων, 

νομικής κατάστασης των ίδιων ή μελών της οικογένειάς τους. 

 Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις αποφάσεις 

που το αφορούν. 

 Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ταυτότητα, δηλαδή σε ένα όνομα, επώνυμο 

και ιθαγένεια. 

 Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που τους παρέχει τα 

αναγκαία υλικά αγαθά (στέγη, ρούχα, τροφή) και διασφαλίζει τη σωματική, 

νοητική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη. 

 Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μην αποχωρίζονται από τους γονείς τους, εκτός 

αν αυτό γίνεται με κοινή απόφαση των γονέων ή ύστερα από απόφαση της 

Πολιτείας, επειδή οι γονείς τα παραμελούν ή τα κακομεταχειρίζονται. 

 Όλα τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, έχουν 

δικαίωμα να εκφράζουν τη γνώμη και τις απόψεις τους σε θέματα που τα 

αφορούν. Οι ενήλικες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη τους πριν 

πάρουν αποφάσεις γι' αυτά. 

 Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τις θρησκευτικές ή άλλες 

πεποιθήσεις τους. 

 Κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει αυθαίρετα στην ιδιωτική ζωή των παιδιών, 

στην οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία τους, ούτε να προσβάλλει 

την τιμή και την υπόληψή τους. 

 Τα παιδιά έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες, 

ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικά μέσα) αλλά πρέπει και να 

προστατεύονται από τις αρνητικές επιδράσεις τους. 

 Τα παιδιά έχουν δικαίωμα προστασίας από κάθε μορφής κακομεταχείριση: 

βία, παραμέληση, κακοποίηση (σωματική, λεκτική, ψυχολογική, σεξουαλική) 

και εκμετάλλευση, μέσα και έξω από την οικογένεια. 

 Τα παιδιά που προέρχονται από ξένη χώρα έχουν δικαίωμα φροντίδας και 

προστασίας. 
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 Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα στη δωρεάν ειδική φροντίδα, 

εκπαίδευση και επιμόρφωση, ώστε να απολαμβάνουν ισότιμη και αξιοπρεπή 

ζωή. 

 Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη και φροντίδα, τους 

εμβολιασμούς, τη νοσηλεία, κ.λπ. 

 Όταν η οικογένεια δεν μπορεί να φροντίσει ένα παιδί, τότε η Πολιτεία 

αναλαμβάνει τη φροντίδα του με θεσμούς όπως η υιοθεσία, η φιλοξενία σε 

ανάδοχη οικογένεια ή σε ίδρυμα, που πρέπει να σέβονται πλήρως τα 

δικαιώματά του. 

 Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες και 

τις ιδιαιτερότητές τους. Το κράτος πρέπει να παίρνει μέτρα ώστε τα παιδιά να 

γράφονται και να μη διακόπτουν στο σχολείο, να αναπτύσσουν τις ικανότητες 

και την προσωπικότητά τους. Τα πειθαρχικά μέτρα δεν πρέπει να 

προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των μαθητών. 

 Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ανάπαυση, στο παιχνίδι και την ψυχαγωγία. 

 Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφής οικονομική 

εκμετάλλευση (επαιτεία, εκπόρνευση, πορνογραφία, δουλεμπόριο, κ.λπ.) 

Έχουν όμως δικαίωμα στην εργασία με ασφάλιση και υπό προϋποθέσεις, 

ανάλογα με την ηλικία, το είδος εργασίας, το ωράριο, κ.λπ.. 

 Τα παιδιά που είτε τα ίδια είτε μέλη της οικογένειάς τους κάνουν χρήση 

ναρκωτικών ή άλλων ουσιών που προκαλούν εξάρτηση έχουν δικαίωμα 

κατάλληλης υποστήριξης. 

 Τα παιδιά που συλλαμβάνονται και δικάζονται έχουν δικαίωμα να 

αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό στην ιδιωτική τους ζωή, να 

ενημερώνονται αναλυτικά από τις Αρχές σε κατανοητή γλώσσα και να έχουν 

νομική βοήθεια. Σε περίπτωση που είναι απολύτως απαραίτητη η κράτησή 

τους, αυτή πρέπει να γίνεται χωριστά από ενήλικα άτομα και με σεβασμό 

στην προσωπικότητα και τις ανάγκες τους. 
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7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

7.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 
Κανένας όρος για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν εξυπηρετεί τους 

ποικίλους τρόπους, με τους οποίους οι άνθρωποι μικροί και μεγάλοι έχουν καταφέρει 

να κατανοήσουν, να εξασκήσουν και να εκτιμήσουν τα δικαιώματα τους και να 

σεβαστούν τα δικαιώματα των άλλων. Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης της Νεολαίας στα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης ορίζει την εκπαίδευση στα 

ανθρώπινα δικαιώματα ως εξής: 

..τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι δραστηριότητες που επικεντρώνονται 

στην προώθηση της ισότητας στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σε συνδυασμό με τα 

προγράμματα όπως αυτά που προωθούν τη διαπολιτισμική μάθηση, τη συμμετοχή και 

την παροχή δικαιωμάτων στις μειονότητες. 

   Η καθοριστική φράση σε αυτό τον ορισμό είναι το «σε συνδυασμό», αφού 

σπάνια η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα αναλαμβάνονται έξω από ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο, κάτω από ιδανικές συνθήκες βασίζεται πάνω στις ανάγκες, τις 

προτιμήσεις, τις ικανότητες και τις επιθυμίες των μαθητευόμενων. 

   Αν και υπάρχουν πολλοί ορισμοί και μια σειρά διαφορετικών προσεγγίσεων 

για την εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η καλύτερη περιγραφή της μπορεί 

να γίνει με βάση τους στόχους που θέλει να επιτύχει. Ο μακροπρόθεσμος στόχος 

τέτοιων προγραμμάτων είναι να θεμελιώσουν έναν πολιτισμό, στο πλαίσιο του 

οποίου τα ανθρώπινα δικαιώματα κατανοούνται  και γίνονται αντικείμενο 

υπεράσπισης και σεβασμού. Έτσι, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οποιοσδήποτε/ 

οποιαδήποτε εργάζεται με ανθρώπους εμπλέκεται στην Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, εφόσον έχει αυτόν τον στόχο κατά νου και κάνει βήματα προς αυτήν την 

κατεύθυνση ανεξάρτητα από τον τρόπο ή το αποτέλεσμα της προσπάθειας. 

