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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν τύγχαναν πάντοτε του σεβασμού και της προστασίας που
τους προσφέρει η σημερινή σύγχρονη κοινωνία. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις στις οποίες τα
δικαιώματα του ανθρώπου παραβιάζονται, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία εξήντα χρόνια έχουν γίνει
σημαντικές προσπάθειες από την παγκόσμια κοινότητα ώστε να διαδοθεί το μήνυμα της δημοκρατίας
και της ισότητας. Πρωτεργάτες σε αυτή την προσπάθεια δε θα μπορούσαν να είναι άλλοι από τους
εκπαιδευτικούς, στα χέρια των οποίων βρίσκονται οι μαθητικές ζωές των παιδιών για αρκετά χρόνια.
Έτσι, η εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα πρώτα σχολικά έτη αποτελεί ένα
ζήτημα που χρίζει ιδιαίτερης προσοχής αλλά δυστυχώς δεν του έχει δοθεί η πρέπουσα σημασία από
την πολιτεία, σε αρκετές χώρες του κόσμου, ακόμη και στην Ευρώπη. Αν και υπάρχουν αρκετές
διεθνείς οργανώσεις οι οποίες με το έργο τους συμβάλλουν στη διάδοση του μηνύματος της ισότητας
και της δημοκρατίας, η εκπαίδευση ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζει στο σχολείο. Για το λόγο
αυτό και η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία θα αναζητήσει τις απόψεις μιας μερίδας εκπαιδευτικών
πάνω σε θέματα εκπαίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αρχικά μια ιστορική αναδρομή της πορείας που έχουν καταγράψει
τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στο χρόνο και κυρίως το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα όπου
πραγματοποιήθηκαν και τα σημαντικότερα βήματα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικά από τα
σημαντικότερα ανθρώπινα δικαιώματα και γίνεται μια σύντομη αναφορά στις στάσεις των διεθνών
οργανισμών πάνω στο θέμα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά στο ρόλο του εκπαιδευτικού, στα
καθήκοντα και τις αρχές που διέπουν το επάγγελμά του. Επιπροσθέτως, γίνεται αναφορά στην αξία του
να εκπαιδεύονται τα παιδιά από μικρή ηλικία σε θέματα ισότητας και δημοκρατίας, στο ρόλο που έχει
διαδραματίσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αλλά αναφέρονται και κάποια παραδείγματα ή
προτάσεις ευαισθητοποίησης των παιδιών.
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας.
Εκεί γίνεται η ποσοτικοποίηση των δεδομένων που εξήχθησαν και αναζητούνται ομοιότητες ή
διαφορές με άλλες έρευνες. Η εργασία κλείνει με κάποια συνολικά συμπεράσματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1.1. Ιστορική αναδρομή
Η κοινωνία του ανθρώπου με τη μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα στον σύγχρονο πολιτισμένο
κόσμο, δεν περιελάμβανε πάντοτε το σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, ούτε αναγνώριζε ορισμένες
βασικές του ανάγκες. Αντιθέτως, είναι πολλά τα παραδείγματα της ιστορίας, ακόμη και της πολύ
πρόσφατης, κατά τα οποία η μεταχείριση προς πληθυσμιακές ομάδες ή ευαίσθητα κοινωνικά σύνολα
όπως ηλικιωμένους ή παιδιά, υπήρξε τόσο άσχημη ώστε τα παραδείγματα αυτά να αποτελέσουν
αντικείμενο έντονης κριτικής και να χαραχτούν στη μνήμη της ανθρωπότητας ως ντροπιαστικές
στιγμές που δεν πρέπει να επαναληφθούν (Andreopoulos, 1994).
Με τον καιρό ο άνθρωπος συνειδητοποίησε ότι είναι ικανός για τις χειρότερες των πράξεων
όταν έρχεται αντιμέτωπος με τη διαχείριση συνανθρώπων του σε περιόδους κρίσης και αντιλήφθηκε
ότι πρέπει να θεσπιστεί ένα πλαίσιο το οποίο θα υπαγορεύει μια ελάχιστη πολιτισμένη συμπεριφορά
προς κάθε ανθρώπινο ον που κρίνεται πιο αδύναμο. Ωστόσο, η ανθρωπότητα διαπίστωσε την ανάγκη
αυτή μετά από πολλές μελανές σελίδες που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας της και αίμα
εκατομμυρίων αθώων ανθρώπων που χύθηκε στο βωμό της εξουσίας, της οικονομικής ανόδου και της
γεωγραφικής επικράτησης (Barton and Levstik, 2013).
Έτσι, έστω και σταδιακά από την αρχαιότητα, υπήρξαν στιγμές που αποτέλεσαν κομβικά
σημεία στην αναγνώριση των βασικών αναγκών του ανθρώπου και στη δημιουργία εκείνων των
συνθηκών που μελλοντικά θα αποτελούσαν τη βάση του πλαισίου με το οποίο ο άνθρωπος θα έδειχνε
ότι είναι ικανός, πέρα από τις αποτρόπαιες πράξεις και για ευγενείς. Η εξέλιξη του πολιτισμού αλλά
και οι μακροχρόνιοι πολιτικοί και κυρίως κοινωνικοί αγώνες είναι τα λιθαράκια που έχτισαν το
δημιούργημα το οποίο απολαμβάνει ένας μεγάλος αριθμός χωρών και ακούει στο όνομα ανθρώπινα
δικαιώματα. Οι χώρες της Βορείου Αμερικής, η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών, η
Αυστραλία και η Ιαπωνία είναι τα μέρη όπου εφαρμόζονται εδώ και δεκαετίες οι Συνθήκες των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ υπάρχουν ακόμη δεκάδες χώρες που τις έχουν υπογράψει και
καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες στην κατεύθυνση εφαρμογής τους (Sinclair, 2005).
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Από τις πρώτες ωστόσο καταγεγραμμένες αναφορές της ύπαρξης κρατικής μέριμνας για τον
άνθρωπο, είναι αυτή της αρχαίας Ελλάδας με τις πόλεις-κράτη. Το πρωτοεμφανιζόμενο για την
αρχαιότητα δημοκρατικό πολίτευμα των αρχαίων ελληνικών πόλεων-κρατών, ιδίως της αρχαίας
Αθήνας του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ., ήταν αυτό που άνοιξε το δρόμο και αναγνώριζε ορισμένες ατομικές
ελευθερίες των πολιτών και το δικαίωμά του να μπορούν να καθαρίζονται μόνοι τους. Αν και
σημαντικό για την εποχή, το βήμα αυτό στην αναγνώριση των δικαιωμάτων παρουσίαζε ελλείψεις,
αφού πολλές κοινωνικές ομάδες είχαν αποκλειστεί από τις γενικότερες δημοκρατικές διαδικασίες και
την αναγνώριση δικαιωμάτων. Οι δούλοι, οι κάτοικοι άλλων πόλεων-κρατών ή χωρών, οι γυναίκες και
οι ομοφυλόφιλοι (κίναιδοι) ήταν μέσα σε αυτές τις ομάδες, ενώ συγκεκριμένα για τους κίναιδους αυτοί
αποκλείονταν από δημόσια αξιώματα ή είσοδο και συμμετοχή σε διοργανώσεις και ορισμένοι μάλιστα
θανατώνονταν σε περιπτώσεις παράβασης των ισχυουσών για κίναιδους νομοθεσιών (Σακελαρίου,
2000). Οι δούλοι από την άλλη τύγχαναν συχνά απάνθρωπης και σκληρής μεταχείρισης, αν και
συγκριτικά με άλλες περιοχές της Μεσογείου βρίσκονταν σε καλύτερη μοίρα, ενώ δεν είχαν κανένα
απολύτως δικαίωμα και θεωρούνταν ιδιοκτησία των κοινωνικά ευκατάστατων αθηναίων πολιτών.
Ωστόσο, αναγνωρίζονταν το γεγονός ότι η συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων αποτελούσε την
ατμομηχανή της ευημερίας και της προόδου της πόλης, γι’ αυτό και θεωρούνταν αναγκαία (Hunt,
1998).
Στη συνέχεια της ιστορίας συναντά κανείς την προχριστιανική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία
επίσης αναγνώριζε την αναγκαιότητα ύπαρξης δούλων για την επιβίωση και εξάπλωσή της, ενώ
υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για τη μεταχείριση αυτής της κοινωνικής ομάδας εκείνη την περίοδο.
Οι δούλοι δεν θεωρούνταν καν άνθρωποι αλλά αντικείμενα όπου ασκούνταν κάθε λογής εξουσία από
τους αφέντες τους. Οι μόνοι που είχαν ελευθερία δικαιωμάτων ήταν οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις των
πατρικίων και των συγκλητικών, επομένως η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν προσέφερε κάποια βελτίωση
στην αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Hopkins, 1987).
Χρονικά ακολουθεί ο Μεσαίωνας, όπου η μοναδική ένδειξη ευαισθησίας προς τα ανθρώπινα
δικαιώματα προήλθε από την προστασία που παρείχε η Καθολική Εκκλησία σε ορισμένες κοινωνικές
ομάδες όπως οι φτωχοί και οι διανοητικά καθυστερημένοι. Από την άλλη ωστόσο, ο ίδιος φορέας έχει
με αποδείξεις κατηγορηθεί επισήμως για φρικαλέα βασανιστήρια ή πολέμους που διενήργησε, άρα δε
μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι πραγματικά βοήθησε στην αναγνώριση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων (Sinclair, 2005). Η πρώτη πραγματική αναφορά και ταυτόχρονα ελπίδα για βελτίωση της
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αντιμετώπισης των ανθρώπων ακούει στο όνομα Magna Carta Libertatum, γνωστή και ως Ο Μεγάλος
Χάρτης των Ελευθεριών. Το έγγραφο αυτό, αν και αρχικά σχεδιάστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο της
Αγγλικανικής Εκκλησίας του Canterbury το 1215 με σκοπό να επιφέρει την ειρήνη μεταξύ του
Βασιλιά Ιωάννη της Αγγλίας και ενός πλήθους βαρόνων που επαναστάτησαν, στην πορεία έλαβε τη
μορφή μιας συμφωνίας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ευγενών απέναντι στον
απολυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης του βασιλιά. Μαζί με την καθιέρωση του Habeas Corpus, ενός
νομοθετικού πλαισίου που απαγόρευε τις αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις αν δεν οδηγούνταν
πρώτα ο κατηγορούμενος σε δίκη, αποτέλεσαν το εμβρυικό στάδιο πάνω στο οποίο πάτησαν τους
επόμενους αιώνες οι επερχόμενες γενιές για τη βελτίωση των συνθηκών αντιμετώπισης των ανθρώπων
(Sandoz, 2008).
Στη συνέχεια η ανθρωπότητα άρχισε δειλά-δειλά να εξέρχεται από τους δέκα αιώνες του
Μεσαίωνα - όπου μόνο η εκκλησία έδειχνε, αποσπασματικά, διαφορετική αντιμετώπιση προς
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες - και να εισέρχεται στην περίοδο της Αναγέννησης. Δυστυχώς και εκεί,
ιδιαίτερα την Περίοδο των Μεγάλων Ανακαλύψεων, τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτέλεσαν έναν τομέα
στον οποίο κανείς δεν έδωσε σημασία. Το 17ο και 18ο αιώνα όμως, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες άρχισαν
να βλέπουν διαφορετικά την ανθρώπινη υπόσταση, αφού σημαντικές προσωπικότητες της εποχής όπως
Βολταίρος, ο Ντιντερό, ο Ρουσώ, ο Χιούμ και άλλοι καλλιέργησαν την ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι
ίσοι αλλά διατύπωσαν για πρώτη φορά μετά από αιώνες, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που θα
έπρεπε να απολαμβάνει ο κάθε άνθρωπος. Χρονολογίες σταθμούς αποτέλεσαν αρχικά η Διακήρυξη
Ανεξαρτησίας της Αμερικής το 1787 και το Σύνταγμα της χώρας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η
Γαλλική Επανάσταση του 1789 όπου στη Διακήρυξή της γίνεται ρητή αναφορά στην ισότητα όλων
των ανθρώπων απέναντι στους νόμους του κράτους (Hunt, 2008).
Αν και μετά την Παλινόρθωση της Γαλλικής Δημοκρατίας το 1833, τα ατομικά δικαιώματα και
οι ελευθερίες που είχαν διαμορφωθεί μέχρι τότε επισκιάστηκαν από την φιλελεύθερη ιδεολογία της
ανερχόμενης αστικής τάξης, οι βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον είχαν ήδη μπει και αυτό θα φαινόταν
αρκετές δεκαετίες αργότερα. Έτσι, στα Συντάγματα που υπεγράφησαν από τα ευρωπαϊκά κράτη κατά
τον 19ο και 20ο αιώνα, διατυπώνονται για πρώτη φορά σε μαζική κλίμακα ορισμένα από τα ανθρώπινα
δικαιώματα και ελευθερίες που οφείλουν να εφαρμόζονται. Η Ελλάδα δε θα μπορούσε να απέχει από
αυτό το σύνολο κρατών και έτσι, στις 8 αναθεωρήσεις του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας
που ακολούθησαν την Ελληνική Επανάσταση γίνονται τέτοιες αναφορές (Υπ. Δικαιοσύνης, 2013)
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Ο τελευταίος μεγάλος σταθμός της ιστορικής αναδρομής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι
το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Αναμφισβήτητα, η συγκεκριμένη χρονική στιγμή αποτέλεσε
μια από τις πιο ντροπιαστικές περιόδους της ανθρωπότητας, κατά τη διάρκεια της οποίας καταλύθηκε
κάθε έννοια της ελευθερίας. Το τέλος του πολέμου βρήκε μια ανθρωπότητα κατεστραμμένη σε
ψυχολογικό αλλά και υλικό επίπεδο. Ωστόσο, με πρωτοβουλία της νεοσύστατης Επιτροπής των
Ηνωμένων Εθνών, πρόεδρος της οποίας τελούσε η Έλενορ Ρούσβελτ, γυναίκα του απολεσθέντος
προέδρου των ΗΠΑ Φρανγκλίνου Ρούσβελτ, συντάχθηκε και υπογράφηκε το 1948 από δεκάδες χώρες
της υφηλίου, η σύγχρονη Magna Carta όπως ονομάστηκε η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου. Το έγγραφο αυτό έμελε να αποτελέσει την απαρχή μιας σειράς αλλαγών που επήλθαν
σταδιακά ανά τον κόσμο στην αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην προστασία των
ατομικών ελευθεριών αλλά και τη δημιουργία ενός χάρτη για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες
ξεχωριστών ομάδων όπως τα παιδιά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή ακόμη και οι κρατούμενοι
(Robertson and Merrills, 1996).

1.2. Τα ανθρώπινα δικαιώματα
Ξεκινώντας από τον ορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτά αποτελούν «ένα σύνολο
ελευθεριών και δικαιωμάτων ίδιων για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλούν,
τη χώρα που κατοικούν, τη θρησκεία που ακολουθούν, τη φυλετική τους καταγωγή, το φύλο και την
ηλικία τους ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση στην οποία βρίσκονται» (U.N., 1948).
Τα δικαιώματα αυτά κρίνονται αλληλένδετα, αλληλοεξαρτώμενα και αδιαίρετα. Τα
οικουμενικά δικαιώματα του ανθρώπου συχνά εκφράζονται και προστατεύονται από τις εθνικές,
ομοσπονδιακές ή διεθνείς νομοθεσίες, με μορφές όπως Συνθήκες, Διεθνή Εθιμικά Δίκαια, Γενικές
Αρχές ή άλλου είδους πηγές διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου
καθορίζει την υποχρέωση των κυβερνήσεων να ενεργούν με συγκεκριμένους τρόπους ή και να
απέχουν από ορισμένες πράξεις, με σκοπό την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των ατόμων και των διαφόρων κοινωνικών ομάδων
(Beetham, 1999).
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Εξάλλου, η αρχή της καθολικότητας (principle of universality) των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή η αρχή,
όπως για πρώτη φορά τονίστηκε στην Οικουμενική Διακήρυξη του 1948, επαναλήφθηκε απαράλλαχτη
σε αναρίθμητες διεθνείς συμβάσεις και ψηφίσματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια από τις
σημαντικότερες παγκόσμιας κλίμακας συναντήσεις αρχηγών κρατών, η διεθνής διάσκεψη της Βιέννης
του 1993 με θέμα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κατά την οποία σημειώθηκε ότι «είναι καθήκον των
κρατών να προωθούν και να προστατεύουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τις θεμελιώδεις
ελευθερίες, ανεξάρτητα από το πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό υπόβαθρο που τα διέπει» (U.N.,
1948).
Το σύνολο των κρατών παγκοσμίως έχει επικυρώσει έστω μια από τις βασικές συνθήκες των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ πάνω από το 80% των κρατών έχει επικυρώσει τέσσερις ή και
περισσότερες εξ’ αυτών. Το γεγονός αυτό αντανακλά τη γενικότερη συναίνεση των μελών του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και δημιουργεί παράλληλα νομικές υποχρεώσεις, αφού δίνεται
συγκεκριμένη πλέον έκφραση στον όρο οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ορισμένες
μάλιστα από τις θεμελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απολαμβάνουν της καθολικής
προστασίας του διεθνούς εθιμικού δικαίου σε όλα τα κράτη και τους πολιτισμούς. Επιπλέον, τα
ανθρώπινα δικαιώματα χαρακτηρίζονται ως αναφαίρετα, δηλαδή δεν μπορούν να αφαιρεθούν εκτός
ειδικών περιπτώσεων και μόνο κάτω από νόμιμες διαδικασίες. Για παράδειγμα, το δικαίωμα στην
ελευθερία μπορεί να περιοριστεί μόνο όταν ένα άτομο έχει κριθεί ένοχο για εγκληματική από
δικαστήριο (Beetham, 1999).
Επιπροσθέτως, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαίρετα, είτε πρόκειται για αστικά και
πολιτικά δικαιώματα όπως το - βασικότερο όλων - δικαίωμα στη ζωή, την ισότητα ενώπιον του νόμου
και την ελευθερία της έκφρασης, είτε πρόκειται για οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα
όπως το δικαίωμα στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση και στην εκπαίδευση. Επίσης, υπάρχουν
και τα συλλογικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην ανάπτυξη και τον αυτοπροσδιορισμό. Όλα τους
είναι αδιαίρετα, αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα, αφού η βελτίωση των συνθηκών που αφορούν
ένα από αυτά θα διευκολύνει την πρόοδο και στα υπόλοιπα, ενώ η στέρηση κάποιου έχει αποδειχθεί
ότι σταδιακά μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το σύνολό τους (Hoffman, 2004).
Η ανυπαρξία διακρίσεων αποτελεί μια αρχή (principle of non-discrimination) που συνάδει με
το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αρχή αυτή είναι παρούσα σε όλες τις διεθνείς συνθήκες
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των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελεί κεντρικό θέμα ορισμένων διεθνών συμβάσεων όπως η
Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων ή τη Σύμβαση για την
Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών. Η αρχή ισχύει για όλους τους
ανθρώπους και όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και απαγορεύει τις διακρίσεις στους όρους που
περιέχονται στον κατάλογο των λεγόμενων χαρακτηριστικών δίχως λήξη (non-exhaustive) όπως το
χρώμα, η φυλή, το φύλο και άλλα. Η αρχή επίσης συμπληρώνεται από την αρχή της ισότητας,
σύμφωνα και με το άρθρο #1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που
αναφέρει ότι «όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και με ίση αξιοπρέπεια και δικαιώματα» (U.N.,
1994).
Τέλος, τα ανθρώπινα δικαιώματα συνεπάγονται τόσο δικαιώματα όσο και υποχρεώσεις. Τα
μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνουν υποχρεώσεις και καθήκοντα βάσει του
διεθνούς δικαίου, τα οποία περιλαμβάνουν το σεβασμό, την προστασία και την εκπλήρωση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η υποχρέωση σεβασμού σημαίνει ότι τα κράτη οφείλουν να απέχουν από
την παρεμπόδιση ή τον περιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προς γηγενείς ή ξένους πολίτες Η
υποχρέωση προστασίας σημαίνει ότι τα κράτη οφείλουν να προστατεύουν τα άτομα και τις κοινωνικές
τους ομάδες από την παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Η υποχρέωση της εκπλήρωσης τέλος σημαίνει
ότι τα κράτη οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή μη μέτρα που θα διευκολύνουν τους
πολίτες να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ σε ατομικό επίπεδο πρέπει να διευκρινίζεται
ο σεβασμός προς τα δικαιώματα του συνανθρώπου (Johnson and Symonides, 2001).