   Οι απόψεις σχετικά με το ποιος είναι ο καλύτερος ή ο καταλληλότερος 

τρόπος προσέγγισης αυτού του στόχου ενδέχεται να είναι κάπως διαφορετικές και 

αυτό είναι φυσιολογικό. Ταυτόσημες συνθήκες ζωής δεν θα μπορούσαν να 

εντοπιστούν ούτε καν μεταξύ δυο μόνο διαφορετικών ατόμων, πόσο μάλλον μεταξύ 

ομάδων ή πολιτισμών και καμία εκπαιδευτική προσέγγιση δεν θα μπορούσε να 

ταιριάζει σε όλα τα άτομα, τις ομάδες ή τις κοινωνίες. Η Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, λοιπόν, θα πρέπει πριν από όλα να επικεντρώνεται στους 
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εκπαιδευόμενους. Πρέπει , δηλαδή, να έχει ως αφετηρία τις ανάγκες, τις προτιμήσεις, 

τις ικανότητες και τις επιθυμίες του εκάστοτε ατόμου, στο πλαίσιο της εκάστοτε 

κοινωνίας. 

   Μια εκπαιδευτική προσέγγιση που έχει ως επίκεντρο του/ τις 

εκπαιδευόμενους/ες αναγνωρίζει την αξία της προσωπικής δράσης και της 

προσωπικής αλλαγής και λαμβάνει επίσης υπόψη της το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 

βρίσκονται οι εκπαιδευόμενοι/ες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι  εκπαιδευτές/τριες  θα 

πρέπει να ζουν σε απομόνωση ή ότι δεν μπορούν να μάθουν από άλλους/ες που 

ενδεχομένως δουλεύουν σε διαφορετικό πλαίσιο. Αυτό που φέρνει κοντά τους/τις 

εκπαιδευτές/τριες από όλο τον κόσμο είναι ένα κοινό εγχείρημα, να προαγάγουν την 

επιθυμία και να κατοικήσουν έναν κόσμο με εκτίμηση και σεβασμό για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Υπάρχουν δοκιμασμένες γενικές οδηγίες και αξιολογημένες μέθοδοι, 

εκπαιδευτικό υλικό και πολλοί άνθρωποι που εργάζονται στο πεδίο. Όλα αυτά 

οδηγούν σε ένα κοινό σκοπό. 

 

7.2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Το κλειδί για τον ορισμό της εκπαίδευσης  στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ο σκοπός 

της, αφού όποια και να είναι η μεθοδολογία ή το πλαίσιο, ο στόχος της είναι πάντα η 

ανάπτυξη μιας κουλτούρας ανθρώπινων δικαιωμάτων. Τα βασικά στοιχεία μιας 

τέτοιας κουλτούρας μπορούν να παρέχουν γενικούς στόχους για την εκπαίδευση στα 

ανθρώπινα δικαιώματα: 

 Την ενδυνάμωση του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις 

θεμελιώδεις ελευθερίες 

 Την εκτίμηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την ανάπτυξη του ατομικού 

αυτοσεβασμού και του σεβασμού προς τους άλλους 

 Την ανάπτυξη συμπεριφορών που να οδηγούν στο σεβασμό για τα 

δικαιώματα των άλλων 

 Τη διασφάλιση της αληθινής ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών για 

τις γυναίκες και τους άντρες σε όλους τους τομείς 

 Την προώθηση του σεβασμού, της κατανόησης και της εκτίμησης για την 

ποικιλομορφία, ιδιαίτερα για τις διαφορετικές εθνικές, θρησκευτικές, 

φυλετικές, γλωσσικές και άλλες μειονότητες και κοινότητες 

 Την ενδυνάμωση των ανθρώπων για μια πιο ενεργή πολιτότητα 
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 Την προώθηση της δημοκρατίας, της ανάπτυξης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, 

της κοινωνικής αρμονίας, της αλληλεγγύης  και της φιλίας μεταξύ των 

ανθρώπων και των εθνών 

 Την προαγωγή των δραστηριοτήτων των διεθνών οργανώσεων που στοχεύουν 

στη δημιουργία μιας ειρηνικής κουλτούρας, που βασίζεται πάνω σε 

οικουμενικές αξίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη διεθνή κατανόηση, την 

ανοχή και την έλλειψη βίας. 

 

 

7.3   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Η παιδική ηλικία είναι ιδανική για να ξεκινήσει η δια βίου μάθηση στα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Και οι εκτεταμένοι στόχοι που θέτει η γενική εκπαίδευση στα ανθρώπινα 

δικαιώματα μπορούν να ερμηνευτούν ότι ταιριάζουν στο περιβάλλον του νεαρού 

παιδιού σε πιο συγκεκριμένους όρους όπως αυτός της προσωπικής εμπειρίας μέσα 

στην κοινότητα, στην οικογένεια και στις προσωπικές σχέσεις που το παιδί βιώνει 

καθημερινά με τους ενήλικες και τα άλλα παιδιά. Η μάθηση στα ανθρώπινα 

δικαιώματα στοχεύει στο να καλλιεργήσει αισθήματα αυτοπεποίθησης και 

κοινωνικής ανοχής, θέτοντας τις θεμελιώδεις βάσεις για ολόκληρη την κουλτούρα 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αρχικά, μια θεμελιώδη βάση είναι η εκτίμηση που 

οφείλει να έχει ένα παιδί προς τον εαυτό του και προς τους άλλους. Στην συνέχεια, 

πρέπει να αναγνωρίζει και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα της καθημερινής 

ζωής και να κατανοεί τα βασικά δικαιώματα ενός ατόμου και την δυνατότητα της 

έκφρασης τους. Τα παιδιά, επίσης , οφείλουν να εκτιμούν και να σέβονται την 

διαφορετικότητα των υπολοίπων και είναι απαραίτητο να αποκτήσουν τέτοια μοντέλα 

συμπεριφοράς ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις διάφορες συγκρούσεις χωρίς 

βία. Τέλος, ακόμη μια θεμελιώδη βάση για τα παιδιά είναι η ανάπτυξη 

αυτοπεποίθησης όταν αναλαμβάνουν δράσεις και η άμυνα και η προώθηση των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

   Στην εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα σημαντικό ρόλο κατέχουν οι 

μη κερδοσκοπικές οργανώσεις όπως  η UNESCO και η UNICEF: 

   Η UNESCO, αρχικά, ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτισμικός 

Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, κατείχε ρόλο στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και 

την αξιολόγηση των έργων που προβλέπονταν κατά τη διάρκεια της Δεκαετίας της 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

31 
 

Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών. Έχοντας υπόψη ότι 

η μάθηση πρέπει να επικεντρώνεται στην απόκτηση των αξιών, των συμπεριφορών 

και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

εμφανίζονται στις σύγχρονες κοινωνίες, η UNESCO συμβάλλει στην ανάπτυξη 

εθνικών στρατηγικών για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, αναπτύσσει 