1.2.1. Το δικαίωμα στη ζωή
Σύμφωνα με το άρθρο #3 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «κάθε
άνθρωπος έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια». Παρά λοιπόν το
γεγονός ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο αγαθό το οποίο ο άνθρωπος έχει
δικαίωμα να απολαμβάνει και το κράτος να προστατεύει, η κατάσταση δεν ήταν πάντοτε έτσι. Η αρχή
έγινε από τους σοφούς της αρχαιότητας οι οποίοι με τους λόγους τους έστρεψαν την προσοχή της
κοινωνίας και προς το ίδιο το άτομο, ενώ τα λόγια τους επαναλήφθηκαν αιώνες αργότερα από τους
Διαφωτιστές, τους Φιλοσόφους, τους Σκεπτικιστές και άλλες κατηγορίες λόγιων οι οποίες έκαναν την
εμφάνισή τους πριν και μετά τη Γαλλική Επανάσταση (U.N., 1948).
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Έτσι, αν και η ανθρώπινη ζωή έχει αποτελέσει πλέον συνταγματικά και διεθνώς, ένα
κατοχυρωμένο και προστατευμένο δικαίωμα, το οικοδόμημά της δέχεται ισχυρούς τριγμούς από τις
τρομοκρατικές επιθέσεις που λαμβάνουν χώρα σε διάφορα κράτη της υφηλίου. Το βασικότερο αγαθό
όλων, το θεμελιώδες αυτό δικαίωμα που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι, απειλείται από τις ακραίες
θρησκευτικές και πολιτικές δυνάμεις που λυμαίνονται γεωγραφικές περιοχές και με τις εξτρεμιστικές
τους τάσεις αποδεικνύουν ότι τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Ωστόσο, οι απειλές
προέρχονται και από τις γενικότερες πολεμικές συγκρούσεις που ρημάζουν κόμη και ολόκληρες χώρες,
κατά τη διάρκεια των οποίων γίνεται χρήση όπλων μαζικής καταστροφής, αφαιρώντας έτσι αυτόματα
το δικαίωμα στη ζωή για μεγάλες ομάδες πληθυσμών. Τέλος, οι γενοκτονίες που έχουν
πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες σε πολλές χώρες της Αφρικανικής ηπείρου, αποδεικνύουν με
το χειρότερο τρόπο ότι ο άνθρωπος, ακόμη και αυτός που παλιότερα υπέφερε τα πάνδεινα, ξεχνά
εύκολα και θυσιάζει ακόμη και ζωές ομοεθνών του στο βωμό του χρήματος και της εξουσίας
(Χρυσόγονος, 2006).
Τα παραπάνω αποδεικνύουν περίτρανα ότι η διεθνής κοινότητα, αν και έχει πετύχει πολλά στην
κατεύθυνση της αναγνώρισης, του σεβασμού και της εφαρμογής του δικαιώματος στη ζωή, έχει να
διανύσει ακόμη πολύ δρόμο. Η προστασία του δικαιώματος της ζωής, του αγαθού χωρίς την ύπαρξη
του οποίου όλα τα άλλα δεν έχουν νόημα, φαίνεται ότι δέχεται κλυδωνισμούς. Αυτές είναι και οι
χρονικές στιγμές στις οποίες η ανθρωπότητα οφείλει να ενωθεί και να δείξει ότι είναι σε θέση να
αποτρέπει τα λάθη του παρελθόντος, δείχνοντας στις επόμενες γενιές το δρόμο για ένα καλύτερο
μέλλον.

1.2.2. Ελευθερία
Η ελευθερία αποτελεί ένα δικαίωμα που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό πράξεων τις οποίες
οφείλουν τα κράτη να προστατεύουν νομικά και να σέβονται. Κατά συνέπεια είναι εξίσου μεγάλος και
ο αριθμός των άρθρων που αναφέρονται στο δικαίωμα της ελευθερίας στην Οικουμενική Διακήρυξη
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πέρα λοιπόν από ορισμένα σημαντικά είδη ελευθερίας που θα
αναλυθούν στη συνέχεια υπάρχει η ελευθερία από την οπτική της μη-κατοχής ενός ανθρώπου ως
δούλου (άρθρο #3 και άρθρο #4), η ελευθερία μετακίνησης μεταξύ περιοχών και κρατών (άρθρο #13),
η ελευθερία της επιλογής επαγγέλματος και επαγγελματικής συνεργασίας για ειρηνικούς σκοπούς
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(άρθρο #20 και άρθρο #23), η ελευθερία επιλογής συντρόφου (άρθρο #16), η ελευθερία συμμετοχής σε
κοινωνικά δρώμενα ή διαδικασίες αυτοβελτίωσης μέσω εκπαίδευσης (άρθρο #21, άρθρο #26, άρθρο
#27 και άρθρο #29), καθώς και άλλου είδους δικαιώματα (U.N., 1948).
Αναφορικά με τη δουλεία, αυτή αποτελεί ένα κεφάλαιο της ανθρωπότητας στο οποίο άργησε
πάρα πολύ να βάλει τίτλους τέλους. Ακόμη και στο νεοσύστατο κράτος των ΗΠΑ κατά το 18ο και 19ο
αιώνα, η δουλεία αποτελούσε υπαρκτό φαινόμενο ιδίως στις νότιες και νοτιοανατολικές πολιτείες της
χώρας και ήταν η αφορμή για την οποία ξέσπασε ο Εμφύλιος Πόλεμος μεταξύ Νότιων και Βόρειων
πολιτειών με νικητές του δεύτερους, οι οποίοι επέβαλαν και την άρση της δουλείας απελευθερώνοντας
τους μαύρους εργαζόμενους που αποτελούσαν ιδιοκτησία των μεγαλογαιοκτημόνων (Ryan, 2008).
Στην Ευρωπαϊκή ήπειρο η δουλεία είχε αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα από πιο νωρίς, χωρίς
ωστόσο να λείπουν σποραδικά και μικρής έκτασης φαινόμενα στη νότια Ιταλία ή τη νότια Ισπανία και
την Ελλάδα, λόγω κυρίως της δυνατότητας αυτών των περιοχών να παράγουν ποσότητες γεωργικών
προϊόντων όπου η χρήση δούλων κρίνονταν επιβεβλημένη. Ωστόσο, οι μεγάλες αποικιοκρατικές
ευρωπαϊκές δυνάμεις, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Βρετανία, είχαν
μεταφέρει το φαινόμενο μακριά από τα «πολιτισμένα» βλέμματα του ευρωπαϊκού καθωσπρεπισμού
(Bairoch, 1993).
Τέλος, η Αφρική θεωρείται η μοναδική ήπειρος της υφηλίου στην οποία παρατηρούνται ακόμη
μεγάλης έκτασης φαινόμενα δουλείας στα αμέτρητα ορυχεία που βρίσκονται διάσπαρτα καθ’ όλο το
μήκος και πλάτος της, ενώ η Ασία ακολουθεί με σημαντική διαφορά και κυρίως σε άλλους τομείς
δραστηριότητας όπως η ένδυση και υπόδηση. Είναι εξάλλου γνωστά και από ιδιαίτερα εμπορικές
ταινίες τα πραγματικά φαινόμενα δουλείας σε αδαμαντωρυχεία, χρυσορυχεία ή οποιουδήποτε είδους
γεωλογική ανασκαφή ανεύρεσης πολύτιμων λίθων, όπου η πολύωρη και κοπιαστική εργασία ακόμη
και ανήλικων παιδιών επιβραβεύεται από πενιχρούς μισθούς και κανενός είδους υγειονομική
περίθαλψη, καθιστώντας τους σύγχρονους δούλους. Η δουλεία επομένως δεν έχει εξαλειφθεί, απλά
έχει λάβει διαφορετική μορφή και καλύπτεται από ένα νομοθετικό πέπλο, που επιτρέπει σε όσους τη
διαπράττουν να κινούνται παράνομα εντός του νόμου (Sacerdote, 2005).
Από τις υπόλοιπες ελευθερίες, ορισμένες αποτελούν ακόμη αντικείμενο έντονων συζητήσεων
σε πολλά κράτη, όπως η ελευθερία της επιλογής συντρόφου. Στα μεν θεοκρατούμενα και βαθιά
θρησκόληπτα μουσουλμανικά κράτη της Μέσης Ανατολής δεν δίνεται καν η δυνατότητα αναζήτησης
συντρόφου αλλά επιβάλλεται από τα συμφέροντα της οικογένειας, ενώ οι γυναίκες βρίσκονται σε πολύ
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χειρότερη θέση από τους άντρες, αφού αποτελούν εξολοκλήρου αντικείμενα οικονομικής
διαπραγμάτευσης και η κατοχή τους εξαρτάται από την πλειοδοσία του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη. Στα
δε πολιτισμένα δυτικά κράτη, τόσο καθολικής όσο και ορθόδοξης πίστης, φαίνεται ότι η ομοφυλοφιλία
θεωρείται μειονέκτημα ή πάθηση για έναν αριθμό κρατών τα οποία προσπαθούν με νομοθετικά
διατάγματα να εμποδίσουν τη δημιουργία ομόφυλων ζευγαριών. Αν και η Οικουμενική Διακήρυξη δε
φαίνεται να κάνει διακρίσεις στο είδος των ζευγαριών, φαίνεται πως υπάρχουν κύκλοι που δεν
επιθυμούν την πλήρη ελευθερία σε ορισμένες εκφάνσεις του αυτοπροσδιορισμού, ο οποίος στην ουσία
αποτελεί ένα ακόμη ανθρώπινο δικαίωμα (U.N.H.R., 2008).
Η ελευθερία μετακίνησης μεταξύ κρατών είναι κατά περιπτώσεις ένα ιδιαίτερα σημαντικό
δικαίωμα. Πέρα από τους επαγγελματικούς ή ψυχαγωγικούς λόγους οι οποίοι μπορεί να επιβάλλουν
μια διασυνοριακή μετακίνηση, υπάρχουν πολύ σοβαρότεροι λόγοι που αναγκάζουν τους ανθρώπους να
προβούν σε μια τέτοια πράξη και ακούνε στο όνομα εμπόλεμες ζώνες. Οι πληθυσμοί που έχουν την
ατυχία να βρίσκονται στο επίκεντρο πολεμικών συρράξεων αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη στέγη
τους προκειμένου να επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Αυτός είναι και ένας από τους
σημαντικότερους λόγους που προστέθηκε το συγκεκριμένο άρθρο στην Οικουμενική Διακήρυξη και το
οποίο συμπληρώνεται από την προσφορά ασύλου σε αυτά τα άτομα που ουσιαστικά εξαναγκάζονται
σε φυγή. Φυσικά σε περιπτώσεις που κάποιο άτομο μετακινείται διασυνοριακά ενώ έχει προηγηθεί η
απαγγελία αξιόποινων πράξεων προς το πρόσωπό του, η ισχύς του άρθρου σταματά να υφίσταται και
οι αρμόδιες αρχές έχουν κάθε δικαίωμα σύλληψης ή και έκδοσής του (Robertson and Merrills, 1996).
Το δικαίωμα της ελεύθερης συμμετοχής σε κοινωνικά δρώμενα αποτέλεσε την επίσημη ρήξη
του παλιού κατεστημένου το οποίο έδινε τη δυνατότητα συμμετοχής στη διακυβέρνηση μιας χώρας (ή
μέρους της) μόνο σε άτομα ανώτερης κοινωνικής τάξης. Ασχέτως του γεγονότος ότι η δημόσια
προβολή απαιτεί ένα οικονομικό υπόβαθρο, το άρθρο #21 της Οικουμενικής Διακήρυξης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επέτρεπε πλέον και επισήμως σε άτομα οποιασδήποτε κοινωνικής τάξης
να δηλώσουν δημόσια τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες εκλογής κυβερνώντων ενός κράτους αλλά
και να την ασκήσουν νόμιμα εφόσον εκλεγούν. Όπως μάλιστα υποδεικνύει η παράγραφος #3 του
άρθρου #21 «η λαϊκή θέληση αποτελεί το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας και η ελευθερία εκλογής οφείλει
να διαφυλάσσεται». Το βήμα αυτό αποτέλεσε την επιτομή της δημιουργίας κλίματος ισότητας μεταξύ
των κοινωνικών τάξεων, κλείνοντας έτσι ένα τεράστιο χάσμα που κρατούσε από την απαρχή της
δημιουργίας πολιτισμού στην ανθρωπότητα (Δαγτόγλου, 2005).
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1.2.3. Ελευθερία του λόγου
Το συγκεκριμένο δικαίωμα περιλαμβάνεται στο άρθρο #19 της Οικουμενικής Διακήρυξης,
όπου και αναφέρεται ότι «κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης, γεγονός που
συνεπάγεται τη μη-τέλεση δυσμενών συνεπειών για την έκφραση απόψεων και ιδεών ή την ανταλλαγή
πληροφοριών με οποιοδήποτε μέσο». Αν και οι περιπτώσεις φίμωσης και λογοκρισίας είναι πολλές - με
μια από τις πιο πρόσφατες αλλά και κοντινές στη χώρα μας αυτή της αυταρχικής συμπεριφοράς του
πρωθυπουργού της γειτονικής Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που έκλεισε διαδικτυακούς τόπους
μέσων ενημέρωσης της χώρας του και απαγόρευσε την κυκλοφορία έντυπων μέσων που επέδειξαν
αυστηρά κριτική στάση απέναντι στον τρόπο διακυβέρνησής του - η προστασία της έκφρασης του
λόγου αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας μια
εκρηκτική άνοδο από το κίνημα των Διαφωτιστών (Letsch, 2016).
Ξεκινώντας από το Δημόκριτο και τον Πλάτωνα, είχαν αναπτύξει μια ιδιάζουσα θεωρία για
την έννοια της «ιδέας» (αυθύπαρκτες οντότητες που αποτελούν το σύμπαν) η οποία μετουσιώνεται στη
συνέχεια σε λόγο, ενώ οι Descartes και Kant θεωρούσαν την ιδέα αναγκαία για την ύπαρξη του λόγου.
Έτσι, αν και τα περιστατικά περιορισμού της έκφρασης δεν λείπουν ακόμη και από τον σύγχρονο
κόσμο που υποτίθεται ότι δέχεται τη διαφορετικότητα περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή της
ανθρώπινης ιστορίας, η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περιλαμβάνει την
ελευθερία της έκφρασης η οποία αποτελεί τη βάση της πνευματικής ελευθερίας. Εξάλλου, όπως τόνισε
και ο μεγάλος Έλληνας λόγιος Αντώνιος Κυριαζής (γνωστότερος ως Ρήγας Φεραίος ο Βελεστινλής),
«ο ορθότερα σκεπτόμενος νους είναι ο ελεύθερα σκεπτόμενος νους» (Δημητρόπουλος, 2008).
Δίνοντας τον ορισμό της ιδέας, αυτή «αποτελεί μια πνευματική οντότητα και για το λόγο αυτό
δεν παρουσιάζει υλική υπόσταση αλλά αντανακλάται στο εξωτερικό κόσμο». Επομένως, η προστασία
του λόγου περιλαμβάνει και την ελευθερία του τύπου, δηλαδή της διατύπωσης των ιδεών σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή στην οποία μπορεί να γίνει αντικείμενο ανάγνωσης αλλά και σχολιασμού, ενώ
η διάδοση των πληροφοριών που μεταφέρει και των ιδεών που εκφράζει αποτελεί επίσης
προστατευόμενο είδος. Επιπλέον, περιλαμβάνεται ακόμη μια ελευθερία στον προαναφερθέντα
κατάλογο και είναι λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό, αυτή του δικαιώματος να μην εκφράζει κάποιος
την άποψή του για ένα ζήτημα και αυτό ονομάζεται αρνητική ελευθερία έκφρασης. Τέλος, η ανάγκη
προστασίας αυτού του δικαιώματος προήλθε κυρίως από την παρεμπόδιση έκφρασης των πολιτικών
απόψεων, εξαιτίας του φόβου επηρεασμού των μαζών (Δαγτόγλου, 2005).
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1.2.4. Ελευθερία σκέψης και συνείδησης
Αν και η συγκεκριμένη ελευθερία συχνά ταυτίζεται με την προαναφερθείσα του δικαιώματος
έκφρασης, ωστόσο υπάρχουν διακριτές διαφορές παρά το γεγονός ότι αλληλοεξαρτώνται, αφού γίνεται
εύκολα κατανοητό ότι ο λόγος αποτελεί προϊόν σκέψης. Το άρθρο #18 σημειώνει ότι «κάθε άνθρωπος
έχει το δικαίωμα της σκέψης και της συνείδησης», ενώ περιλαμβάνει και την ελευθερία της πίστης σε
οποιαδήποτε θρησκεία θεωρεί ο ίδιος ότι τον εκφράζει και του δημιουργεί ψυχική γαλήνη, ένα
ιδιαίτερα προσβεβλημένο, κατά ιστορικές περιόδους, δικαίωμα που θα αναλυθεί στην πορεία (U.N.,
1948).
Η ελευθερία της έκφρασης και του λόγου επομένως συνεπάγεται ότι το άτομο πρωτίστως
απολαμβάνει το δικαίωμα της ελεύθερης σκέψης και συνείδησης. Εξάλλου, αν δεν υπάρχει το δεύτερο,
δηλαδή γίνεται προσπάθεια επιβολής απόψεων τρίτων, τότε και ο λόγος δεν θα αποτελεί προϊόν
ελεύθερης βούλησης αλλά σύγκρουσης διαφορετικών απόψεων με συνέπεια ένα μη επιθυμητό
αποτέλεσμα ή τον ιδεολογικό εγκλωβισμό και την καταπίεση του ατόμου που αναπαράγει τις τρίτες
απόψεις (Χρυσόγονος, 2006).
Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η ελευθερία του
δικαιώματος αυτού καταπατάται και οι απόψεις που εκφράζονται προσβάλλουν το πρόσωπο στο οποίο
αναφέρονται. Έτσι, τα εθνικά συντάγματα των περισσότερων χωρών έχουν φροντίσει να
περιλαμβάνουν άρθρα που υπαγορεύουν ποινές για όσους ξεπερνούν τα όρια της ελευθερίας της
έκφρασης και του λόγου και εξυβρίζουν ή δυσφημούν με ακραίο ή συκοφαντικό τρόπο. Επιπλέον, το
μέσο ενημέρωσης που περιέχει ανυπόστατες και μη εξακριβωμένες πληροφορίες κινδυνεύει να
υποστεί και αυτό ανάλογες ποινές, αφού ενημερώνει τους αναγνώστες ή τους ακροατές ψευδώς και
καταχράται την ελευθερία που του έχει προσφερθεί ώστε να πληροφορεί και να ενημερώνει την
κοινωνία (Καρακώστας, 2005).

1.2.5. Ελευθερία θρησκευτικής πεποίθησης
Επέκταση της παραπάνω ελευθερίας των σκέψεων και της συνείδησης, αποτελεί και το
δικαίωμα που πρέπει να απολαμβάνει ο κάθε άνθρωπος, αυτό της θρησκευτικής του πίστης ή ακόμη
και το δικαίωμα να μην πιστεύει σε κάποια θρησκεία. Το προαναφερθέν άρθρο #18 της Οικουμενικής
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Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναφέρει παράλληλα με την ελευθερία σκέψης και
συνείδησης αυτή της ελευθερίας της θρησκείας. Η πίστη και τα σύμβολα τα οποία εξυμνεί ο κάθε
άνθρωπος αποτελούν ένα προσωπικό του στοιχείο και δικαιούται επίσης να εκφράζει την προσήλωσή
του αυτή είτε σε ιδιωτικό είτε σε δημόσιο χώρο, εφόσον η πράξη δεν προσβάλλει άλλες θρησκείες ή
άτομα ούτε προκαλεί φθορές ή καταστροφές προς συνανθρώπους και προς δημόσια ή ιδιωτική
περιουσία (U.N., 1948).
Είναι γνωστά εξάλλου τα περιστατικά προσηλυτισμού που παρατηρήθηκαν επί αιώνες στα
χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με τις Σταυροφορίες στους Αγίους τόπους αλλά και την
μετέπειτα εκδίκηση των Μουσουλμάνων και τις προσπάθειες επιβολής της δικής τους θρησκείας.
Δυστυχώς αυτό συνεχίζεται ακόμη και σήμερα, όπου στη Μέση Ανατολή η άνοδος ακραίων
θρησκευτικών τάσεων που ακούνε στο όνομα Ισλαμικό Κράτος προσπαθεί να εγκαθιδρύσει τα δικά
της πιστεύω (Farhan, 2015). Το ζήτημα ωστόσο της θρησκευτικής ελευθερίας ήταν ένα από τα πρώτα
που αποτέλεσαν αντικείμενο σεβασμού από τον άνθρωπο ακόμη και σε περιπτώσεις πολεμικών
συγκρούσεων, δείχνοντας ότι η γεωγραφική επέκταση ενός λαού μπορούσε να ανεξαρτητοποιηθεί από
την πίστη των κατακτημένων περιοχών.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι περίοδοι της εκστρατείας του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, ο οποίος σεβάστηκε πλήρως τα ιερά σύμβολα όλων των περιοχών από την Αίγυπτο μέχρι
την Ινδία, ακόμη και αυτά των βασικών του εχθρών των Περσών (Hammond, 1994) αλλά και πιο πριν
κατά τα χρόνια της αθηναϊκής δημοκρατίας όπου και υπήρχε βωμός αφιερωμένος στους «άγνωστους
θεούς», ένδειξη σεβασμού στις θρησκείες άλλων λαών (Σακελλαρίου, 2000). Το Διάταγμα της
Ανεξιθρησκίας (ή Διάταγμα των Μεδιολάνων) αποτελεί την πρώτη σημαντική και έγγραφη
προσπάθεια του ανθρώπου να δείξει σεβασμό προς τα θρησκευτικά σύμβολα και τους χώρους πίστης,
αφού ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας σταμάτησε με αυτό τους διωγμούς των χριστιανών
(Beard, North and Price, 1998).
Αντίστοιχα παραδείγματα έχουν καταγραφεί αρκετά κατά τη διάρκεια της ιστορίας,
αποδεικνύοντας ότι η θρησκεία αποτελούσε το μοναδικό κεφάλαιο της κοινωνίας στο οποίο ο
άνθρωπος έδειχνε σεβασμό. Από τον ασιάτη στρατηλάτη Αττίλα, τον Μουσουλμάνο Χαλίφη Σαλάχ
Αντ-Ντίν, την Ισπανία στα τέλη του Μεσαίωνα και τις εξερευνήσεις, τις επιδρομές των Γερμανικών
φυλών, την Τουρκική Αυτοκρατορία του Μωάμεθ και το Σύνταγμα των ΗΠΑ υπάρχουν δεκάδες
παραδείγματα που αποδεικνύουν τη θρησκευτική ελευθερία που επέτρεπε ο κατακτητής στον
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κατακτημένο και φτάνει κανείς μέχρι το σήμερα και την προστασία της ελευθερίας της πίστης ή ακόμη
και της αλλαγής θρησκευτικού προσανατολισμού, αφού αποτελεί κομμάτι αυτοπροσδιορισμού. Ο
πιθανός φόβος της ύβρης, όπως τον εξέφραζαν οι αρχαίοι Έλληνες ή απλά η παιδεία που διέθεταν οι
κατά καιρούς κατακτητές και πολέμαρχοι ή ακόμη και ο φόβος των αντιποίνων προς τους
ομόθρησκούς τους όταν αυτοί θα αποχωρούσαν, οδήγησε σταδιακά σε έναν γενικότερο σεβασμό προς
το ευαίσθητο αυτό ζήτημα (Armstrong, 2000).

1.3. Διδασκαλία ανθρώπινων δικαιωμάτων
Για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα γίνεται κατανοητό ότι ο ορισμός που θα
μπορούσε να δοθεί δεν είναι απλός. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ορισμός
που δίνεται μέσα από τα διάφορα προγράμματα «Εκπαίδευσης Νέων για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου» είναι ο εξής (UNESCO, 2009):
“Η εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελείται από εκείνα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και
τις δραστηριότητες, οι οποίες έχουν ως στόχο να προωθήσουν την ισότητα απέναντι στην αξιοπρέπεια
των ανθρώπων, ενώ συνδυάζονται με πρόσθετα προγράμματα τα οποία προωθούν τη διαπολιτισμική
μάθηση, τη συμμετοχή σε δράσεις και την παροχή δικαιωμάτων σε μειονοτικές κοινωνικές ομάδες”
Τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται σημαντικές προσπάθειες από εθνικούς και διεθνείς φορείς, οι
οποίες έχουν ως στόχο την ενημέρωση των πολιτών όλων των ηλικιών, σχετικά με τα δικαιώματα των
ανθρώπων. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι είναι πολύ πιθανό να μην γνωρίζουν πολλά από τα
δικαιώματα αυτά, ενδεχομένως και αρκετά βασικά, ωστόσο οι επόμενες γενιές έχουν την ευκαιρία να
ενημερωθούν σωστά μέσα από τα προγράμματα που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια των σχολικών
προγραμμάτων, αφού πλέον οι εκπαιδευτικοί έχουν επωμιστεί το ρόλο του αγγελιοφόρου. Εξάλλου, τα
σημερινά παιδιά είναι οι μελλοντικοί πολίτες αυτού του κόσμου, μέσα από τα χέρια των οποίων θα
περάσει η βελτίωση των συνθηκών αντιμετώπισης του ανθρώπου (Report, 2002).
Από τον παραπάνω ορισμό, απομονώνεται μια λέξη-κλειδί και αυτή είναι ο «συνδυασμός» των
προγραμμάτων εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα, με δράσεις και συνεχή ενημέρωση καθ’ όλη
τη διάρκεια της σχολικής ζωής ενός παιδιού. Αυτό ωστόσο που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι τα
ΓΙΔΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

14

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

προγράμματα εκπαίδευσης προσαρμόζονται συνήθως στις εκπαιδευτικές ανάγκες, προτιμήσεις και
ικανότητες των μαθητών, ενώ βασικός στόχος τους είναι η δημιουργία μιας γενικότερης κουλτούρας
σεβασμού προς τον άνθρωπο και προστασίας των δικαιωμάτων του (Gollob and Kraft, 2006). Η
νοοτροπία αυτή που σταδιακά αναπτύσσεται περιέχει:
Τη δημιουργία ενός αισθήματος εκτίμησης προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και την
ανάπτυξη δύο στοιχείων σεβασμού, τον αυτοσεβασμό και τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο
Προσπάθειες να διασφαλιστούν η πραγματική ισότητα μεταξύ φύλων και ίσως ευκαιριών σε
κάθε τομέα
Την ενίσχυση της αλληλοκατανόησης και των ανθρώπινων σχέσεων με στόχο τη δημιουργία
πιο ενεργών πολιτών
Συνεχή προώθηση των πρωτοβουλιών και των δραστηριοτήτων των διεθνών οργανώσεων, οι
οποίες έχουν ως στόχο το χτίσιμο μιας κουλτούρας φιλειρηνικής, που να βασίζεται στις
οικουμενικές αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την έλλειψη βίας, την ανοχή των
ιδιαιτεροτήτων και την κατανόηση σε παγκόσμια κλίμακα
Ενίσχυση του δημοκρατικού πολιτεύματος και των αρχών που το διέπουν, την κοινωνική
δικαιοσύνη, την ανάπτυξη, την κοινωνική αρμονία, την αλληλεγγύη και τα φιλικά αισθήματα
μεταξύ ατόμων και κρατών
Την ενίσχυση του αισθήματος σεβασμού, της κατανόησης και της εκτίμησης προς την
ποικιλομορφία, ιδιαίτερα τη φυλετική, την εθνική, τη θρησκευτική και τη γλωσσική, χωρίς
ωστόσο να παραλείπεται και η περίπτωση της ύπαρξης των πολύ σημαντικών μειονοτήτων
Τη δημιουργία στάσεων και συμπεριφορών που να προκαλούν το σεβασμό για τα δικαιώματα
των άλλων
Την ενίσχυση του σεβασμού τόσο στα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και στις ελευθερίες των
άλλων

Η παιδική ηλικία εξάλλου θεωρείται ως η πιο κατάλληλη για την έναρξη προγραμμάτων δια
βίου μάθησης άνω στα δικαιώματα των ανθρώπων. Είναι μια ηλικία όπου το άτομο με την κατάλληλη
εκπαίδευση από έναν σωστά καταρτισμένο - και ενημερωμένο για τις σύγχρονες εξελίξεις εκπαιδευτικό, μπορεί να γίνει ένας συνειδητοποιημένος πολίτης του αύριο, που θα αποτελέσει και ο
ίδιος αγγελιοφόρος των ειρηνικών μηνυμάτων, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για έναν κόσμο με
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περισσότερη ισότητα. Οι στόχοι που τίθενται επομένως από τη γενική εκπαίδευση για τα ανθρώπινα
δικαιώματα θα ήταν σωστό να θεωρηθεί ότι περνάνε μέσα από το πρίσμα ορισμένων κοινωνικών
ομάδων στις οποίες αυτό ζει και μεγαλώνει, όπως η οικογένεια, οι σχέσεις του με τα άλλα παιδιά, οι
εκπαιδευτικοί με τους οποίους έρχεται σε επαφή και τα αισθήματα που του προκαλούν οι γενικότερες
συναναστροφές με τους γύρω του (Naidoo, Saihjee and Motivans, 2011).
Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν έχουν ως κύριο μέλημα, κατά την εκπαίδευση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, να καλλιεργήσουν την τόσο την αυτοπεποίθηση όσο και την ανοχή προς το σύνολο της
κοινωνίας. Ταυτόχρονα οφείλουν να θέσουν γερές βάσεις για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης
κουλτούρας σεβασμού και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναπτύσσοντας στους μαθητές
(Gollob and Kraft, 2006):
 την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης στα παιδιά ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να
υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους και να προστατεύουν τους άλλους
 το αίσθημα εκτίμησης και σεβασμού προς το διαφορετικό ή το νέο
 την ένταξη στην καθημερινότητα, του σεβασμού και της αναγνώρισης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
 την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, τη σημαντικότερη ίσως παράμετρο ενίσχυσης της
προσωπικότητας
 την εκμάθηση αλλά και κατανόηση της σημασίας των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
καθώς και την εκμάθηση μετάδοσης αυτών
 ην πολύ σημαντική απόκτηση συμπεριφοράς η οποία θα είναι σε θέση να αποτρέψει
συγκρούσεις χωρίς τη χρήση βίας αλλά με προώθηση του σεβασμού προς τα δικαιώματα, τη
διαφορετικότητα και τις ελευθερίες των άλλων