εκπαιδευτικά υλικά και εργάζεται για την υπεράσπιση και τη δικτύωση. Η UNESCO 

συνεχίζει να παίζει κύριο ρόλο στην εφαρμογή του Παγκόσμιου Προγράμματος για 

την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

   Από την άλλη πλευρά, η Unicef είναι παγκόσμια δύναμη για τα παιδιά και 

είναι παρούσα σε παραπάνω από 100 χώρες του κόσμου. Η εργασία της καθοδηγείται 

από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Επίσης, διαθέτει πολλά 

προγράμματα που συνεισφέρουν στη προώθηση της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα 

δικαιώματα διεθνώς, περιφερειακά και σε ξεχωριστές χώρες. Η Voices of Youth είναι 

μια φιλική προς τα παιδιά ιστοσελίδα της UNICEF που παρέχει πληροφορίες σχετικά 

με τις ερωτήσεις που αφορούν την ζωή των παιδιών σε παγκόσμιο επίπεδο και 

διαδραστικά παιχνίδια που προωθούν τα δικαιώματα των παιδιών. Το ερευνητικό 

κέντρο της Unicef αναπτύσσει και διεξάγει έρευνες σχετικά με την κατάσταση τω 

παιδιών διεθνώς, με την πεποίθηση ότι η ευαισθητοποίηση και η κατανόηση των 

δικαιωμάτων των παιδιών θα βελτιώσει την κατάσταση των παιδιών παντού στον 

κόσμο. 

 

 

7.4   ΓΝΩΣΗ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
Γνώσεις: μαθαίνοντας για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

 Η γνώση περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναγκαστικά διαφέρει ανάλογα με την 

ωριμότητα και την ικανότητα του κάθε παιδιού, σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει 

ορισμένες βασικές έννοιες. Αρχικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα παρέχουν πρότυπα 

συμπεριφοράς για την οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητα και τον ευρύτερο 

κόσμο. Αυτά τα πρότυπα είναι οικουμενικά, παρόλο που υπάρχουν διαφορετικοί 

τρόποι ερμηνείας και βίωσης τους. Κάθε παιδί έχει ανθρώπινα δικαιώματα όπως έχει 

και την υποχρέωση να σέβεται τα δικαιώματα των υπολοίπων. Αυτά περιλαμβάνουν 

το δικαίωμα στην προστασία, την πρόνοια και στην συμμετοχή, όπως για παράδειγμα 

είναι η έκφραση απόψεων κάποιου ατόμου πάνω στα θέματα που τον αφορούν. 
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Τέλος, όλα αυτά τα δικαιώματα ορίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού και σε άλλα διάφορα εθνικά έγγραφα. 

 

Δεξιότητες: μαθαίνοντας για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

Είναι αναγκαίο για τα παιδιά να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν 

να συμμετέχουν σε μια δημοκρατία και να συμβάλλουν στην δημιουργία μιας 

κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δεξιότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

περιλαμβάνουν πολλούς άξονες. Αρχικά, περιλαμβάνει την ενεργή ακρόαση και 

επικοινωνία, δηλαδή το να είναι κάποιος ικανός να ακούσει διαφορετικές απόψεις, 

ταυτόχρονα να εκφράζει τις δικές του προσωπικές απόψεις και έπειτα να μπορεί να 

αξιολογεί και τις δυο πλευρές. Στην συνέχεια, μια ακόμη δεξιότητα που πρέπει να 

αποκτήσουν τα παιδιά είναι η κριτική σκέψη, να μπορούν, δηλαδή, να ξεχωρίζουν 

μεταξύ ενός γεγονότος και μιας άποψης, να έχουν συνείδηση των προκαταλήψεων 

και να αναγνωρίζουν τις μορφές της παραπλανητικής μεθόδευσης. Επιπλέον, τα 

παιδιά πρέπει να συνεργάζονται μέσα σε μια ομάδα και να αντιμετωπίζουν θετικά τις 

συγκρούσεις και να συναινούν. Τέλος, απαραίτητη είναι η δημοκρατική συμμετοχή 

των παιδιών σε δραστηριότητες με συνομήλικους, να εκφράζουν με αυτοπεποίθηση 

την προσωπική τους άποψη και να επιλύουν τα διάφορα προβλήματα. 

 

Συμπεριφορές : Μάθηση στα ανθρώπινα δικαιώματα:  

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι απλώς νομικά έγγραφα που δεσμεύουν τα κράτη. 

Είναι, επίσης, αρχές για το πώς τα παιδιά και όλοι οι άνθρωποι πρέπει να ζουν μεταξύ 

τους. Ωστόσο, οι αξίες και οι συμπεριφορές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι άυλα 

στοιχεία που εκφράζονται κυρίως μέσα από τις ενέργειες, για τις οποίες 

πληροφορούνται , αποτελούν από κοινού την πιο δύσκολη και μακροχρόνια μορφή 

εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα παιδιά μαθαίνουν το ίδιο ή το 

περισσότερο από τα αδιατύπωτα παραδείγματα παρά από τα απροκάλυπτα μαθήματα, 

και έχουν μια έντονη αίσθηση της υποκρισίας. Εναπόκειται στον κάθε ένα που 

δουλεύει με παιδιά να διαμορφώσει τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θέλει 

να μεταδώσει. 

   Οι στάσεις που πρέπει να διδάσκονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

περιλαμβάνουν: 

 Το σεβασμό για τον εαυτό και τους άλλους 
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 Την προσωπική αίσθηση ευθύνης για τις ενέργειες του 

 Την περιέργεια, το ανοιχτό μυαλό και την εκτίμηση για την διαφορετικότητα 

 Την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη για τους άλλους και τη δέσμευση προς 

την υποστήριξη αυτών που τους έχουν αρνηθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα 

 Την αίσθηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αξίας του εαυτού και της 

αξίας των άλλων, ανεξαρτήτως των κοινωνικών, των πολιτισμικών, των 

γλωσσικών ή των θρησκευτικών διαφορών 

 Την αίσθηση της δικαιοσύνης και της κοινωνικής υποχρέωσης στα να 

προβλέπει κανείς ότι όλοι τυγχάνουν δίκαιης αντιμετώπισης 

 Την επιθυμία του να συμβάλλει κανείς στην καλυτέρευση του σχολείου ή της 

κοινότητας 

 Την αυτοπεποίθηση για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο 

τοπικά όσο και παγκοσμίως 

 

 

7.5  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Λόγω του οι συμμετοχικές μεθοδολογίες θεωρούν πως όλοι έχουν το δικαίωμα στην 

προσωπική άποψη και σέβονται τις ατομικές διαφορές, έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα 

αποτελεσματικές για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Προχωρούν πέρα 

από το αντικειμενικό περιεχόμενο ώστε να περιλάβουν τις ικανότητες, τις 

συμπεριφορές, τις αξίες και τη δράση που απαιτείται για μια εκπαιδευτική δομή που 

είναι «οριζόντια» παρά «ιεραρχική». Η δημοκρατική της δομή δεσμεύει το κάθε 

άτομο και το ενδυναμώνει να σκέφτεται και να ερμηνεύει ανεξάρτητα. Ενθαρρύνει 

την κριτική ανάλυση των καταστάσεων της πραγματικής ζωής και μπορεί να 

οδηγήσει σε μια συλλογική και κατάλληλη ενέργεια προώθησης και προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιώματα. Με άλλα λόγια, για να είναι αποτελεσματική, η εκπαίδευση 

στα ανθρώπινα δικαιώματα του κάθε παιδιού ξεχωριστά είναι σεβαστά.  