1.4. Στάσεις Διεθνών Οργανισμών για την εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Από την πρώτη μέρα της παγκόσμιας προσπάθειας για την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων το 1948 - με την υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης - μέχρι σήμερα, η διεθνής
κοινότητα έχει να επιδείξει ένα αρκετά σημαντικό έργο στην κατεύθυνση αυτή. Οι διεθνείς οργανισμοί
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που έχουν ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων, τη διάδοση του μηνύματος για περισσότερη
ισότητα στον κόσμο αλλά και τη δημιουργία ή εφαρμογή προγραμμάτων σχετικών με την εκπαίδευση
των δικαιωμάτων του ανθρώπου, έχουν αυξηθεί εκθετικά τις τελευταίες δεκαετίες. Ασχέτως του
γεγονότος ότι εξυπηρετούν συγκεκριμένες σκοπιμότητες ορισμένες φορές, οι διεθνείς οργανισμοί στην
πλειοψηφία τους ευαισθητοποιούν μεγάλες ομάδες ανθρώπων, εναντιώνονται σε προσβλητικές,
ρατσιστικές και κακόβουλες ενέργειες που στοχεύουν στην επιστροφή σε ένα μεσαιωνικό και
οπισθοδρομικό καθεστώς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ φτάνουν ενίοτε μέχρι και στα εθνικά
κοινοβούλια, πιέζοντας για περαιτέρω λήψη μέτρων ενίσχυσης των δικαιωμάτων και υποστήριξης των
προγραμμάτων εκπαίδευσης (Johnson and Symonides, 2001).
Οι δράσεις που έχουν ληφθεί κατά καιρούς δε χωράνε στα περιορισμένα πλαίσια μιας εργασίας
και για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη και συνοπτική αναφορά ορισμένων από αυτές,
καθώς και των σημαντικότερων οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα. Έτσι,
στην κορυφή της άτυπης πυραμίδας των οργανισμών για την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, θα εντοπίσει κανείς την UNESCO (United Nations Education, Scientific & Cultural
Organization), η οποία κατά κάποιο τρόπο δίνει τον τόνο στις δράσεις που θα ληφθούν (UNESCO,
2012).
Το 2004 ο συγκεκριμένος οργανισμός ξεκίνησε ένα μακρόπνοο πρόγραμμα που ακόμη
βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις, δείχνοντας έτσι την προσήλωση της
UNESCO στο σκοπό της αλλά και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει το ζήτημα της διάδοσης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πρόγραμμα World Programme for Human Rights Education
στοχεύει στην προώθηση της εφαρμογής μεθόδων διδασκαλίας που περιέχουν την εκμάθηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκτός του τομέα της σχολικής εκπαίδευσης (U.N.H.R., 2008).
Η πρώτη φάση που έλαβε χώρα μεταξύ 2005 και 2009, παρά τον αρχικό σχεδιασμό για λήξη το
2007, επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μαθητές δημοτικού και
γυμνασίου. Το λεγόμενο και Σχέδιο Δράσης, του προγράμματος, σχεδιάστηκε από αναγνωρισμένους
επαγγελματίες του χώρου της εκπαίδευσης και περιελάμβανε μια συμπαγή στρατηγική καθώς και
πρακτικές ιδέες εφαρμογής της εκπαίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο
(UNESCO, 2006). Η δεύτερη φάση έλαβε χώρα μεταξύ 2010 και 2014 και επικεντρώθηκε σε
μεγαλύτερες βαθμίδες εκπαίδευσης αλλά και στην εκπαίδευση των ίδιων των δασκάλων ή καθηγητών.
Ωστόσο, ο σχεδιασμός της δεύτερης φάσης πήγαινε ένα βήμα μπροστά, μεταφέροντας την εκπαίδευση
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των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακόμη και στις δημόσιες υπηρεσίες, τα νομοθετικά όργανα και το
στρατιωτικό προσωπικό (UNESCO, 2012).
Η τρίτη φάση του προγράμματος στοχεύει ταυτόχρονα σε δύο τομείς. Ο πρώτος από αυτούς
έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των δύο πρώτων προγραμμάτων που έλαβαν χώρα συνολικά από το
2005 μέχρι και το 2014. Ο δεύτερος και ίσως πιο καίριος, έχει ως στόχο τη μαζική ενημέρωση του
κοινού, αφού η εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα επεκταθεί σε διαφημιστικές εκστρατείες
σε όλων των ειδών τα μέσα ενημέρωσης αλλά θα αφορά και την ολοκληρωμένη ενημέρωση των ίδιων
των δημοσιογράφων (UNESCO, 2015).
Μια ακόμη οργάνωση που υπερασπίζεται - πέραν των άλλων - τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι
η Διεθνής Αμνηστία (Amnesty International). Η συγκεκριμένη μη-κυβερνητική οργάνωση (NonGovernmental Organization) ξεκίνησε τη δική της εκστρατεία το 2009, με τίτλο «Σχέδιο για σχολεία
φιλικά προς τα Ανθρώπινα Δικαιώματα». Μέσα από αυτό το πρόγραμμα η οργάνωση προωθεί την
εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κυρίως σε τριτοκοσμικές χώρες όπου αυτά αποτελούν
αντικείμενο ακραίας καταπάτησης. Το βασικό σλόγκαν της εκστρατείας είναι ότι “ο καθένας μπορεί να
ενδυναμώσει τον εαυτό του και τους άλλους ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες και στάσεις που προωθούν
την ισότητα την αξιοπρέπεια και το σεβασμό τοπικά, εθνικά και διεθνώς” (A.I., 2016).
Όπως αναφέρει και η διαφημιστική εκστρατεία της οργάνωσης, τα σχολεία που είναι φιλικά
προς τα ανθρώπινα δικαιώματα τοποθετούν την εκμάθησή τους στην καρδιά της εκπαιδευτικής
εμπειρίας και τα καθιστούν αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής καθημερινότητας. Στα πλαίσια φυσικά
αυτής της εκστρατείας, η οργάνωση έχει εκδώσει και έναν οδηγό με τίτλο «Becoming a Human Rights
Friendly School: A guide for schools around the world», στον οποίο αναφέρει τους τρόπους με τους
οποίους μπορούν τα σύγχρονα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί να εντάξουν στο πρόγραμμά τους όσα
προτείνει η Διεθνής Αμνηστία και η εκπαίδευση αυτή να έχει αντίκτυπο όχι μόνο στους μαθητές αλλά
και την ευρύτερη κοινωνία όπου ζούνε (A.I., 2012).
Επιπλέον, το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe) διαθέτει και αυτό το δικό του
αρμόδιο όργανο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δράσεις που πρέπει να λαμβάνονται, στην
κατεύθυνση πάντα της υιοθέτησης μέτρων για τη διάδοση της ισότητας μεταξύ των πολιτών και της
παιδικής γαλούχησης σε μια νοοτροπία σεβασμού προς τον συνάνθρωπο. Έτσι, το γραφείο του
υπευθύνου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα των ανθρώπων, έχει εκπονήσει μια σειρά
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δράσεων για την εκπαίδευση αυτών στη Γηραιά Ήπειρο, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα «Κίνηση
κατά των Συζητήσεων Μίσους» (No Hate Speech Movement). Το πρόγραμμα αυτό, που ξεκίνησε το
2001, απευθύνεται σε νεαρά άτομα και ενθαρρύνει τόσο τα ίδια όσο και τους καθηγητές ή δασκάλους
τους στην εκμάθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και την υποστήριξη ατόμων που έχουν πέσει
θύματα λεκτικής κακοποίησης. Η συγκεκριμένη κίνηση παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα σε σύγκριση με
τις προαναφερθείσες, αφού στοχεύει επιπλέον στα παιδιά που υπήρξαν θύματα μέσω διαδικτύου, μια
μορφή βίας που τις περισσότερες φορές δεν εντοπίζεται εύκολα (COE, 2014).
Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει εκδώσει και μια σειρά οδηγιών, οι οποίες
αποστέλλονται σε όλα τα εθνικά Υπουργεία Παιδείας και από εκεί σε κάθε σχολείο ξεχωριστά. Οι
οδηγίες αυτές αφορούν τους τρόπους εκπαίδευσης των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς τους, δίνουν
ιδέες για δραστηριότητες και κάνουν προτάσεις για καλύτερη κατανόηση των στόχων που τίθενται
μελλοντικά, ώστε η πλειοψηφία των μαθητών να γίνει συνεχιστής της διάδοσης της ισότητας και της
υποστήριξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Οι οδηγίες αυτές βρίσκονται σε προγράμματα όπως «Η
Πυξίδα» (Compass) που αποτελεί ένα εγχειρίδιο για την εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε
νέους ανθρώπους, το πρόγραμμα «ENTER!» που αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα των παιδιών σε
υπανάπτυκτες γειτονιές των ευρωπαϊκών πόλεων και το πρόγραμμα «ACT-HERE» που αποτελεί
εξελιγμένη εκδοχή της Πυξίδας. Τέλος, τα ιδιαίτερα καλογραμμένα και προσεγμένα εγχειρίδια
«Compasito» (Οδηγός για Εκπαίδευση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε Παιδιά), «Education Pack»
και «Gender Matters» που διατίθενται και μέσω διαδικτύου δωρεάν για όλους και κυρίως τους
εκπαιδευτικούς, εμπλουτίζουν ακόμη περισσότερο τη γκάμα της ευρωπαϊκής προσπάθειας για
εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις νεότερες γενιές (COE, 2016).
Οι δράσεις ωστόσο που λαμβάνονται, δεν περιορίζονται μόνο σε μεγάλους οργανισμούς ή μηκυβερνητικές οργανώσεις. Υπάρχουν δεκάδες οργανισμοί που εκδίδουν κατά διαστήματα τις δικές
τους προτάσεις ή διαφημιστικές εκστρατείες ώστε η ευαισθητοποίηση του κόσμου να μη σταματά,
μιας και - αναφερόμενοι στην εκπαίδευση, η βασική της αρχή είναι ότι - η επανάληψη αποτελεί τη
μητέρα της μάθησης. Αναζητώντας λοιπόν τις στάσεις που λαμβάνουν διάφοροι οργανισμοί στο θέμα
της εκπαίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εντοπίζει κανείς ένα από τα πρώτα εγχειρίδια του 21ου
αιώνα, αυτό που είχαν εκδώσει συνεργατικά το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (The Human Rights
Resource Center) με το Ίδρυμα Στάνλεϋ (The Stanley Foundation). Το βιβλίο με τίτλο «Εγχειρίδιο για
την Εκπαίδευση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (The Human Rights Education Handbook) περιείχε
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αποτελεσματικές πρακτικές για εκμάθηση, δράση και αλλαγή των συνθηκών όπου διαπιστώνονταν
ελλείψεις και αποτέλεσε μια από τις πρώτες προσπάθειες ένταξης προγραμμάτων εκπαίδευσης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχολεία (HRRC, 2000).
Τέλος, αξίζει μια σύντομη αναφορά σε ορισμένους οργανισμούς που συνεισφέρουν τα μέγιστα
σε περιοχές όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν τυγχάνουν του δέοντος σεβασμού. Το Αραβικό
Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Arab Institute for Human Rights), το οποίο μάλιστα έλαβε κατά
το έτος 1992 το βραβείο της UNESCO για την καμπάνια εκπαίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
που «εξαπέλυσε» στις μουσουλμανικές χώρες της Μέσης Ανατολής στα τέλη της δεκαετίας του ’80.
Επίσης, στην «μαύρη» ήπειρο, η Αφρικανική Επιτροπή για τα Ατομικά και Ανθρώπινα Δικαιώματα
(African Commission on Human & People’s Rights) καταβάλλει προσπάθεια κάτω από ιδιαίτερα
αντίξοες συνθήκες, να εμφυσήσει στα σχολεία της αφρικανικής ηπείρου που μαστίζεται από εμπόλεμες
συγκρούσεις, μια νοοτροπία ειρηνική με σεβασμό στον συνάνθρωπο. Η Ασία έχει και αυτή τη δική της
επιτροπή (Asian Human Rights Commission) η οποία - με την υποστήριξη αρκετών κρατών προσπαθεί μέσω διαφόρων προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης να βελτιώσει τις συνθήκες με
τις οποίες αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι (και ιδιαίτερα οι γυναίκες) κυρίως σε μουσουλμανικές χώρες
αλλά και σε αυτές της νότιας και νοτιοανατολικής Ασίας (Andreopoulos and Claude, 1997).
Μερικοί ακόμη από τους σημαντικότερους οργανισμούς ανά τον κόσμο είναι το
Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) που παρακολουθεί τις παγκόσμιες
εξελίξεις και μεταβολές στον τομέα της αντιμετώπισης των ανθρώπων επικρίνοντας έντονα την
καταπάτηση δικαιωμάτων και δημοσιεύοντας ειδήσεις όπου αυτό συμβαίνει, το Αυστραλιανό
Συμβούλιο για την Εκπαίδευση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Australian Council for Human Rights
Education) που εποπτεύει τις εξελίξεις στη μακρινή ήπειρο, το Ταμείο για την Προστασία των Παιδιών
(Children’s Defense Fund) που επικεντρώνεται στην καταπάτηση των δικαιωμάτων σε νεαρές ηλικίες,
το Κέντρο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Human Rights Action Center) και αρκετά ακόμα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

2.1. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη διαδικασία μετάδοσης της γνώσης για τα ανθρώπινα
δικαιώματα δεν είναι καθόλου εύκολος. Η συνεχής ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις, η παρατήρηση
των παιδιών και η καθοδήγηση ή διόρθωση σε τρόπους συμπεριφοράς, η δημιουργία δραστηριοτήτων
για εκμάθηση τόσο των ίδιων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και του σεβασμού προς αυτά,
αποτελούν μερικές μόνο από τις παραμέτρους που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό έργο. Όλοι οι
εκπαιδευτικοί ασκούν, μικρότερη ή μεγαλύτερη, επίδραση στους μαθητές τους σε κάθε εκπαιδευτική
βαθμίδα. Ιδιαίτερα στις ευαίσθητες ηλικίες του δημοτικού, οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν έναν από
τους σημαντικότερους ρόλους αυτής της ηλικίας, αφού οι μικροί μαθητές επηρεάζονται από ελάχιστες
κοινωνικές συναναστροφές που περιλαμβάνουν την οικογένεια και το σχολείο (Γρόλλιος, 1998).
Ο εκπαιδευτικός επομένως δεν είναι απλά ο άνθρωπος που θα κάνει αναφορά σε μια γνώση και
ο μαθητής που βρίσκεται από κάτω θα την ακούσει, τελειώνοντας τη διαδικασία εκπαίδευσης σε αυτό
το σημείο. Η τεχνική αυτή αποτελεί μια οπισθοδρομική πρακτική που βάζει τον εκπαιδευτικό στην
κορυφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ στην πραγματικότητα θα πρέπει να συμβαίνει το ακριβώς
αντίθετο (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2000). Σύμφωνα λοιπόν με τις πιο σύγχρονες πρακτικές, στην
κορυφή της εκπαιδευτικής πυραμίδας βρίσκεται ο μαθητής και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι όχι μια
απλή αναφορά της γνώσης αλλά η κατανόηση αυτής από το σύνολο, αν γίνεται, των μαθητών
(Γρόλλιος, 1998).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάλλου, έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την
εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της και για πάνω από δύο δεκαετίες φροντίζει να προωθεί την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να ακολουθούν τα σύγχρονα πρότυπα που αυτή καθορίζει. Ο
ρόλος λοιπόν του εκπαιδευτικού είναι μια θέση που οφείλει να ανταποκριθεί στις συνεχώς
μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας, των διαρκώς αυξανόμενων πληροφοριών, της διάκρισης
μεταξύ χρήσιμης και περιττής γνώσης αλλά και της προσπάθειας διατήρησης της συνοχής στην
κοινωνία μέσω της ενεργού συμμετοχής των πολιτών από μικρές ακόμη ηλικίες. Πιο συγκεκριμένα, οι
εκπαιδευτικοί καλούνται (COE, 2007):
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 Να ενισχύσουν τις προσπάθειες προώθησης νέων μορφών και προϊόντων εκπαίδευσης
 Να προχωρήσουν στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών τόσο στις καθημερινές
καταστάσεις των σχολικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης όσο και στη γενικότερη
επαγγελματική τους πρακτική
 Να συμμετάσχουν στον επανασχεδιασμό ή την αναμόρφωση των διαδικασιών διδασκαλίας και
μάθησης εντός των τάξεων
 Να ασκούν το επάγγελμά τους και πέρα από την τάξη, δηλαδή στο ευρύτερο σχολικό
περιβάλλον ή στα κέντρα επιμόρφωσης
 Να αποκτήσουν μια νοοτροπία επαγγελματιών επιστημόνων
Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι ο ρόλος ενός εκπαιδευτικού είναι πολύπλευρος και η
προσέγγιση της σύγχρονης εκπαιδευτικής κοινότητας στη μετάδοση των γνώσεων βελτιώνεται. Στη
συνέχεια θα παρουσιαστούν οι αξίες που διέπουν ο επάγγελμα των εκπαιδευτικών, ανεξαρτήτου
βαθμίδας, όπως και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει τόσο εντός όσο και εκτός τάξης.

2.1.1. Οι αρχές του εκπαιδευτικού
Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού διέπεται από ένα πλήθος αξιών, που σχετίζονται γενικότερα
με την πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου αλλά και την προσπάθεια βελτίωσής του ως πολίτη του
σύγχρονου κόσμου. Επομένως, το έργο του εκπαιδευτικού, στα πλαίσια φυσικά του οποίου περιέχεται
και η εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβάνει τόσο τη μετάδοση των γνώσεων όσο
και τη δημιουργία καλύτερων ανθρώπων, οι οποίοι προωθούν και υποστηρίζουν την ισότητα και τη
δημοκρατία σεβόμενοι πάντοτε τη διαφορετικότητα (Andreopoulos and Claude, 1997).
Η εκπαιδευτική διαδικασία λοιπόν έχει ως στόχο να προάγει τις παραπάνω αξίες αλλά και
αρκετές ακόμα όπως την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των ανθρώπων και την ελευθερία σκέψης. Οι
εκπαιδευτικοί αποτελούν τους «μεσάζοντες» μιας ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας των
παιδιών από νεαρή ηλικία και βοηθούν την ένταξη στο κοινωνικό σύνολο, αφενός συγκροτώντας και
ενισχύοντας τη αποδοχή των κοινών αξιών και αφετέρου αναπτύσσοντας συναισθηματικές, νοητικές
και ψυχοκινητικές δεξιότητες. Έτσι, το παιδί είναι σε θέση να αντιμετωπίζει επιτυχώς τις αντιξοότητες
που συναντά, να σχηματίζει άποψη και να λειτουργεί με υπευθυνότητα στο σύγχρονο, απαιτητικό
κοινωνικό περιβάλλον. Οι αξίες, οι οποίες θα αναλυθούν εκτενώς στη συνέχεια, είναι:
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 Η μετάδοση γνώσεων γενικού εκπαιδευτικού περιεχομένου: Η σημαντικότερη ίσως από τις αξίες
του εκπαιδευτικού έργου είναι η μετάδοση γνώσεων προς ποικιλία θεμάτων και όχι η στείρα
και εξειδικευμένη γνώση που απομονώνει την ανθρώπινη σκέψη. Έτσι, ισορροπεί η
ανθρωπιστική και κοινωνική ομάδα γνώσεων με την θετική και τεχνολογική, ώστε να
διασφαλίζεται η σφαιρική μόρφωση των παιδιών. Συνεπώς, οι μαθητές αποκτούν πρόσβαση σε
μια ποικιλία πηγών πληροφόρησης, καλλιεργούν την ικανότητα της κριτικής σκέψης και
μαθαίνουν να εκφράζουν σωστά τις ιδέες τους, αναπτύσσουν πνευματικές και επικοινωνιακές
δεξιότητες, ενώ μαθαίνουν να συνεργάζονται στην κατεύθυνση επίτευξης κοινών στόχων
(Lenhart, 2006).
 Η ευαισθητοποίηση σε θέματα παγκόσμιας ειρήνης, ανθρώπινης αξιοπρέπειας και γενικά
ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δημιουργούν τις κατάλληλες
προϋποθέσεις στο χώρο του σχολείου, για εφαρμογή των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Αυτά είναι ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο, η αξιοπρέπειά του, η ελεύθερη έκφραση των
σκέψεων, η εξάλειψη των διακρίσεων, η συνεργασία και η συμμετοχή. Για το λόγο αυτό, οι
εκπαιδευτικοί πρωτίστως πρέπει να εφαρμόζουν το 1ο άρθρο της Διεθνούς Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο υποδεικνύει ότι πρέπει «να λαμβάνονται οι απαραίτητες
ενέργειες που αποσκοπούν στο συμφέρον του παιδιού» (Πανταζής, 2003).
 Η εκμάθηση της σωστής χρήσης νέων τεχνολογιών: Στον σύγχρονο, τεχνολογικά εξελιγμένο
κόσμο αλλά και εξαρτημένο από τις συνεχώς βελτιωμένες τεχνολογίες, η εκμάθηση της χρήσης
τους αποτελεί ίσως ένα από τα ισχυρότερα όπλα στη φαρέτρα των παιδιών για την επίτευξη
των μελλοντικών τους στόχων. Ταυτόχρονα προάγει την αυτο-εκπαίδευση, βελτιώνει την
ικανότητα διερεύνησης και διασταύρωσης πληροφοριών, καθιερώνει τη δια βίου μάθηση και
βοηθά το παιδί να προσεγγίζει με κριτικό πνεύμα τις κοινωνίες της πληροφορίας και της
γνώσης. Ιδιαίτερη σημασία ωστόσο θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η τεχνολογική
βελτίωση του σχολικού εξοπλισμού δεν είναι αρκετή ώστε να επιτευχθούν τα παραπάνω αλλά
χρειάζεται η εφαρμογή παράλληλων προγραμμάτων που θα εξασφαλίζει τη σωστή χρήση και
θα δίνει αξία στις αναρίθμητες δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Έτσι, τα
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) συνοδεύονται, όπου κρίνεται απαραίτητο, από
αντίστοιχο λογισμικό με κατανοητές οδηγίες (Αρβανίτη, 2009).
 Η υποστήριξη της διαφορετικότητας, μέσα από την ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής
ταυτότητας: Η πολυπολιτισμικότητα είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό των σημερινών
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κοινωνιών, επομένως κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία κουλτούρας που δείχνει σεβασμό στη
διαφορετικότητα εκείνων των χαρακτηριστικών τα οποία αποτελούν διαφορετικά στοιχεία από
της ντόπιας κοινωνίας. Ιδιαίτερα σε μια Ευρώπη όπου αριθμός των κρατών-μελών της και μόνο
ισοδυναμεί με τους διαφορετικούς πολιτισμούς που περιλαμβάνει, είναι επιτακτική η ανάγκη
για αλληλοσεβασμό, κατανόηση και συνεργασία. Η ελληνική κοινωνία δε διαφέρει από την
κατάσταση όπου νέα πολιτισμικά στοιχεία εισάγονται στους κύκλους της, συνεπώς θα πρέπει οι
εκπαιδευτικοί να εμφυσήσουν μια νοοτροπία κατά την οποία τα νέα στοιχεία θα αποτελούν
αντικείμενο σεβασμού αλλά και θα σέβονται τα ίδια τις παραδόσεις που συναντούν, ώστε να
πραγματοποιηθεί αρμονική συνύπαρξη όλων, κοινωνική συνοχή και πρόοδος. Επομένως, ο
σημερινός μαθητής και αυριανός πολίτης θα πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να διατηρήσει μεν τη
δική του πολιτισμική ταυτότητα και ταυτόχρονα να σέβεται τη διαφορετικότητα που θα
συναντά γύρω του (Κουμουνδούρος, 2012).
 Η ανάδειξη των ενδιαφερόντων και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του παιδιού: Η εκπαιδευτική
διαδικασία οφείλει να περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος θεματολογίας και να υποστηρίζει τη
συμμετοχή στην προσέγγιση της γνώσης. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί το απαραίτητο γνωστικό
υπόβαθρο και τα εργαλεία που θα βοηθήσουν τους μαθητές να ανταποκριθούν στην
απαιτούμενη εξειδίκευση που υπαγορεύεται από τις ανάγκες του παρόντος και τις προοπτικές
του μέλλοντος. Για το λόγο αυτό είναι υψίστης σημασίας η εκμάθηση του «πώς να μαθαίνει»
ένα παιδί και να χρησιμοποιεί σωστά τη γνώση που εισπράττει. Στο σημείο αυτό έρχεται να
προστεθεί η χρησιμότητα των Α.Π.Σ., τα οποία σε συνεπικουρούμενα από τη σύνδεση της
σχολικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας βοηθούν στην καταπολέμηση της ανεργίας και
του κοινωνικού αποκλεισμού. Το γεγονός λοιπόν ότι η σημερινή κοινωνία εμφανίζει έναν
μεγάλο αριθμό επιλογών σε κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας, από τα επαγγέλματα και
την τεχνολογία μέχρι την τέχνη και την εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου, συνεπάγεται τις
δυνατότητες που μπορεί να αναπτύξει ένας μαθητής για να αναδειχθεί επαγγελματικά στο
μέλλον ή ακόμη και να εκτονώσει απλά την ενέργειά του (Αρβανίτη, 2009).
 Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία της φύσης και η υιοθέτηση συμπεριφορών προς
αυτή την κατεύθυνση: Η εκπαιδευτική διαδικασία που περιέχει την εκμάθηση των δικαιωμάτων
του ανθρώπου, αγνοώντας όμως ο φυσικό περιβάλλον στο οποίο αυτός ζει, αποτελεί ελλιπή
εκπαιδευτική πρακτική. Δεδομένης λοιπόν της εξάρτησης του ανθρώπου από τη φύση, είναι
αναγκαίο ο εκπαιδευτικός να περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του, πέρα από τα δικαιώματα του
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ανθρώπου και τις υποχρεώσεις που αυτός έχει απέναντι στον πλανήτη που τον φιλοξενεί. Το
χτίσιμο μιας κοινωνίας που προλαμβάνει την καταστροφή και βρίσκει τρόπους να
αναπτύσσεται χωρίς την πρόκληση ζημιών σε έναν εύθραυστο πλέον πλανήτη και στα
ευαίσθητα οικοσυστήματά του, αποτελούν το πρώτο στάδιο της δημιουργία μιας νοοτροπίας
σεβασμού και μια κοινωνίας που υπερασπίζεται τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η προστασία
και η διατήρηση της ισορροπίας αποτελεί προϋπόθεση της αειφόρου ανάπτυξης και
εξασφαλίζει ευημερία. Έτσι, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει ο
επαναπροσδιορισμός των ανθρωπίνων αναγκών άρα και του συστήματος αξιών, ενώ για να
επιτευχθεί αυτό απαιτείται εκτενές και μακρόπνοο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και συνεχείς
δράσεις (Lenhart, 2006).
 Η δυνατότητα μάθησης και η προσφορά ίσως ευκαιριών προς όλους: Δε νοείται εκπαιδευτικό
πρόγραμμα και εκπαιδευτικός που δεν προσφέρει ίσες ευκαιρίες μάθησης σε κάθε παιδί.
Εξάλλου, ένα από τα πρωταρχικά δικαιώματα, όχι μόνο του ανθρώπου γενικά αλλά και του
ίδιου του παιδιού ειδικά, σύμφωνα και με τη Διεθνή Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού,
είναι το δικαίωμα στην εκπαίδευση (UNESCO,1995). Η παιδεία, όχι απαραίτητα από τη σκοπιά
της μόρφωσης αλλά και από αυτή της δημιουργίας ενός ανθρώπου ψυχικά ισορροπημένου, που
δείχνει σεβασμό στη διαφορετικότητα κάθε είδους, αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των άλλων,
υποστηρίζει τους αδύναμους και εφαρμόζει στην πράξη τα συλλογικά ή ατομικά δικαιώματα,
είναι κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αρχή λοιπόν κάθε εκπαιδευτικού πρέπει να είναι
η δυνατότητα για όλα τα παιδιά να εισέλθουν σε αυτή τη διαδικασία, ακόμη και αν
αντιμετωπίζουν εμπόδια από τη φύση (σωματικές ή νοητικές αναπηρίες), την κοινωνία ή τις
εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν (Κουμουνδούρος, 2012).

2.1.2. Τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού
Σύμφωνα με το Νόμο 1566/1985 ορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του
εκπαιδευτικού-διδάσκοντα (Νόμος 1566/1985), μια θέση που περιβάλλεται από υψηλή κοινωνική
ευθύνη. Μιλώντας γενικά, το έργο του εκπαιδευτικού περιλαμβάνει τη διδασκαλία, την εκπαίδευση και
τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Εξάλλου, έχει αποδειχθεί ότι η πρόοδος μιας κοινωνίας και η
συνοχή της, η διαχρονικότητα του πολιτισμού της και η οικονομική της ανάπτυξη είναι όλα άρρηκτα
συνδεδεμένα με την ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρει στις νεότερες γενιές, άρα και από το
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βαθμό υπευθυνότητας που επιδεικνύουν οι ίδιο οι εκπαιδευτικοί (Δούκας, 2004). Έτσι και το
Υπουργείο Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας έχει εδώ και δεκαετίες ορίσει τις αρμοδιότητες και τα
καθήκοντα των εκπαιδευτικών, ώστε να περιγράφονται επισήμως και να μελετώνται από κάθε
επαγγελματία του χώρου στην προσπάθειά του να εκπληρώσει σωστά το έργο του.
Η διδασκαλία λοιπόν διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και η εκπλήρωση των εκπαιδευτικών
στόχων με την καθοδήγηση των σχολικών συμβούλων ή των στελεχών της εκπαιδευτικής διοίκησης
βρίσκεται στην κορυφή των εν λόγω καθηκόντων. Ο προγραμματισμός της διδακτέας ύλης και των
γενικότερων δραστηριοτήτων του σχολείου, η οργάνωση του μαθήματός τους με χρήση σύγχρονων
μεθόδων διδασκαλίας βασισμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, η συνεργασία με τους
μαθητές, ο σεβασμός της προσωπικότητας των παιδιών και η προσπάθεια να αποτελούν έμπνευση για
αυτά μέσα από συμπεριφορές που προωθούν την ισότητα και τη δημοκρατία, είναι περιεχόμενο των
καθηκόντων του εκπαιδευτικού (Μαυροειδής και Τύπας, 2001).
Επιπλέον, πέρα από το εκπαιδευτικό έργο αυτό καθ’ εαυτό, ο εκπαιδευτικός οφείλει να
ενημερώνεται για τους νέους νόμους, τα διατάγματα που ψηφίζονται, τις οδηγίες και εγκυκλίους που
εκδίδει το υπουργείο αλλά και για τα βιβλία που τον αφορούν. Οφείλουν να δέχονται τις προτροπές
των σχολικών συμβούλων, να συνεργάζονται ακόμη και με φοιτητές για περαιτέρω επιμόρφωση και
εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής τους τεχνικής, να χτίζουν γέφυρες με τους γονείς των μαθητών ώστε
να μαθαίνουν τις ιδιαιτερότητές τους και να γίνονται αποτελεσματικότεροι στη μετάδοση της γνώσης,
να προσφέρουν διανοητική, κοινωνική και ηθική παιδεία και να φροντίζουν για τις συνθήκες υγιεινής
του σχολείου αλλά και την επιτυχία των εκδηλώσεων που οργανώνονται (Παπαναούμ, 2003).
Σημαντική είναι επίσης έγκαιρη προσέλευσή τους στο σχολείο, καθώς και να εφαρμόζουν
πιστά τα προγραμματισμένα ωράρια λήξης ή έναρξης των μαθημάτων. Πρέπει επιπλέον να προσδίδουν
με την παρουσία τους το απαραίτητο κύρος κατά τις συγκεντρώσεις ενημέρωσης των μαθητών από
τους διδάσκοντες της σχολικής μονάδας, να παρατηρούν διακριτικά τις γενικότερες συνθήκες
διαβίωσης των μαθητών και να ενημερώνουν για οτιδήποτε μεμπτό υποπέσει στην αντίληψή τους,
αφού κάτι τέτοιο θα μπορούσε να στοιχίσει στη σχολική τους απόδοση αλλά κυρίως στην ψυχολογία
τους. Κρίνεται επίσης σημαντικό να σέβονται την εκπαιδευτική ιεραρχία και να προβαίνουν σε
ανακοινώσεις ή προτροπές προς μαθητές και γονείς μόνο κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των
διοικούντων, ενώ και για την απομάκρυνση των παιδιών από την τάξη κατά το σχολικό ωράριο θα
πρέπει να προηγείται μια πλήρης ενημέρωση γονέων και διοικούντων (Μαυροειδής και Τύπας, 2001).
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Η επιτήρηση εξάλλου και η προστασία των παιδιών (εντός και εκτός τάξης) κατά το σχολικό
ωράριο αποτελεί ευθύνη των εκπαιδευτικών, γι’ αυτό και πρέπει έως ένα βαθμό να επιμελούνται την
υγιεινή και ασφάλειά τους. Επιπροσθέτως, η συμμετοχή στις επιτροπές που συγκροτούν οι σχολικοί
σύμβουλοι, οι διευθυντές εκπαίδευσης και οι προϊστάμενοι γραφείων κρίνεται σημαντική, αφού οι
δράσεις αυτές αποσκοπούν τόσο στη βελτίωση των συνθηκών και προγραμμάτων εκπαίδευσης για τα
παιδιά όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών. Επίσης, θα πρέπει να ενημερώνουν τους διοικούντες για
την απουσία τους από τη σχολική μονάδα ή τις πιθανές αλλαγές του διδακτικού προγράμματος, να
αναπληρώνουν τη θέση ενός απουσιάζοντος συναδέλφου, να συμμετέχουν, εφόσον τους ανατεθεί, σε
σχολικά προγράμματα όπως το Ολοήμερο και η Ενισχυτική Διδασκαλία και να αναζητούν με τους
διοικούντες τρόπους εξοικείωσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες (Παπαναούμ, 2003).
Τέλος, στα καθήκοντα του διδάσκοντος περιλαμβάνεται η αντικειμενική αξιολόγηση της
προόδου και των μαθητικών επιδόσεων όπως και η ανάλογη ενημέρωση προς τους γονείς για τα
αποτελέσματα εργασιών και διαγωνισμάτων. Στα πλαίσια φυσικά της δικής τους επαγγελματικής
βελτίωσης και της προσφοράς καλύτερων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, θα πρέπει να ανανεώνουν τις
γνώσεις και για τομείς εκτός του δικού τους. Η πρακτική αυτή έχει καταστεί όλο και περισσότερο
απαραίτητη τα τελευταία χρόνια, αφού οι αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας απαιτούν
εκπαιδευτικούς ενημερωμένους που φροντίζουν για τη συνεχή τους επιμόρφωση και διαθέτουν εύρος
γνώσεων που επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα εξειδίκευσής τους (Μαυροειδής και Τύπας, 2001).
Πέρα όμως από τα ατομικά καθήκοντα κάθε εκπαιδευτικού υπάρχουν και τα καθήκοντα του
Συλλόγου των Εκπαιδευτικών, τα οποία θα ήταν καλό να αναφερθούν στη συνέχεια. Έτσι, ο
προγραμματισμός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ολόκληρου του έτους αποτελεί ένα από τα
βασικότερα καθήκοντα και πραγματοποιείται πριν την επίσημη έναρξη των μαθημάτων, ενώ στην ίδια
συνεδρίαση εκτιμώνται κατά προσέγγιση και οι ανάγκες του σχολείου σε πόρους αλλά και διδακτικά
προγράμματα όπως Ενισχυτική Διδασκαλία, Προγράμματα Στήριξης παλιννοστούντων ή προσφύγων,
Διδακτική Στήριξη προς συγκεκριμένους μαθητές και όποια άλλη δράση κρίνεται σκόπιμη για την
ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. Η συμμετοχή του συνόλου των εκπαιδευτικών θεωρείται
αναγκαία σε αυτού του είδους τις συνεδριάσεις ώστε να κατατεθούν διάφορες απόψεις που μπορεί να
βελτιώσουν το κλίμα εντός και εκτός αίθουσας, να ληφθούν μέτρα προστασίας των παιδιών και να
προγραμματιστούν τα ατομικά καθήκοντα (Νόμος 1566/1985).
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Η ανάθεση εξάλλου των μαθημάτων στα τμήματα του σχολείου, ο καταμερισμός των ωρών
στους εκπαιδευτικούς και η παρακολούθηση των ενδεχόμενων προβλημάτων πριν την έναρξη της
σχολικής χρονιάς, προετοιμάζει καλύτερα το προσωπικό για όσα έχουν να αντιμετωπίσουν στη
συνέχεια, ενώ τους βοηθά να οργανώσουν και τις προσωπικές τους υποχρεώσεις αφού θα γνωρίζουν το
πρόγραμμά τους σε βάθος περίπου 10 μηνών. Ο Σύλλογος Διδασκόντων όμως φροντίζει να εισηγηθεί
στα αρμόδια όργανα (διευθυντής σχολείου, διευθυντής εκπαίδευσης, υπεύθυνους γραφείου κ.α.) την
ποιοτική βελτίωση των υποδομών της σχολικής μονάδας αλλά και να αναθέσει αρμοδιότητες στα μέλη
του (Ματθαίου, 2006).
Επίσης, αναλαμβάνει την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων, ώστε να
καλύπτονται οι ανάγκες των εκπαιδευτικών σε πρόσθετες γνώσεις, καινοτομίες που εισάγονται,
νομοθετικές αλλαγές και οτιδήποτε σχετίζεται με το έργο των διδασκόντων και τη βελτίωσή του προς
όφελος των μαθητών, ενώ τοποθετεί σε κάθε τμήμα από έναν υπεύθυνο διδάσκοντα που θα
παρακολουθεί την πορεία των μαθητών (πρόοδος, απουσίες, αντιμετώπιση ζητημάτων) κατά τη
διάρκεια της χρονιάς. Επιπλέον, είναι καθήκον του συλλόγου να προγραμματίζει (επιπλέον των ωρών
διδασκαλίας) συναντήσεις γονέων για ενημέρωση αλλά και γνωριμία με το εκπαιδευτικό προσωπικό,
ενώ σε περιπτώσεις που ο σύλλογος αδυνατεί να συντονίσει τέτοιου είδους δράσεις, αναλαμβάνει ο
διευθυντής του σχολείου (Χαραλάμπους και Γκανάκας, 2006).
Τέλος, το Υπουργείο Παιδείας έχει φροντίσει ώστε τα καθήκοντα κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας
να χωρίζονται διακριτά μεταξύ τους, αφού εκτός της διαφορετικότητας των ηλικιών που έχει να
αντιμετωπίσει κάθε διδάσκοντας, υπάρχει και η διαφορετικότητα του πλήθους των μαθητών, της
διδακτικής ύλης και γενικότερα του κλίματος με το οποίο έρχεται αντιμέτωπος. Έτσι, για τους
Συλλόγους Διδασκόντων προσχολικής αγωγής τα καθήκοντα περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή κλήρωσης
για τα νήπια που θα δεχτούν στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τις διαθέσιμες θέσεις, τη
διενέργεια τριμηνιαίας σύσκεψης (επιπλέον των διδακτικών ωρών) με παρουσία συμβούλου ή
διευθυντή εκπαίδευσης για εκτίμηση της προόδου των παιδιών ή την αντιμετώπιση προβλημάτων, τη
λήψη μέτρων για προστασία των νηπίων και βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στο χώρο και φυσικά
των καταμερισμό ευθυνών στα μέλη του συλλόγου για τη βέλτιστη δυνατή λειτουργία της νηπιακής
μονάδας (Νόμος 1566/1985).
Περνώντας στη δημοτική εκπαίδευση, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει - επιπλέον όσων
αναφέρθηκαν για την προσχολική βαθμίδα εκπαίδευσης - και για την αναπλήρωση των διδασκόντων
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που ενδέχεται να απουσιάσουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τη λειτουργία των τμημάτων
διευρυμένου ωραρίου και το ωρολόγιο πρόγραμμα στις περιπτώσεις των συστεγαζόμενων σχολείων,
πάντα σε συνεργασία με τους αρμόδιους διευθυντές των μονάδων. Στη Β’ βάθμια εκπαίδευση οι
σύλλογοι έχουν καθήκον την ανάθεση επιπλέον ωρών διδασκαλίας με στόχο να καλυφθούν οι ώρες
που ενδεχομένως χάθηκαν μέσα στη χρονιά εξαιτίας διαφόρων καταστάσεων (εκδρομές, αργίες,
καταλήψεις κ.α.), αποφασίζει για τη διάθεση των κυλικείων και τα προϊόντα που θα διαθέτουν,
δικαιολογεί απουσίες μαθητών και αποφασίζει για την επανεξέταση μαθημάτων, την αποπομπήαπόλυση-προαγωγή μαθητών στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ενώ τιμωρεί ανάλογα πάντα με τις
ισχύουσες διατάξεις τεκμηριώνοντας τις αποφάσεις της (Ματθαίου, 2006).