   Οι μεθοδολογίες που περιγράφονται πιο κάτω χρησιμοποιούνται σε μια 

μεγάλη ποικιλία, σε περιβάλλον μάθησης, τόσο τυπικά όσο και μη τυπικά, με ένα 

απεριόριστο αριθμό θεμάτων. Ωστόσο, έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που τα 

καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλα για τα άτομα όλων των ηλικιών που θέλουν να 

μάθουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα: 
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 Το σεβασμό για την εμπειρία των παιδιών και την αναγνώριση της ποικιλίας 

διαφορετικών απόψεων 

 Την προώθηση του προσωπικού εμπλουτισμού, της αυτοεκτίμησης και του 

σεβασμού για το κάθε παιδί 

 Την ενδυνάμωση των παιδιών στο να καθορίζουν τι θέλουν και να μαθαίνουν 

να ζητούν πληροφορίες για τους εαυτούς τους 

 Την ενεργή συμμετοχή όλων των παιδιών στην εκμάθηση τους με την 

ελάχιστη παθητική ακρόαση 

 Την ενθάρρυνση του συλλογισμού, της ανάλυσης και της κριτικής σκέψης 

 Την εμπλοκή υποκειμενικών και συναισθηματικών αντιδράσεων, καθώς και 

της νοητικής μάθησης 

 Την ενθάρρυνση της αλλαγής στη συμπεριφορά και το χαρακτήρα 

 Την έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων και στην πρακτική εφαρμογή της 

γνώσης 

 Την αναγνώριση της σημαντικότητας του χιούμορ, της διασκέδασης και του 

δημιουργικού παιχνιδιού στη μάθηση 

 

 

7.6   ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Πολλές από τις επιλογές και τις προσαρμογές που κάνει ένας εκπαιδευτής 

εξαρτώνται από τη σύσταση της ομάδας, την ηλικία των παιδιών, τις ικανότητες του 

εκπαιδευτή και το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν και εργάζονται. Ένας σημαντικός 

παράγοντας είναι το κατά πόσο το περιβάλλον της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα 

δικαιώματα είναι τυπικό, μη τυπικό ή άτυπο. 

   Η τυπική εκπαίδευση αναφέρεται στο δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα, το 

οποίο ξεκινά από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και συνεχίζει μέχρι την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, και μπορεί να περιλαμβάνει ειδικευμένα προγράμματα για τεχνική και 

επαγγελματική κατάρτιση. Οι κύριοι συντελεστές είναι τα σχολεία και μια σειρά από 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Οικουμενική Διακήρυξη και η Σύμβαση για 

τα Δικαιώματα του Παιδιού δίνουν εντολή πως όλα τα παιδιά θα πρέπει να 

απολαμβάνουν τουλάχιστον την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

   Η μη τυπική εκπαίδευση αναφέρεται σε οποιοδήποτε σκόπιμο, εθελοντικό 

και οργανωμένο πρόγραμμα προσωπικής και κοινωνικής εκπαίδευσης που στοχεύει 
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στο να αποδώσει και να εφαρμόσει αξίες και να αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα 

ικανοτήτων και προσόντων για μια δημοκρατική ζωή. Η μη τυπική εκπαίδευση για τα 

παιδιά μπορεί να περιλαμβάνει εξωσχολικές δραστηριότητες εκτός της διδακτέας 

ύλης στα σχολεία, τις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις και τα κέντρα αναψυχής. Η μη 

τυπική εκπαίδευση δίνει έμφαση στη συμμετοχική προσέγγιση της μάθησης. 

   Η άτυπη εκπαίδευση αναφέρεται στην ακούσια δια βίου διαδικασία με την 

οποία όλοι διαμορφώνουν συμπεριφορές, αποκτούν αξίες, δεξιότητες και γνώση από 

τις εκπαιδευτικές επιρροές και τους πόρους του δικού τους περιβάλλοντος και από 

την εμπειρία της καθημερινότητας όπως για παράδειγμα την οικογένεια, τους 

γείτονες, τη βιβλιοθήκη, τα μέσα μαζική ενημέρωσης, τη δουλειά και το παιχνίδι. 

   Η τυπική, η μη τυπική και η άτυπη εκπαίδευση είναι όλες συμπληρωματικά 

και αλληλοενισχυόμενα στοιχεία μιας δια βίου διαδικασίας μάθησης. 

 

 

7.7  ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι από μόνη της ένα θεμελιώδες 

ανθρώπινο δικαίωμα και υποχρέωση. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην 

ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία 

ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές ή τις θρησκευτικές ομάδες και να 

ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση 

της ειρήνης. 

   Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΣΔΑΠΔ) 

δηλώνει ότι μια κυβέρνηση δεν μπορεί να εμποδίζει τους ανθρώπους από το να 

γνωρίσουν τα δικαιώματα τους. Οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα τους 

είναι πιο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο παραβίασης των δικαιωμάτων τους και συνήθως 

υπάρχει η έλλειψη γνώσης της γλώσσας ή του θεωρητικού πλαισίου που θα τους 

βοηθούσε να τα υπερασπιστούν. Ένας επιπλέον βοηθητικός παράγοντας για την 

εισαγωγή στα ανθρώπινα δικαιώματα για τα παιδιά, είναι η εκπαίδευση. Επιπλέον, η 

αυξανόμενη γενική ομοφωνία παγκόσμια αναγνωρίζει την εκπαίδευση στα 

ανθρώπινα δικαιώματα ως αναγκαία για μια ποιοτική εκπαίδευση. Μπορεί να 

συμβάλλει στο χτίσιμο ελευθέρων, δίκαιων και ειρηνικών κοινωνιών. Τέλος, η 
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εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως μια 

αποτελεσματική στρατηγική για την καταπολέμηση της παραβίασης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

   Ωστόσο, η εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνδέονται στενά με 

ορισμένους εκπαιδευτικούς τομείς. Αυτοί είναι: 1. η πολιτότητα, 2.η δημοκρατία, 3. 