2.2. Η εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Οι εκπαιδευτικές πρακτικές που δείχνουν σεβασμό στην ατομική αξιοπρέπεια πρέπει να
συνοδεύονται έμπρακτα από την έννοια του αυτοπροσδιορισμού και της ελευθερίας. Η συγκεκριμένη
στάση αποτελεί την αρχή της εφαρμογής του σεβασμού προς τα δικαιώματα του ανθρώπου και οι
εκπαιδευτικοί που αποτελούν τους πρώτους (μαζί με την οικογένεια) αγγελιοφόρους της γνώσης των
παιδιών, πρέπει να προωθούν το είδος εκείνης της μάθησης που υποστηρίζει πρωτίστως το δικαίωμα
του λόγου, ειδάλλως παραβιάζεται ένα από τα βασικότερα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκείνος που αγνοεί
την πρακτική της επιχειρηματολογίας θεωρείται ότι παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα και η
εκπαιδευτική πρακτική οφείλει αυτό να το σέβεται αλλά ταυτόχρονα να διδάσκει πως ένας μαθητής
μπορεί να επιχειρηματολογεί σωστά, να υποστηρίζει τα πιστεύω του και να προάγει την ισότητα.
Εντάσσεται με αυτό τον τρόπο στο περιβάλλον της σχολικής τάξης ο σεβασμός προς τον άλλο και το
δικαίωμά του να εκφράζεται ακόμη και αν κάνει λάθος (Πανταζής, 2003).
Φυσικά η παραπάνω σχέση δε θα μπορούσε παρά να είναι αμφίδρομη, αφού η ύπαρξη
ελευθερίας σε ένα χώρο είναι αυτή που μπορεί να οδηγήσει σε σωστή και σφαιρική μάθηση. Η παιδεία
εξάλλου αποτελεί από μόνη της μια έννοια που προωθεί τη χειραφέτηση και την πνευματική ανάπτυξη,
μέσα από την οποία οι γνώσεις που αποκτώνται οδηγούν σε ελεύθερη κρίση η οποία με τη σειρά της
διαμορφώνει το λόγο. Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός αλλά και κάθε επαγγελματίας που προσπαθεί να
δημιουργήσει ένα κλίμα ελευθερίας όχι μόνο τηρεί την αρχή της ισότητας αλλά προσπαθεί να
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εγκαθιδρύσει και μια νοοτροπία υποστήριξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το δικαίωμα της
ελεύθερης

έκφρασης

της

γνώμης

συνδυάζεται,

μέσω

της

εκπαίδευσης,

με την

σωστή

επιχειρηματολογία. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται έτσι ότι ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θεωρεί ο
ίδιος σωστό αλλά και να αρνείται ταυτόχρονα το πιστεύω του άλλου εφόσον δεν πείθεται από τα
επιχειρήματα που παρατίθενται. Απομένει με αυτό τον τρόπο η δημιουργία ενός πειστικού λόγου με
ατράνταχτα επιχειρήματα προκειμένου να πεισθεί κανείς για την ορθότητα μιας πράξης αλλά η
διαφορετικότητα της γνώμης γίνεται σεβαστή, ασχέτως της προσπάθειας αλλαγής της. Η ελευθερία
λοιπόν του πνεύματος γεννάται μέσα στους κύκλους του σχολείου και η δημοκρατία με το σεβασμό
αποτελούν δύο οχυρά που υψώνονται μέσα από ισχυρή, αντικειμενική και ισότιμη εκπαιδευτική
διαδικασία (Lenhart, 2006).
Όπως αναφέρθηκε εν τάχει και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η Παιδαγωγική πρέπει να συνδυάζει
όλες τις μορφές εκπαίδευσης με απώτερο σκοπό τη δημιουργία παιδείας στους μαθητές. Η μόρφωση
δεν συνεπάγεται εξάλλου ένα υψηλό επίπεδο παιδείας αλλά γνώσεων, όπως και το χαμηλό επίπεδο
γνώσεων δε συνεπάγεται χαμηλή παιδεία. Έτσι, μέσα από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες οφείλουν να
δρομολογούνται καταστάσεις που προωθούν την ελευθερία της έκφρασης ιδεών, την υποστήριξη των
απόψεων μέσα από ορθά και τεκμηριωμένα επιχειρήματα και όχι μια στείρα μεταφορά γνώσης από
έναν εκπαιδευτικό στο μαθητή. Τέτοιου είδους διαδικασίες αναπτύχθηκαν από τον Lawrence Kohlberg
και επηρέασαν αργότερα τα σχολεία τύπου “Just Community” (Δίκαιη Κοινότητα), τα οποία
προήγαγαν το κλίμα αλληλοσεβασμού μεταξύ μαθητών και διδασκόντων, την ισότητα, τη
δημοκρατική αντιμετώπιση της διαφορετικότητας και τη συνεργασία (Reardon, 1995).
Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα επομένως πρέπει να περιέχει τη δημιουργία ενός
τρόπου ζωής - από μικρή ακόμα ηλικία - που είναι ενεργητικός απέναντι στα ερεθίσματα που δέχεται
και όχι απλά να εισπράττει πληροφορίες χωρίς να τις αναλύει περαιτέρω ή να διευρύνει το γνωστικό
αντικείμενο με προσωπική προσπάθεια. Έχουν επομένως καταγραφεί ορισμένες μέθοδοι που ευνοούν
τη συγκεκριμένη πρακτική και θα παρουσιαστούν συνοπτικά (Lenhart, 2006), οι οποίες αποτελούν
μεθόδους που βελτιώνουν τη μετάδοση του ουσιώδους νοήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά
βάζουν τα παιδιά και στη λογική να σκέφτονται πέρα από αυτό που βλέπουν.
Ξεκινώντας από τη δυσκολότερη μέθοδο, τη μελέτη υποθέσεων νομικής φύσης, αυτή αφορά
όπως γίνεται αντιληπτό τα μαθήματα των σχολών που σχετίζονται με νομικά επαγγέλματα (σχολή
νομικής, πολιτικών επιστημών κ.α.). Αν και αφορά παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας από αυτή της
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σχολικής, δεν παύει να περιέχει την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από την ατομική
ομαδική διερεύνηση νομικών υποθέσεων πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο εκπαιδευόμενος έτσι
εισάγεται σε μια νοοτροπία υπεράσπισής τους και αναπτύσσει γνώσεις ή πρακτικές που ενδυναμώνουν
το αίσθημα δικαίου, ισότητας και δημοκρατίας. Συχνό φαινόμενο είναι και το παιχνίδι ανάθεσης ρόλων
με νομική θεματολογία (προσομοίωση δίκης), κατά το οποίο αναπαρίστανται υποθέσεις και γίνεται
προσπάθεια επικράτησης ενός εκ των δύο ομάδων, σε ήρεμο και χωρίς εντάσεις κλίμα, σε αντίθεση με
την πραγματικότητα (Δούκας, 2004).
Οι μάχες επιχειρημάτων (battle arguments) είναι ακόμη μια μέθοδος που βάζει τον μαθητή να
σκεφτεί πέρα από τα συνηθισμένα (out-of-the-box), αφού τον «αναγκάζει» να έρθει σε εικονική μάχη
υπεράσπισης της θέσης του με έναν αντίπαλο που υποστηρίζει το αντίθετο. Προκύπτει έτσι ένας
εποικοδομητικός διάλογος με έναν νικητή του αγώνα αλλά δύο κερδισμένους σε επίπεδο ικανοτήτων.
Η συγκεκριμένη πρακτική μάλιστα θεωρείται τόσο σημαντική, που πραγματοποιούνται και παγκόσμιοι
διαγωνισμοί σε επίπεδο σχολών και σχολείων, με τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών να κερδίζει σημαντικές διακρίσεις τα τελευταία έξι χρόνια (χ.ο., 2016).
Φυσικά η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δε θα μπορούσε να λείπει από τη θεματολογία
αυτών των διαγωνισμών, ενώ η σκληρή εκπαίδευση, η πειθαρχία, οι εξαιρετικές γνώσεις πάνω στα
ανθρώπινα δικαιώματα και τη νομοθεσία τους, αποτελούν προαπαιτούμενα για τη νίκη (Lenhart,
2006).
Η εργασιακή διδασκαλία αποτελεί τη βασική μέθοδο διδασκαλίας όπως είναι γνωστή εδώ και
αρκετά χρόνια, με την εκπαίδευση μαθητών σε τμήματα και θέμα που ορίζεται από μια ανώτερη αρχή
ή τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Παραλλαγές αυτής της μορφής είναι διάφορες γνωστές εκπαιδευτικές
μέθοδοι όπως η Μοντεσσοριανή Αγωγή, η Μέθοδος Projekt, η Εξατομικευμένη Διδασκαλία της Helen
Pakhurst (Σχέδιο Dalton) και η Μέθοδος Peter Petersen (Σχέδιο Jena). Ωστόσο, οι συγκεκριμένες
μέθοδοι προάγουν την ενεργητική στάση μάθησης σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τη συμβατική
μέθοδο διδασκαλίας που δίνει πλήρη δικαιοδοσία στον διδάσκοντα, στοχεύοντας έτσι την ανάπτυξη
της ατομικής σκέψης και αναζήτησης πληροφοριών (Flechsig, 1996).
Οι ομαδικοί μαθησιακοί διάλογοι είναι ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα των εκπαιδευτικών για την
εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η απλή διαδικασία διδασκαλίας των μαθητών σε τμήματα
ανήκει στην κατηγορία της εργασιακής διδασκαλίας, όπως επισημαίνεται και στη λίστα Gottingen, ενώ
οι διάλογοι δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να επιλέγουν αυτοί το θέμα συζήτησης. Έτσι, τα
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παιδιά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αλλάζουν απόψεις πάνω σε συγκεκριμένη θεματολογία και
αναπτύσσουν κλίμα ομαδικότητας, μαθαίνοντας παράλληλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς να τα
εφαρμόζουν (Tapper, 2004). Στο ίδιο περίπου μήκος κύματος κινείται και η αλληλεπίδραση παιδιών
και διαδικτύου. Με τη χρήση της τεχνολογίας και την καθοδήγηση των καθηγητών, οι μαθητές
μπορούν να συνομιλούν με άλλους συνομηλίκους τους από όλο τον κόσμο, να συμμετέχουν σε
διηπειρωτικές συζητήσεις μέσω forum (ομάδες γνώμης) και να μαθαίνουν τις διεθνείς εξελίξεις στον
τομέα της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Steele, 2002).
Τέλος, άξια αναφοράς είναι η Μέθοδος του Μαθησιακού Projekt, η οποία διαφέρει από την
απλή Μέθοδο Projekt. Στη δεύτερη παρατηρείται ένας περιορισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα
αρχικά πλαίσια με τα οποία καταρτίστηκε, σε αντίθεση με την πρώτη όπου οι μαθητές εισάγονται σε
καινοτόμες πρακτικές και προσπαθούν να μάθουν πως εφαρμόζονται στην πραγματική ζωή οι γνώσεις
που απέκτησαν, ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων. Το σκεπτικό πίσω από
τη Μαθησιακή Μέθοδο είναι να δοθεί η κατάλληλη ώθηση ώστε οι μαθητές να εφαρμόσουν τεχνικές
υποστήριξης των θέσεών τους, κοινωνική ευαισθησία και να αναπτύξουν τις οργανωτικές τους
ικανότητες. Στην εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα η Μέθοδος ενισχύει την ανάληψη
έμπρακτης δράσης και παρεμβάσεων κατά της καταπάτησης των δικαιωμάτων, όπως την ελάχιστη
σύνταξη επιστολής ή ενημέρωση του κοινού σε ανοιχτό χώρο (Walsh, 2007).

2.3. Η συμβολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει συμβάλει στην ανάπτυξη ενός διαφορετικού κλίματος
απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και στη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
και εκπαίδευσης για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως τα παιδιά. Η συνεχής ευαισθητοποίηση
αποτελεί ένα από τα καθήκοντα του οργανισμού και οι δράσεις που αναλαμβάνει περιλαμβάνουν
καμπάνιες σε μέσα ενημέρωσης, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φιλανθρωπικές δράσεις και έκδοση
εκατομμυρίων περιοδικών και φυλλαδίων προς ενημέρωση του πληθυσμού (Watson, 2006).
Πέρα από το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που
υλοποιείται σταδιακά σε τρεις φάσεις από το 2004 μέχρι και το 2019 και για το οποίο έχει γίνει
ΓΙΔΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

32

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

εκτενής αναφορά σε προηγούμενη υποενότητα, ο οργανισμός έχει δημιουργήσει πρόσθετα
προγράμματα δράσης και υπο-οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται μεν ξεχωριστά με ένα συγκεκριμένο
αντικείμενο αλλά ταυτόχρονα συνεργάζονται για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στην
κατεύθυνση της εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμια κλίμακα. Έτσι, το
Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Development Programme - UNDP)
βοηθά στη μείωση της ανισότητας σε περισσότερες από 170 χώρες, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης
(World Food Programme - WFP) φροντίζει ώστε να καταπολεμηθεί ο υποσιτισμός σε χώρες με
σοβαρά προβλήματα ανεύρεσης τροφής και το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον
(United Nations Environment Programme - UNEP) φροντίζει για τη δημιουργία μιας νοοτροπίας
σεβασμού προς τον πλανήτη (U.N., 2016).
Από την άλλη, οι οργανισμοί που υπόκεινται στα Ηνωμένα Έθνη, περιλαμβάνουν την ιδιαίτερα
δραστήρια UNICEF (United Nations Children’s Fund) που έχει αναλάβει μακροπρόθεσμο
ανθρωπιστικό έργο προς παιδιά και μητέρες, τον Επίτροπο για θέματα Μετανάστευσης (UN High
Commissioner for Refugees) που ασχολείται με τα δικαιώματα και την αντιμετώπιση των προσφύγων
και τον οργανισμό Ηνωμένα Έθνη για τις Γυναίκες (UN Women) που έχει επιφορτιστεί με την
ενδυνάμωση των γυναικών και την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων (U.N., 2016).
Έτσι, τα Ηνωμένα Έθνη αποτελούν παράδειγμα και δικαιολογούν το ρόλο τους, χτίζοντας
παράλληλα παραρτήματα σε σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου. Με τον τρόπο έχουν αντιπροσώπους τους
σε κάθε σημείο του πλανήτη, βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά στις κοινωνίες που αντιμετωπίζουν
μεγάλα προβλήματα ανισότητας και καταπάτησης των δικαιωμάτων, ενώ ενημερώνουν γρήγορα και
συχνά τους κατά τόπους πληθυσμούς για τα δικαιώματά τους και πως μπορούν να τα υποστηρίξουν με
τη βοήθεια ακόμη και διεθνών οργανισμών εάν χρειαστεί.