οι διακρίσεις, 4. η εκπαίδευση και η αναψυχή, 5. η ισότητα μεταξύ των φύλων, 6. η 

υγεία και η πρόνοια, 7. τα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο, 8. η συμμετοχή, 9. Η 

ειρήνη και η ανθρώπινη ασφάλεια, 10. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός και 

11. Η βία. Κανένα από αυτά τα θέματα δεν είναι πιο σημαντικό από το άλλο. 

Αντιθέτως, είναι τόσο αλληλένδετα που η αντιμετώπιση οποιουδήποτε από αυτά 

παρέχει μια κοινή σύνδεση με οποιοδήποτε άλλο. Αυτό είναι άμεσο επακόλουθο του 

γεγονότος ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαίρετα, αλληλοεξαρτώμενα και 

αλληλένδετα. Δεν μπορούν, δηλαδή, να αντιμετωπίζονται απομονωμένα, επειδή είναι 

όλα συνδεδεμένα μεταξύ τους με διάφορους τρόπου 
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8. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ 
 

ΣΚΟΠΟΙ 
1. Να γνωρίσουν τα παιδιά τα Δικαιώματα του Παιδιού 

2. Να κατανοήσουν τα παιδιά τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

3. Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά για τα «Δικαιώματα του Παιδιού» 

4. Να αναγνωρίσουν τα παιδιά τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις  

5. Να συνδέσουνε τις ανθρώπινες ανάγκες με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 

ΑΦΟΡΜΗΣΗ: Ως αφόρμηση πριν την αρχή των δραστηριοτήτων χρησιμοποίησα 

την αφίσα της Unicef για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αφού τα παιδιά την 

παρατηρήσανε, μετά ξεκινήσαμε ένα διάλογο για την σημασία της λέξης « 

Δικαιώματα».  

 
 

8.1   1η Δραστηριότητα 
 

«Τα δικαιώματα ενός σκυλιού» 
Χρόνος: 25΄ 

 

Στόχοι 
1. Να ταξινομήσουν τις ανάγκες που έχει ένα σκυλάκι και ένα παιδί. 

2. Να παρατηρήσουν την αφίσα για την Σύμβαση των Δικαιωμάτων των παιδιών 

3. Να συζητήσουν την αφίσα για την Σύμβαση των Δικαιωμάτων των παιδιών 

και γενικά για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 
1. Ποια είναι όλα αυτά που χρειάζεται ένα σκυλάκι για να είναι ευτυχισμένο; 

2. Ποιος είναι υπεύθυνος για τις ανάγκες του σκύλου; 

3. Οι άνθρωποι και ιδιαίτερα τα παιδιά τι χρειάζονται για να είναι ευτυχισμένοι; 

4. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα δικαιώματα των παιδιών; 

 

Μέθοδος: Συζήτηση 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

38 
 

Μέσα- Υλικά: Χαρτόνια, μαρκαδόρους,  
 

 
Περιγραφή δραστηριότητας 
Συγκεντρώνουμε τα παιδιά στην γωνιά της παρεούλας και τους ζητάμε να 

φανταστούν πως έχουν να φροντίσουν ένα κατοικίδιο σκυλάκι και πως πρέπει να το 

ονομάσουν. Τους προτρέπουμε να σκεφτούν όλα αυτά τα πράγματα που χρειάζεται το 

σκυλάκι τους για να είναι ευτυχισμένο, υγιές και ασφαλές. Ρωτάμε τα παιδιά «Ποια 

είναι όλα αυτά που χρειάζεται ένα κουνέλι;». Σ αυτό το σημείο παίρνουμε το χαρτόνι 

και γράφουμε στην αριστερή του πλευρά την λέξη «ΣΚΥΛΙ» (ή το όνομά του) και 

καταγράφουμε τις δηλώσεις των παιδιών. 

Έπειτα ρωτάμε τα παιδιά «Ποιος είναι υπεύθυνος για τις ανάγκες του 

σκυλιού;», σημειώνουμε τις απαντήσεις των παιδιών και επιβεβαιώνουμε τις ανάγκες 

που έχει ένα σκυλάκι για να αναπτυχθεί και να επιβιώσει. Μετά θέτουμε ερωτήσεις 

όπως: Αν το σκυλί πραγματικά χρειάζεται αυτά τα αγαθά για να επιβιώσει, τότε το 

σκυλί θα πρέπει να έχει δικαίωμα σε αυτά; Ποιος είναι υπεύθυνος για να διασφαλίσει 

ότι το σκυλί απολαμβάνει τα δικαιώματά του σε αυτά τα αγαθά που χρειάζεται; 

Στην συνέχεια γράφουμε «ΠΑΙΔΙΑ» στην δεξιά πλευρά του ίδιου χαρτονιού 

και ζητάμε από τα παιδιά να συζητήσουν σε ζευγαράκια «Ποια είναι τα αγαθά που 

χρειάζονται τα παιδιά για να μεγαλώσουν και να έχουν μια ευτυχισμένη ζωή;». 

Καταγράφουμε τις απαντήσεις των παιδιών κάτω από την λέξη «ΠΑΙΔΙΑ». Μετά 

ρωτάμε «Ποιος είναι υπεύθυνος για να έχουν όλα τα παιδιά όσα χρειάζονται, για να 

είναι ευτυχισμένα, ασφαλή και υγιή;».  

Τέλος, παρουσιάζουμε στα παιδιά μια αφίσα σχετική για την Σύμβαση των 

Δικαιωμάτων των Παιδιών και εξηγούμε πως περιέχει όλα τα αγαθά για να είναι 

χαρούμενα όλα τα παιδιά του κόσμου και τι αναφέρει η συγκεκριμένη σύμβαση. 

 
 
Ενδεικτικές ενέργειες παιδιών 
Τα παιδιά ενθουσιαστήκανε με τις ερωτήσεις της νηπιαγωγού και με την αναζήτηση 

των αναγκών που έχει ένα κατοικίδιο σκυλάκι. Στην συνέχεια, ανέπτυξαν διάλογο με 

το ζευγάρι για τα αγαθά που χρειάζονται τα παιδιά όλου του κόσμου. Τέλος, 

παρατηρήσανε την σχετική αφίσα για την Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Παιδιών. 
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8.2 2η Δραστηριότητα 
 

 

«Ο Λαβύρινθος της Ευτυχίας» 
 

Χρόνος: 20΄ 

 
 
Στόχοι 

1. Να ζωγραφίσουν τα σωστά εικονίδια για να γίνει χαρούμενο ένα παιδί. 

2. Να αναγνωρίσουν τα παιδιά τα απαραίτητα δικαιώματα τους που τους κάνουν 

χαρούμενους. 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 
1. Τι απεικονίζουν τα συγκεκριμένα χαρτόνια; 

2. Ποια είναι τα απαραίτητα εικονίδια που πρέπει να χρωματίσετε για να είναι 

χαρούμενα όλα τα παιδιά? 

3. Τι κάνει εσάς χαρούμενους; 

 
 
Μέθοδος: Βιωματική προσέγγιση της μάθησης, ομαδοσυνεργατική  
 
 
Μέσα- Υλικά: Χαρτόνια, Μαρκαδόροι 
 
 
Περιγραφή δραστηριότητας 
Συγκεντρώνουμε τα παιδιά στην γωνιά της παρεούλας και ξαναθυμόμαστε τις 

ανάγκες των παιδιών. Αφού τα παιδιά ανακαλέσουν πάλι στην μνήμη τους τα 

δικαιώματα των παιδιών, τους δείχνουμε τα τρία χαρτόνια που απεικονίζουν εικόνες, 

σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και εικόνες με πράγματα που δεν είναι 

απαραίτητα για την ευτυχία ενός παιδιού, σε μορφή λαβύρινθου. Έτσι, ρωτάμε τα 

παιδιά «Τι απεικονίζουν τα χαρτόνια; Ποια είναι απαραίτητα πράγματα για να είναι 

χαρούμενα όλα τα παιδιά; Τι κάνει εσάς χαρούμενους». Στην συνέχεια, τα παιδιά 

συζητούν για το  ποιες εικόνες θα ζωγραφίσουν ώστε να είναι κάποιο παιδί 

χαρούμενο. Έπειτα, χωρίζουμε τα παιδιά με λάχνισμα σε τρεις διαφορετικές ομάδες 

και μετακινούνται στα τραπεζάκια της ζωγραφικής. Αφού τα παιδιά πάρουν τις θέσεις 
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τους, τους μοιράζονται μαρκαδόροι διάφορων χρωμάτων. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει 

να ζωγραφίσει από ένα «Λαβύρινθο της Ευτυχίας» με χρώματα της επιθυμίας τους. 

 
 
Ενδεικτικές ενέργειες παιδιών 
Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τον λαβύρινθο. Αναζητήσανε με την 

βοήθεια της νηπιαγωγού τα απαραίτητα αγαθά που χρειάζεται ένα παιδί για να είναι 

ευτυχισμένο. Στη συνέχεια, διαγράψανε τα εικονίδια που δεν είναι απαραίτητα για 

την ευτυχία ενός παιδιού και τα υπόλοιπα εικονίδια τα ζωγραφίσανε με χρώματα της 

αρεσκείας τους. 
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8.3 3η Δραστηριότητα 
 

 
«Η Αφίσα των Δικαιωμάτων μας» 

 
 
Χρόνος:30΄ 
 
 

Στόχοι 
1. Να δημιουργήσουν την δική τους αφίσα για τα δικαιώματα των παιδιών. 

2. Να ευαισθητοποιήσουν τους γονείς τους. 

3. Να παρουσιάσουν τα δικαιώματα των παιδιών στα παιδιά της διπλανής τάξης. 

 
 
Ενδεικτικές ερωτήσεις 

1. Πιστεύετε ότι οι γονείς σας ξέρουν τα δικαιώματα των παιδιών; 

2. Τα παιδιά τους διπλανού τμήματος; 

3. Μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς για να τους τα παρουσιάσουμε; 

4. Πως επιθυμείτε να στολίσουμε την αφίσα μας; 

 
Μέθοδος: Βιωματική προσέγγιση της μάθησης, Ομαδοσυνεργατική  
 

 
Μέσα-Υλικά: Χαρτόνι, Τέμπερες, Μαρκαδόρους 
 
 
Περιγραφή  δραστηριότητας 
Συγκεντρώνουμε τα παιδιά στην γωνιά της παρεούλας και ξεκινάμε ένα διάλογο για 

το πώς θα ευαισθητοποιήσουμε τους γονείς μας και για το πως θα δείξουμε στα 

παιδιά της διπλανής τάξης τα δικαιώματα του κάθε παιδιού. Έτσι ρωτάμε « Οι γονείς 

σας πιστεύετε ότι ξέρουν τα δικαιώματα; Τα παιδιά από το δίπλα τμήμα; Πως 

μπορούμε να τους τα παρουσιάσουμε; Τι πρέπει να δημιουργήσουμε;». Προτρέπουμε 

τα παιδιά να δημιουργήσουν μια αφίσα που θα απεικονίζει τα χεράκια όλων των 

παιδιών της τάξης και θα αναγράφει ανάμεσα τους λέξεις από τα Δικαιώματα του 

Παιδιού όπως: Υγεία, τροφή, σπίτι, οικογένεια κ .α. Στην συνέχεια τα παιδιά 

μετακινούνται στα τραπεζάκια στην γωνιά της ζωγραφικής και κάθονται κυκλικά. 

Τους δίνετε το χαρτόνι  και διάφορα χρώματα τέμπερας. Το κάθε παιδί τοποθετεί την 

παλάμη του σε όποιο χρώμα επιθυμεί και αφήνει το αποτύπωμα του πάνω στο 
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χαρτόνι. Τα παιδιά πραγματοποιούν αυτή την διαδικασία με την σειρά που είναι 

καθισμένα στο τραπέζι. Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, ρωτάμε τα 

παιδιά να μας αναφέρουν διάφορες λέξεις που έχουν σχέση με τα δικαιώματα «Τι 

λέξεις πρέπει να γράψουμε στην αφίσα μας; Ποιος θα μου πει μια λέξη από τα 

δικαιώματα που έχουμε συζητήσει;» και με την βοήθεια της νηπιαγωγού τις 

γράφουμε ανάμεσα από τα ¨ χρωματιστά χεράκια¨. Έπειτα ρωτάμε τα παιδιά αν 

επιθυμούν να στολίσουν την αφίσα τους με διάφορα αντικείμενα. Στο τέλος της 

ημέρας καλούμε τα παιδιά της διπλανής τάξης και τους γονείς για να τους 

παρουσιάσουμε την αφίσα των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

 

 
 
Ενδεικτικές ενέργειες παιδιών 
Τα παιδιά ενθουσιαστήκανε με την ιδέα της δικής τους αφίσας. Επίσης, ένιωσαν χαρά 

για το γεγονός ότι θα παρουσίαζαν τα Δικαιώματα στα παιδιά της διπλανής τάξης και 

στους γονείς τους και θα τους τόνιζαν πόσο σημαντικά είναι για όλα τα παιδιά του 

κόσμου. 
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8.4 4η Δραστηριότητα 
 

 
«Χορεύοντας με τα Δικαιώματα» 

 
 
Χρόνος:30΄ 
 
 
Στόχοι 

1. Να αναπτύξουν την ταχύτητα τους. 

2. Να αναπτύξουν την ετοιμότητα τους. 

3. Να καλλιεργήσουν τον προσανατολισμό τους στο χώρο. 

4. Να καλλιεργήσουν την τοποθέτηση του σώματος τους σε σχέση με τις 

καρέκλες. 

 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 
1. Γνωρίζετε το συγκεκριμένο παιχνίδι; 

2. Μήπως έχετε ξαναπαίξει το παιχνίδι; 

3. Γνωρίζετε τους κανόνες; 

4. Ποιό χρώμα μπαλόνι διαλέγεις; 

5. Ποιο δικαίωμα επιλέγεις; 

 

Μέθοδος: Καθοδηγούμενη εφευρετικότητα 

 

Μέσα-Υλικά: Τραγούδι «Αν όλα τα παιδιά της Γης», Μπαλόνια, Κορδέλες, 

Καρέκλες 

 

Περιγραφή  δραστηριότητας 
Συγκεντρώνουμε τα παιδιά στην γωνιά της παρεούλας και εξηγούμε τον τρόπο που 

παίζεται η συγκεκριμένη κινητική δραστηριότητα . Αφού κατανοήσουν τις οδηγίες 

δημιουργούμε τους δικούς μας κανόνες. Στην συνέχεια μετακινούμαστε στον 

ελεύθερο χώρο της τάξης και τοποθετούμε στο χώρο καρέκλες σε κυκλική μορφή 

βλέποντας προς τα έξω και κατά μια λιγότερες από τον αριθμό των παιδιών που 
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παίζουν. Βάζουμε μουσική (όποιο τραγούδι επιθυμούν τα ίδια τα παιδιά) και τα 

παιδιά χορεύουν γύρω από τις καρέκλες ρυθμικά. Μόλις σταματήσει η μουσική, τα 

παιδιά πρέπει να προλάβουν να κάτσουν στις καρέκλες. Το παιδί που δεν προλαβαίνει 

να κάτσει παίρνει μια καρέκλα, βγαίνει από το παιχνίδι, και διαλέγει ένα μπαλόνι με 

ένα συγκεκριμένο δικαίωμα των παιδιών «Τι χρώμα μπαλόνι θέλεις; Ποιο απ όλα τα 

δικαιώματα επιλέγεις για το μπαλόνι σου;». Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι να 

μείνει μια καρέκλα στο τέλος. Με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού συγκεντρώνουμε 

όλα τα μπαλόνια- δικαιώματα του παιδιού και ξαναθυμόμαστε τα Δικαιώματα του 

Παιδιού. 

 

 
Ενδεικτικές ενέργειες παιδιών 
Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό για το συγκεκριμένο κινητικό παιχνίδι. Σε 

όλη την διάρκεια του παιχνιδιού τηρήσανε τους κανόνες και προτείνανε συνεχώς 

διαφορετικά τραγούδια. 
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8.5 5η Δραστηριότητα 
 

«Το Γελαστό Μπαλόνι» 
 
Χρόνος:40΄ 
 

 
Στόχοι 

1. Να ακούσουν το παραμύθι «Το Γελαστό Μπαλόνι» του Γιώργου Κατσέλη. 

2. Να ανταλλάξουν απόψεις για το σημείο του παραμυθιού που τους έκανε 

εντύπωση 

3. Να δραματοποιήσουν το παραμύθι που ακούσανε 

 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 
1. Ποιο μέρος του παραμυθιού σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση; Για ποιο λόγο; 

2. Γιατί πιστεύετε ότι τα δικαιώματα έχουν φύγει από τον πλανήτη Γη; 

3. Θα βρει τρόπο ο επιστήμονας για να επιστρέψουν τα δικαιώματα στον 

πλανήτη Γη; 

4. Ποιο σημείο του παραμυθιού θέλετε να δραματοποιήσουμε; 

 
 
Μέθοδος: συζήτηση, βιωματική προσέγγιση της μάθησης, συνεργατική 
 
 
Μέσα-Υλικά: παραμύθι, σκηνικό, ρούχα 
 
 
Περιγραφή δραστηριότητας 
Συγκεντρώνουμε τα παιδιά στην γωνιά της παρεούλας για να τους αφηγηθούμε το 

αγαπημένο παραμύθι των δικαιωμάτων «Το Γελαστό Μπαλόνι». Κατά την διάρκεια 

του παραμυθιού σταματάμε την αφήγηση και θέτουμε ερωτήσεις στα παιδιά «Γιατί 

πιστεύετε ότι έγινε αυτό; Γιατί στεναχωρήθηκαν τα δικαιώματα μας; Πιστεύετε ότι θα 

βρεθεί λύση για να επιστρέψουν;». Μετά το τέλος της αφήγησης και αφού 

καταλάβουμε ότι έχει κατανοηθεί το παραμύθι από τα παιδιά τους χωρίζουμε σε 

ζευγάρια για να συζητήσουνε ποιο μέρος του παραμυθιού τους άρεσε περισσότερο. 

Αφού συζητήσουν για λίγα λεπτά με το ζευγάρι τους, σηκώνεται ένα ζευγάρι με την 

σειρά και παρουσιάζει στα υπόλοιπα παιδιά το αγαπημένο τους σημείο στο παραμύθι. 
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Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία με όλα τα ζευγάρια, τα παιδιά επιλέγουν ποιο 

σημείο του παραμυθιού τους αρέσει περισσότερο για να το δραματοποιήσουνε. Αν 

δεν είναι ομόφωνη η απάντηση θα διεξαχθεί μια μικρή ψηφοφορία. Τα παιδιά 

αναλαμβάνουν τους ρόλους είτε με λάχνισμα είτε τυχαία, κατανέμονται οι ρόλοι πάλι 

τυχαία ή με κάποιο λάχνισμα και η διαδικασία ξεκινά.  

 

 
Ενδεικτικές ενέργειες παιδιών 
Τα παιδιά ενδιαφερθήκανε για το παραμύθι των Δικαιωμάτων και έδειξαν ιδιαίτερη 

προσοχή σε όλη την διάρκεια του. Απαντώντας στις ερωτήσεις φάνηκε ότι είχαν 

κατανοήσει το παραμύθι. Με μεγάλη προθυμία δημιούργησαν ζευγάρια κα 

παρουσιάσανε το κομμάτι που τους έκανε μεγαλύτερη εντύπωση. Η ιδέα της 

δραματοποίησης τους άρεσε ιδιαίτερα γιατί ανέλαβαν όλα τα παιδιά ρόλους. 
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Μετά την υλοποίηση των παραπάνω οργανωμένων δραστηριοτήτων σε μια τάξη 

νηπιαγωγείου, συνειδητοποίησα ότι είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως θέμα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όχι μόνο του 

νηπιαγωγείου αλλά και των υπόλοιπων βαθμίδων της εκπαίδευσης. Τα παιδιά σε αυτή 

την ηλικία δεν είναι σε θέση απ μόνα τους να γνωρίζουν και να υπερασπίζονται τα 

δικαιώματα τους. Εάν όμως υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα, τα παιδιά θα έρθουν σε 

επαφή με τα δικαιώματα μέσα από απλές και ευχάριστες δραστηριότητες. Μέσα απ 

την διαδικασία αυτή, θα προσπαθήσουνε οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τους 

μικρούς μαθητές να κατανοήσουν τα δικαιώματα και τις ανάγκες τους, έτσι ώστε 

όταν προχωρήσουν στις μεγαλύτερες βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, να 

έχουν λάβει τα θεμέλια για να εκφράζουν τις απόψεις τους να ακούν τους υπόλοιπους 

και να κρίνουν σωστά τις διάφορες γνώμες. Επίσης, θα αποκτήσουν την δυνατότητα 

να σέβονται τους υπόλοιπους, να αντιδρούν θετικά σε διάφορες συγκρούσεις και δεν 

θα καταπατούν τα δικαιώματα των υπολοίπων ακόμη και όταν η χώρα τους το 

απαγορεύει ή τα παραβιάζει. Στόχος της εκπαίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

είναι η δημιουργία δίκαιων πολιτών που θα σέβονται τα δικαιώματα των υπολοίπων, 

θα προωθούν την ισότητα, θα δημιουργούν πρότυπα συμπεριφοράς και δεν θα 

προωθούν ρατσιστικές συμπεριφορές. 

   Η πρώτη δραστηριότητα που υλοποίησα μπορεί να θεωρηθεί και ως η 

εισαγωγή στο θέμα. Έθετα συγκεκριμένες ερωτήσεις, και τα παιδιά έπρεπε να 

προβληματιστούν σύμφωνα με τις ανάγκες που μπορεί να έχει ένα κατοικίδιο 

σκυλάκι. Η προθυμία των παιδιών να απαντήσουν στις ερωτήσεις ήταν μεγάλη. Δεν 

έδειξαν στιγμή ότι δυσκολεύτηκαν σε αυτό το κομμάτι. Η καταγραφή των 

απαντήσεων γινόταν με την δική μου βοήθεια αφού τα παιδιά δυσκολεύονται σε αυτή 

την ηλικία να γράφουν. Στην συνέχεια, τους ζήτησα να σκεφτούν τις ανάγκες-

δικαιώματα που έχει ένα παιδί. Τα παιδιά εύκολα μου απαντήσανε στις βασικές 

ανάγκες που έχουν και τα ίδια, όπως για παράδειγμα σπίτι, φαγητό, νερό. Στο σημείο 

που δυσκολευτήκανε να κατανοήσουνε ήταν στα πιο ουσιώδη δικαιώματα όπως για 

παράδειγμα αγάπη, φροντίδα, προστασία. Εκεί χρειάστηκε να επέμβω με 

περισσότερη ανάλυση των εννοιών. Και σε αυτό το σημείο, η καταγραφή έγινε με την 

δική μου βοήθεια.  
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Αυτό που πιθανόν να άλλαζα στην συγκεκριμένη δραστηριότητα ήταν το 

κομμάτι της καταγραφής. Θα μπορούσα να έδινα το χαρτόνι στα παιδιά και να 

ζωγραφίζανε κάθε ανάγκη-δικαίωμα αντί της καταγραφής της λέξης. 

   Η δεύτερη δραστηριότητα που εκτέλεσα ήταν «Ο Λαβύρινθος της Ευτυχίας». 

Σε αυτό το σημείο τα παιδιά καλέστηκαν να ζωγραφίσουν τα ¨σωστά¨ εικονίδια του 

Λαβύρινθου που θα χαροποιούσαν ένα παιδί. Τα ¨λανθασμένα¨ εικονίδια έπρεπε απλά 

να τα διαγράψουν. Τα παιδιά δεν δυσκολευτήκανε καθόλου στην συγκεκριμένη 

δραστηριότητα και την υλοποιήσανε με μεγάλη ευχαρίστηση. Με χαροποίησε 

ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα παιδιά μου προτείνανε ιδέες για εικονίδια με τα υπόλοιπα 

δικαιώματα που δεν περιείχε ο λαβύρινθος. 

   Η τρίτη δραστηριότητα επίσης εξελίχθηκε ομαλά. Τα παιδιά δημιούργησαν 

την δική τους προσωπική αφίσα για τα δικαιώματα. Η αφίσα αυτή παρουσιάστηκε 

στους γονείς των παιδιών και στα παιδιά της διπλανής τάξης, για να γνωρίσουν όλοι 

τα Δικαιώματα του Παιδιού. Τα παιδιά επέλεξαν το αγαπημένο τους χρώμα για να 

αφήσουν το αποτύπωμα της παλάμης τους πάνω στο χαρτόνι, γεγονός που τους 

χαροποίησε αρκετά. 

   Για την τέταρτη δραστηριότητα επέλεξα ένα κινητικό παιχνίδι. Είναι γνωστό 

ότι τα παιδιά προτιμούν τις κινητικές δραστηριότητες επειδή εκτονώνονται καθώς 

κινούνται. Τα παιδιά καταλάβανε γρήγορα τον τρόπο που παίζεται το παιχνίδι και 

επιπλέον θέσανε τους δικούς τους κανόνες.  

  Η πέμπτη και τελευταία δραστηριότητα ήταν και η πιο απαιτητική. Τα παιδιά 

παρακολουθήσανε με ενδιαφέρον την αφήγηση του παραμυθιού με θέμα τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα και μετά καλέστηκαν να επιλέξουν το αγαπημένο τους 

σημείο από το παραμυθιού για να το δραματοποιήσουν. 

Αυτό που πιθανόν θα άλλαζα ήταν η δραματοποίηση του παραμυθιού, θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα. Τα παιδιά, παρόλο τον 

ενθουσιασμό για την δραματοποίηση, είχαν κουραστεί λιγάκι από την μεγάλη 

αφήγηση του παραμυθιού. 
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