2.4. Η αξία της εκπαίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Η αξία της εκπαίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι τόσο μεγάλη, που θεωρείται ότι σε
βάθος χρόνου μπορεί να δημιουργήσει έναν καλύτερο κόσμο, μέσα από την προώθηση ηθικών αρχών
(Gauthier, 2009). Σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ηθικών Αρχών για Ψυχολόγους, η
ΓΙΔΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

33

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση της δημιουργίας
περισσότερο ισορροπημένων ατόμων, νοητικά, αφού μια νοοτροπία σεβασμού και αλληλεγγύης
μειώνει την επιθετικότητα και την ανάγκη επιβολής σε πιο αδύναμα άτομα (IUPS, 2008).
Αν και η άποψη των περισσότερων ερευνητών στο θέμα της εκπαίδευσης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων είναι ότι οι χώρες με υψηλά ποσοστά δημοκρατικής συμπεριφοράς των πολιτών
αναπαράγουν ευκολότερα τις θεωρίες ισότητας και εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα τα ανθρώπινα
δικαιώματα αρχής γενομένης της εκπαίδευσης (Appiah, 2007), αυτό δε σημαίνει ότι οι υπόλοιπες
χώρες δε μπορούν να τα προσαρμόσουν στις δικές τους αξίες. Οι σημερινές κοινωνίες στις οποίες η
πολυπολιτισμικότητα είναι συχνό φαινόμενο, μπορούν και πρέπει να εντάξουν προγράμματα
εκπαίδευσης που θα βοηθήσουν να καλλιεργηθεί σταδιακά το αίσθημα του σεβασμού προς το
διαφορετικό, ωστόσο η εκπαίδευση αυτή ενισχύεται στις περιπτώσεις που επικρατεί ένα κλίμα
υποστήριξης των αρχών που διέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως υποστηρίζει ο Eriksen (2012).
Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Δανία (Decara, 2013), το Ινστιτούτο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της χώρας διαπίστωσε ότι αν και οι εκπαιδευτικοί έχουν επίγνωση της
ανάγκης για διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, «την εφαρμόζουν σποραδικά» ή «την
εφαρμόζουν έμμεσα μέσω άλλων θεμάτων», όπως εξήχθη από τα αποτελέσματα της έρευνας. Όπως
τονίζει και ο Οργανισμός για την Εκπαιδευτική Δράση στη Δανία, αν και αναγνωρίζεται η αξία της
εκπαίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σχολεία, η οποία αποτελεί τη βάση μιας δημοκρατικής
κοινωνίας, αυτό δε μεταφράζεται σε πρακτική εφαρμογή των συστάσεων προς τους εκπαιδευτικούς.
Σε μια ακόμη ευρωπαϊκή χώρα, τη Νορβηγία, φαίνεται ότι το κράτος δεν είναι διατεθειμένο να
δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για ενδυνάμωση της εκπαίδευσης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Όπως υποστηρίζουν στις έρευνές τους οι Mikkelsen, Fjeldstad και Lauglo (2011) αλλά
και οι Osler και Lybaek (2014), ενώ η πολιτεία τα πηγαίνει αρκετά καλά σε γενικά ζητήματα ισότητας
και αναγνωρίζει την αξία της εκπαίδευσης πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν η συζήτηση
περιλαμβάνει τα δικαιώματα των μειονοτήτων της χώρας τότε επικρατεί σκεπτικισμός. Παρόμοια
στάση διακρίνεται και στη Δανία, όπως αναφέρει ο Decara (2013). Οι συνθήκες αυτές, σύμφωνα με
τους ερευνητές, δεν είναι οι πιο κατάλληλες για να αρχίσουν οι πολίτες-οικογένειες να καλλιεργούν το
σεβασμό στη διαφορετικότητα και το αίσθημα αλληλεγγύης, στην προκειμένη περίπτωση έναντι
αλλοεθνών και μεταναστών. Δεν είναι επομένως παράλογο αν τα παιδιά των οικογενειών αυτών
μεγαλώσουν έχοντας ελλιπώς ανεπτυγμένο το αίσθημα ισότητας, δημοκρατίας και προστασίας των
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αδύναμων κοινωνικών ομάδων, αφού το κράτος δεν εντάσσει επίσημα την εκπαίδευση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διαδικασία μάθησης. Έτσι, φαίνεται πως επαφίεται στον κάθε
εκπαιδευτικό ή την εκάστοτε διεύθυνση των σχολείων, η προσπάθεια να εμφυσήσει μια διαφορετική
νοοτροπία στους μαθητές, πρακτική πολύ δύσκολη όταν το οικογενειακό περιβάλλον δε συμβάλλει σε
αυτή την κατεύθυνση. Όπως αναφέρουν μάλιστα οι Mikkelsen, Fjeldstad και Lauglo (2011), από
δείγμα 3.300 μαθητών σε εθνικό επίπεδο, ποσοστό μεγαλύτερο του 56% αδυνατούσε να εκτιμήσει τις
διαστάσεις ενός ρατσιστικού φαινομένου που τους τέθηκε ως παράδειγμα.
Σε πολύ πρόσφατη έρευνα μάλιστα του Bangstad (2015), φαίνεται να υπάρχει μια γενικότερη
τάση αποσιώπησης των εννοιών «φυλή» και «ρατσισμός» στη Νορβηγία, ακόμη και από την ίδια την
ακαδημαϊκή κοινότητα, ενώ το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και στη Σουηδία, με τους εκεί κατοίκους
να το θεωρούν ζήτημα «που δεν αναφέρεται σε ευγενείς συζητήσεις» ή ότι «αν αναφερθεί σε μια
διάλεξη, το κοινό θα σταματήσει να ακούει τον ομιλητή».
Εν αντιθέσει με τις παραπάνω έρευνες, έρχεται να αλλάξει το κλίμα η εκπαίδευση που
πραγματοποιείται στη Βόρεια Αμερική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά, η
επιστημονική δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων (κοινωνιολογία, νομική,
εκπαίδευση γυναικών κ.α.) περιλαμβάνει την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τον
εντοπισμό ρατσιστικών τάσεων (DiAngelo and Sensoy, 2010 · Bryan, 2009), που δείχνει ένα
ενδιαφέρον πολλών θεωρητικών επιστημονικών σχολών να εξάγουν στην κοινωνία την υπεράσπιση
της δημοκρατίας, είτε κατόπιν δικών τους πρωτοβουλιών είτε κατόπιν κρατικών παροτρύνσεων.
Επιστρέφοντας στην Ευρώπη, η Μεγάλη Βρετανία φαίνεται να έχει μειώσει από τη δεκαετία του ’80
τα κονδύλια που αφορούσαν την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του ρατσισμού, όπως
αναφέρουν οι Figueroa (2004) και Tomlinson (2009).
Οι δύο αυτές περιπτώσεις δείχνουν τη διαφορετική στάση που κρατάνε τα κράτη απέναντι στο
θέμα της αντιμετώπισης ρατσιστικών φαινομένων, άρα και τις δράσεις που αναλαμβάνει η πολιτεία
προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η μείωση των κονδυλίων
ενδεχομένως να αποτελεί συνέπεια και μιας αντίστοιχης μείωσης άσχημων περιστατικών (Tomlinson,
2009). Από την άλλη βέβαια, η Μεγάλη Βρετανία έχει εκδώσει από το 2010 έναν οδηγό για τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδιωτικά, δημόσια και πανεπιστήμια, τη γνωστή Δράση Ισότητας (Equality
Act), που αποτελεί έναν συμβουλευτικό οδηγό για τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα
ανθρώπινα δικαιώματα, την εκπαίδευση τους στα παιδιά και την αντιμετώπιση περιστατικών
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ρατσισμού. Επομένως, οι προαναφερθείσες έρευνες αν και αναφέρονται στη μείωση των κονδυλίων,
ίσως δεν λαμβάνουν υπόψη ότι έχουν αλλάξει οι τρόποι ενημέρωσης των εκπαιδευτικών από το κράτος
ή ότι ο πληθυσμός είναι περισσότερο ανεκτικός πλέον στη διαφορετικότητα εξαιτίας των προσπαθειών
που έλαβαν χώρα τις προηγούμενες δεκαετίες.
Επανερχόμενοι στην έννοια της αξίας της εκπαίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι
διεθνείς οργανισμοί που τα υπερασπίζονται, δίνουν έμφαση σε εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που είναι
βασισμένες στα δικαιώματα του ανθρώπου, όπως για παράδειγμα το Πλάνο Σχολείων Φιλικών στα
Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πέρα όμως από αυτές τις δράσεις των διεθνών οργανισμών, οι πρωτοβουλίες
των εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαίδευση των δικαιωμάτων κινούνται περισσότερο στην
κατεύθυνση της επίλυσης προβλημάτων χωρίς τη χρήση βίας σύμφωνα και με την έρευνα των Reimers
και Chung (2010), με τη συζήτηση εκπαιδευτικού-παιδιού να αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή και την
ενημέρωση των γονέων να έπεται. Η συμμετοχή των γονέων και ενηλίκων γενικότερα, φαίνεται να
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη στάση μιας
κοινωνίας σε θέματα ισότητας, αφού από μόνο του το σχολείο δεν μπορεί να επηρεάσει πλήρως τη
νοοτροπία των παιδιών.
Έτσι, η αξία της εκπαίδευσης των δικαιωμάτων από το σπίτι ακόμα, φαίνεται να θεωρείται
ύψιστη και στην έρευνα του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών
Επιτευγμάτων (Torney-Purta and Barber, 2005) στην οποία γίνεται αναφορά στη σημασία της
συμμετοχής και του παραδείγματος που μπορούν να δώσουν οι μεγαλύτερες ηλικίες όταν συμμετέχουν
σε δραστηριότητες προώθησης της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Επιπλέον, στην ίδια
συγκριτική διεθνή έρευνα μετράται και η γνώση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που διδάσκεται
εκτός σχολικής αίθουσας ή διαδικασιών και περιλαμβάνει βιωματική μάθηση με συμμετοχή σε
ομαδικές δραστηριότητες, ενασχόληση με τα κοινά ή ακτιβισμό.
Τέλος, η εκπαίδευση των δικαιωμάτων είναι αυτή που μπορεί να εξαλείψει και τις διαφορές
μεταξύ των παιδιών στους κύκλους του σχολείου, όπως τις σχολικές επιδόσεις, την εξωτερική
εμφάνιση και την καταγωγή, αφού τα παιδιά δε θα βλέπουν ως κατώτερο ένα συνομήλικό τους που δεν
επιτυγχάνει στα μαθήματα υψηλά αποτελέσματα ή έχει περισσότερα κιλά ή προέρχεται από
διαφορετική ήπειρο με διαφορετικό χρώμα δέρματος. Τα παραπάνω αποτελούν μερικές μόνο από τις
πιο συχνές αιτίες ενόχλησης μαθητών σε ένα σχολείο, όπως αναφέρεται στις έρευνες των Ross (2002),
Richardson (2005) και Gillborn (2008).
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Στα αποτελέσματα αυτών των ερευνών φαίνεται ξεκάθαρα η προκατάληψη μαθητών απέναντι
σε συμμαθητές τους με διαφορετική καταγωγή, ιδίως προς Ασιάτες ή έγχρωμους αλλά αποτυπώνεται
δυστυχώς και μια διαφορετική στάση των ίδιων των καθηγητών προς τις διαφορετικές μειονότητες
μαθητών. Φαίνεται λοιπόν ότι οι έγχρωμοι μαθητές αποτελούν αντικείμενο επίπληξης συχνότερα από
τους λευκούς συμμαθητές τους, οι τιμωρίες είναι συνήθως αυστηρότερες και δεν επιβραβεύονται με
τον ίδιο τρόπο όταν επιτυγχάνουν έναν στόχο. Σε αυτό το σημείο η αξία της εκπαίδευσης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων παίζει ίσως τον πιο καθοριστικό ρόλο. Όπως αναφέρουν στις έρευνές τους
οι Pearce (2005), Richardson (2005) και Lane (2008), τα παιδιά που έχουν πέσει θύματα ρατσισμού
στο σχολικό περιβάλλον, έχουν αυξημένες πιθανότητες να μεγαλώσουν φοβισμένα, να εμφανίσουν
συμπτώματα κατάθλιψης, να παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλή αυτοεκτίμηση και οι επιδόσεις τους στο
σχολείο να μείνουν σε απογοητευτικά επίπεδα.
Διαπιστώνεται έτσι ότι η αξία της εκπαίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αν και
αναγνωρίζεται από όλες τις χώρες, δεν εφαρμόζεται ισότιμα στους μαθητές ή τα κράτη αποφεύγουν τις
άμεσες αναφορές στα δικαιώματα των μειοψηφούντων πληθυσμών ή οι οικογένειες δεν προωθούν ένα
κλίμα δημοκρατίας και σεβασμού προς τη διαφορετικότητα, δυσκολεύοντας έτσι και το έργο του
σχολείου. Η βιωματική μάθηση όμως θα μπορούσε να ενισχύσει αυτό το έργο και να αναδείξει ξανά το
ρόλο του σχολείου και την αξία που έχει η εκπαίδευση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη
δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Όπως εξάλλου αναφέρει και η Schwartz (2013), «τα παιδιά
μαθαίνουν κάνοντας», αφού εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη ώστε να αναπτύξουν νέες ικανότητες ή
τρόπο σκέψης. Επίσης, σύμφωνα με τον Hoover (2007), η βιωματική μάθηση «συντελείται
ολοκληρωμένα όταν ένας συναισθηματικά, πνευματικά και συμπεριφορικά συνειδητοποιημένος
εκπαιδευτής μεταφέρει τη γνώση την ικανότητα και τις στάσεις σε μια μαθησιακή κατάσταση που
χαρακτηρίζεται από υψηλή έμπρακτη συμμετοχή».
Επομένως, οι ερευνητές συμφωνούν ότι θα πρέπει τα παιδιά να εισαχθούν σε μια διαδικασία
όπου η εμπειρική προσέγγιση της εκπαίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα αποτελεί βασική
διαδικασία ης σχολικής τους ζωής. Από μόνη της η θεωρία δε μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά
αποτελέσματα, ενώ κρίνεται από ορισμένους ψυχολόγους ως «δίχως νόημα» όταν δεν συνδυάζεται με
πρακτική εφαρμογή (Cooper, 2013). Τέλος, όπως αναφέρει η Kolb (1984), τα συναισθήματα που
προκαλεί σε ένα παιδί η βιωματική εκπαίδευση και η εφαρμογή των γνώσεων σε πραγματικό χρόνο,
δεν είναι δυνατό να τα μεταδώσει η αναπαραγωγή της θεωρίας από τον εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη.
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2.5. Παραδείγματα εφαρμογής
Σύμφωνα και με τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση και κατάρτιση στα
Ανθρώπινα Δικαιώματα (Education International, 2016), οι διαστάσεις της εκπαίδευσης που γίνονται
κοινά αποδεκτές είναι τρεις. Η εκπαίδευση πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσα από τα ανθρώπινα
δικαιώματα και για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Παραδείγματα εφαρμογής της εκπαίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολλά βίντεο
που αναφέρονται στο γεγονός ότι σε χώρες της Νοτίου Αμερικής και της Ασίας, χιλιάδες παιδιά
εργάζονται για την παρασκευή ρούχων που έπειτα πωλούνται ακριβά στις λεγόμενες ανεπτυγμένες
χώρες. Είναι επίσης χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Αφγανιστάν, για το οποίο έχουν γραφεί και
πολλά άρθρα σε εφημερίδες παγκόσμιας κυκλοφορίας, όπου ανήλικα άτομα ασχολούνται με την
κατασκευή μάρκας μπάλας που χρησιμοποιείται σε μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις ανά τον
κόσμο. Η παρακολούθηση επομένως ενός τέτοιου βίντεο και η μετέπειτα συζήτηση μέσα στην τάξη,
είναι μια πολύ καλή ευκαιρία εκμάθησης των δικαιωμάτων αλλά και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των
μαθητών.
Επιπλέον, η πασίγνωστη κατάσταση της χρήσης χιλιάδων κατοίκων αφρικανικών χωρών σε
ορυχεία εξόρυξης πολύτιμων λίθων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκμάθηση των τρόπων με τους
οποίους καταπατώνται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμφύλιες συγκρούσεις, εργασία επιπέδου
δουλείας, στρατολόγηση ανήλικων παιδιών και εκμετάλλευση γυναικών, είναι μερικά μόνο από τα
φαινόμενα που παρατηρούνται. Η βραβευμένη ταινία του Χόλυγουντ “Ματωμένο Διαμάντι” (Blood
Diamond) αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αφού
αναπαριστά με εκπληκτικό τρόπο την δραματική κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες αυτών των χωρών
αλλά και την αδιαφορία της παγκόσμιας κοινότητας και των διεθνών οργανώσεων να αναλάβουν
ουσιαστική δράση.
Τα παραδείγματα επίσης που προτείνονται από το εγχειρίδιο Compass είναι εξαιρετικά και
αφορούν όλα τα επίπεδα εκπαιδευτικών βαθμίδων. Έτσι, σε επίπεδο πανεπιστημίου κυρίως, υπάρχει
μια δραστηριότητα που εφαρμόζεται πολύ συχνά τόσο για την ενημέρωση των φοιτητών όσο και για
τη βιωματική τους εκπαίδευση. Η προσομοίωση μιας συγκεκριμένης μορφής δίκης, είναι ένα από τα
καλύτερα παραδείγματα εκπαίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην αφρικανική ήπειρο είναι
γνωστή η εξάπλωση του ιού του AIDS και οι προσπάθειες ορισμένων κυβερνήσεων να εφοδιάσουν
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τους πολίτες με τα κατάλληλα φάρμακα για την καταπολέμησή του. Ωστόσο, λόγω κόστους οι
κυβερνήσεις μοιράζουν φθηνά αντίγραφα φαρμάκων (γενόσημα) και οι φαρμακευτικές βιομηχανίες
έχουν ξεκινήσει δικαστικό αγώνα εναντίον τους ώστε να προστατεύσουν τα κεκτημένα τους. Οι
φοιτητές-υποστηρικτές των δικαιωμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες γνώσεις, ώστε
να επικρατήσουν εναντίον του καθηγητή που παριστάνει τις βιομηχανίες φαρμάκων. Το περιστατικό
παρεμπιπτόντως είναι πραγματικό και πηγαίνει πίσω στο 1998 όταν η Ένωση Κατασκευαστών
Φαρμάκων Νοτίου Αφρικής άσκησε ποινική δίωξη στον τότε πρόεδρο της χώρας Νέλσον Μαντέλα,
για το παραπάνω περιστατικό (Fisher and Rigamonti, 2005).
Τέλος, αν και τα παραδείγματα όπου μπορεί να εφαρμοστεί η εκπαίδευση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων είναι πάρα πολλά, ένα ιδιαίτερα χρήσιμο παράδειγμα είναι η ενδοοικογενειακή βία που
πολλές φορές συμβαίνει αλλά δεν φαίνεται στον έξω κόσμο όπως άλλες περιπτώσεις καταπάτησης
δικαιωμάτων. Η συγκέντρωση άρθρων από καταστάσεις κακοποιημένων γυναικών ή παιδιών, η
παρακολούθηση δηλώσεων αυτών των γυναικών και παιδιών ή η συζήτηση μαζί τους, μπορεί να
αποτελέσει την καλύτερη άμεση εκπαίδευση για τα παιδιά πιο ώριμης ηλικίας. Επιπλέον, υπάρχουν
δεκάδες εξαιρετικές ταινίες που αναπαριστούν τέτοιου είδους συμβάντα, όπως το Sleeping with the
enemy της δεκαετίας του ’90, το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ του 2001 Domestic Violence του Frederick
Wiseman όπου μιλά με γυναίκες ενός καταφυγίου κακοποιημένων γυναικών στη Florida των ΗΠΑ ή
ακόμη και η ταινία Κυνόδοντας του αναγνωρισμένου Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου η οποία
περιέχει πολλά κρυφά νοήματα σχετικά με την καταπάτηση των δικαιωμάτων των παιδιών και τις
υπερβολές των γονέων.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα μέρος μόνο από περιπτώσεις όπου η εκπαίδευση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετατρέπει τη γνώση σε εμπειρία. Η διάθεση του εκπαιδευτικού να
μεταδώσει στα παιδιά το πραγματικό νόημα της υποστήριξης των δικαιωμάτων, οδηγεί σε αναζήτηση
τρόπων και μεθόδων που - με την υποστήριξη φυσικά και της οικογένειας - μπορούν να τα
μετατρέψουν μελλοντικά στους πολίτες που θα φτιάξουν έναν καλύτερο κόσμο. Για να συμβεί όμως
αυτό, τα παιδιά θα πρέπει να βγούνε από την τάξη και να ζήσουν εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να
σκέφτονται διαφορετικά, να αναλύουν σε βάθος, να κρίνουν αντικειμενικά και να μη σκέφτονται ή
ενεργούν ατομικά αλλά συλλογικά (Hoover, 2007).
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2.6. Προτάσεις ευαισθητοποίησης των παιδιών
Οι πρωτοβουλίες που μπορεί να αναλάβει ένας εκπαιδευτικός για να ευαισθητοποιήσει τα
παιδιά στα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπληρώνουν μια λίστα από δραστηριότητες, όπως η επίσκεψη
χώρων στους οποίους διαπράχθηκαν παραβιάσεις των δικαιωμάτων, η παρακολούθηση μιας
εκπαιδευτικής ομιλίας με ταυτόχρονη αναπαραγωγή βίντεο, η παρακολούθηση ταινιών με θέμα την
καταπάτηση των δικαιωμάτων ή οι συζητήσεις με άτομα που έχουν τα ίδια βιώσει το ρατσισμό.
Για παράδειγμα, η παρακολούθηση του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ “Η Ιστορία των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων” εξηγεί τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από την παραστατική αφήγηση της
ιστορίας και της εξέλιξή τους. Είναι ένα σύντομο φιλμ που ενημερώνει και ευαισθητοποιεί μέσα από
την αφήγηση των σταδίων που πέρασε η ανθρωπότητα μέχρι την επίσημη αναγνώριση των
δικαιωμάτων και την υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης το 1948.
Επιπλέον, η οργάνωση μιας επίσκεψης σε κέντρα προσωρινής διαμονής προσφύγων είναι μια
ισχυρή εμπειρία για τα παιδιά που θα διαπιστώσουν με τα ίδια τους τα μάτια τα αποτελέσματα ενός
πολέμου, του διωγμού από την πατρίδα και την απώλεια της στέγασης. Θα μιλήσουν επίσης με το
προσωπικό που εργάζεται εκεί για να ενημερωθούν σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των
προσφύγων αλλά και με τους ίδιους τους πρόσφυγες, οι οποίοι μπορούν να περιγράψουν με
λεπτομέρειες την απώλεια πολλών από τα βασικά τους δικαιώματα. Μέσα σε αυτούς τους χώρους οι
μαθητές θα βρούνε ίσως και συνομηλίκους τους, κάνοντας έτσι μια σύγκριση για τις συνθήκες που
μεγαλώνουν άλλα παιδιά, λιγότερο τυχερά.
Η συμμετοχή επίσης σε μια αναδάσωση ή εκστρατεία ανακύκλωσης είναι η μεγαλύτερη
εμπειρία που μπορεί να δοθεί στα παιδιά σχετικά με την οικολογική συνείδηση και το σεβασμό στο
περιβάλλον. Η επίσκεψη στα γραφεία μιας οργάνωσης για την προστασία του περιβάλλοντος ή μιας
οργάνωσης που μάχεται για τα δικαιώματα των παιδιών και η συζήτηση με μέλη που έχουν ζήσει
καταστάσεις προσβολής των δικαιωμάτων, βγάζει τα παιδιά από τα στενά όρια της τάξης και τα βοηθά
να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, όχι απλά να ακούνε προτάσεις από έναν εκπαιδευτικό. Τέλος, όπως
συμβαίνει πολλές φορές σε χώρες του εξωτερικού, η παρέα για μια ολόκληρη μέρα με ένα Άτομο με
Ειδικές Ανάγκες ή ένα άτομο που πάσχει από ασθένειες όπως Down Syndrome θα μπορούσε να
μεταφέρει στα παιδιά τις δυσκολίες που βιώνουν αυτά τα άτομα και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η
κοινωνία εμποδίζει την ομαλή συμβίωση με τους υπόλοιπους πολίτες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΡΕΥΝΑ

3.1. Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί ένα πλήθος παραμέτρων που συνολικά
συνθέτουν το βαθμό στον οποίο η σχολική κοινότητα - αποτελούμενη από τους ίδιους τους μαθητές, το
εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και τους γονείς - είναι ενημερωμένη πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Η προσπάθειες της ερευνήτριας επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό διακρίσεων μεταξύ των παιδιών στις
τάξεις της Α’-βάθμιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, στις δραστηριότητες που εκτελούνται από τους
εκπαιδευτικούς για την ενημέρωση των παιδιών στα ανθρώπινα δικαιώματα και στους παράγοντες που
οδηγούν στην παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων μέσα σε μια σχολική μονάδα.
Επιπλέον, η ερευνήτρια προσπάθησε να εντοπίσει τη συνεισφορά της διδακτέας ύλης στις
προσπάθειες των εκπαιδευτικών για ενημέρωση πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σημαντική
συνιστώσα της έρευνας αποτελεί ωστόσο η αντίδραση ενός εκπαιδευτικού κατά τις περιπτώσεις όπου
διαπιστώνεται παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ των μαθητών μιας τάξης ή του
σχολείου γενικότερα. Τέλος, η ενημέρωση προς τους γονείς αλλά και ορισμένες προτάσεις των
εκπαιδευτικών για αλλαγές στη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτέλεσαν ερευνητικά
ερωτήματα.
Τα ευρήματα της έρευνας θα συνεισφέρουν στις γνώσεις σχετικά με την τάση που επικρατεί σε
μια μερίδα της Α’-βάθμιας εκπαίδευσης. Θα δείξουν τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και τη στάση
που δείχνουν όταν διαπιστώνουν παραβίαση των δικαιωμάτων, όπως θα δείξουν και τη στάση του
κράτους για περαιτέρω ενημέρωση παιδιών και γονέων. Οι μελλοντικοί ερευνητές ωστόσο, αν και
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εξαγόμενα αποτελέσματα της έρευνας για ακαδημαϊκό σκοπό, θα
πρέπει να διερευνήσουν σε βάθος το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση.
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3.2. Μεθοδολογία
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 20 εκπαιδευτικούς της Α’-βάθμιας εκπαιδευτικής βαθμίδας,
τόσο διευθυντές σχολικών μονάδων όσο και απλό προσωπικό του σχολείου. Ως εργαλείο της έρευνας
για τη συλλογή των απαντήσεων, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η ένα είδος τυποποιημένης
συνέντευξης, η ημι-δομημένη. Το είδος αυτό αποτελεί μια ευέλικτη μορφή συνεντεύξεων και επιτρέπει
στον εκάστοτε ερευνητή/τρια να εμβαθύνει περισσότερο κατά την έρευνά του. Επιτρέπει επίσης την
αλλαγή των διευκρινιστικών ερωτήσεων ή ακόμη και τη σειρά με τη οποία θα γίνουν, τακτική που
μπορεί να διευκολύνει την εκτέλεση ποιοτικών ερευνών με κοινωνικό περιεχόμενο, όπως η παρούσα
ερευνητική (Ιωσηφίδης, 2008).
Βασικό κορμό της συνέντευξης αποτέλεσε ένα ανοιχτού τύπου ερωτηματολόγιο, δηλαδή
ερωτήσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες μπορούν να απαντούν ελεύθερα και να αναπτύσσονται όσο
θεωρούν ότι χρειάζεται αλλά μπορούν φυσικά να απαντήσουν και με συντομία. Γενικότερα, το
ανοιχτού τύπου ερωτηματολόγιο δεν περιορίζει τους συμμετέχοντες σε απαντήσεις της μορφής
ΝΑΙ/ΌΧΙ ή σε επιλογή μιας σειράς απαντήσεων όπως οι κλίμακες Likert και βοηθά στην βαθιά
διερεύνηση κοινωνικών ζητημάτων όπως η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελώντας
έτσι ιδανικό εργαλείο για τη συγκεκριμένη έρευνα. Ακόμη, σύμφωνα με τους Cohen, Manion and
Morrison (2000) το μικρό δείγμα της έρευνας ενδείκνυται για ερωτηματολόγια ανοιχτά και βασισμένα
στην ελευθερία έκφρασης των συμμετεχόντων.
Κατά τη δημιουργία των ερωτήσεων, η ερευνήτρια κατέβαλλε προσπάθεια ώστε να
αποφευχθούν συχνά λάθη που συναντώνται σε τέτοιου είδους συνεντεύξεις. Αυτά είναι οι ερωτήσεις
που καθοδηγούν τους συμμετέχοντες, η διατύπωση ερωτήσεων υψηλού επιπέδου γνώσεων ή ιδιαίτερα
εξειδικευμένου περιεχομένου, οι περίπλοκες ερωτήσεις και όσες ενδέχεται να ενοχλήσουν. Επίσης,
αποφεύχθηκαν οι ερωτήσεις αρνήσεων ή διπλών αρνήσεων που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση
Τέλος, με τη δομή του ερωτηματολογίου ο/η συμμετέχων/ουσα μεταβαίνει από τις ειδικές ερωτήσεις
σε πιο γενικές, επομένως το ερωτηματολόγιο δεν κουράζει κατά τη διεκπεραίωσή του, αφού οι
θεωρητικά δύσκολες απαντώνται στην αρχή της συνέντευξης, με τις ευκολότερες να μένουν
τελευταίες.
Προσοχή επίσης δόθηκε στο να μην έρθουν ο εκπαιδευτικοί σε δύσκολη θέση κατά τη
διαδικασίας της συνέντευξης και να αισθανθούν οικεία με την ερευνήτρια. Αυτό επιτεύχθηκε με την
ΓΙΔΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

42

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

εξασφάλιση εχεμύθειας από πλευράς ερευνήτριας για τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών που
έλαβαν μέρος αλλά και τη διαβεβαίωση ότι μπορούν να αποχωρήσουν οποιαδήποτε στιγμή από τη
συνέντευξη εφόσον αισθανθούν ότι θίγονται (Creswell, 2014).
Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Windows Office
Excel, το οποίο βοήθησε και στην ταχύτερη ποσοτικοποίηση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών. Η
έρευνα περιελάμβανε δέκα ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, επομένως και τα πεδία διερεύνησης ήταν
αντίστοιχα. Η πορεία που ακολούθησε η ερευνήτρια ήταν: κατασκευή του ερωτηματολογίου, εκτέλεση
ημι-δομημένων συνεντεύξεων, συγκέντρωση και αποκωδικοποίηση συνεντεύξεων, συμπλήρωση
πεδίων έρευνας και ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων.

3.3. Αποτελέσματα

Ενημέρωση παιδιών για ανθρώπινα δικαιώματα
10%

25%

ΝΑΙ/ΑΡΚΕΤΑ

ΌΧΙ/ΌΧΙ ΤΟΣΟ
65%

ΆΛΛΟ

Γράφημα 1. Είναι πλήρης η ενημέρωση των παιδιών από το σχολείο, πάνω στο ζήτημα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων;
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Συμβολή διδακτέας ύλης
25%

40%
ΌΧΙ/ΌΧΙ ΤΟΣΟ
ΝΑΙ/ΑΡΚΕΤΑ

35%

ΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Γράφημα 2. Συμβάλλει η διδακτέα ύλη στην εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα;

Βιωματική μάθηση
10%
ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
30%
ΝΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ (σχολείο ή
σύλλογος γονέων)

60%

ΜΟΝΟ ΣΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ

Γράφημα 3. Υπάρχουν δραστηριότητες βιωματικής μάθησης που να συνδράμουν στην κατανόηση των
παιδιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα;
Διακρίσεις

45%

ΝΑΙ
55%

ΌΧΙ/ΌΧΙ
ΣΥΧΝΑ

Γράφημα 4. Διαπιστώνεται διακρίσεις μεταξύ των παιδιών που να υποδεικνύουν παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους;
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Παράγοντες παραβίασης
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
καταγωγή

φύλο

οικονομική
κατάσταση

σχολικές επιδόσεις

ένδυση

Γράφημα 5. Ποιοι οι συχνότεροι παράγοντες παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

Δράση εκπαιδευτικού
7
6
5
4
3
2
1
0

συζήτηση

καλλιεργ. νοοτρ.

συζητ. & εφαρμ.
project

αδυναμία δράσης δραστηρ./παραδειγμ.

άλλο

Γράφημα 6. Δράση εκπαιδευτικού έπειτα από εντοπισμό παραβίασης δικαιωμάτων από παιδί

ΓΙΔΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Συμβολή εκπαιδευτικού
10%

ΝΑΙ
ΌΧΙ/ΔΥΣΚΟΛΑ
90%

Γράφημα 7. Συμβάλλει ο εκπαιδευτικός στην αντιμετώπιση του φαινομένου παραβίασης;

Ενημέρωση γονέων για δικαιώματα
10%
25%
65%

ΌΧΙ ΕΠΙΣΗΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΆΛΛΟ

Γράφημα 8. Υπάρχει μορφή ενημέρωσης των γονέων για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

Αναγκαία η εκπαίδευση Α.Δ.
15%

ΝΑΙ
ΝΑΙ αλλά εμπειρικά
85%

Γράφημα 9. Θεωρείτε αναγκαία την εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;
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Αλλαγές στη διδασκαλία
15%
40%
20%

περισσότερη βιωμ. μάθηση
αλλαγή νοοτροπίας
συνεργασία/ομαδικές δράσεις

25%

άλλο

Γράφημα 10. Ποιες αλλαγές θα ενίσχυαν την κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα παιδιά;

3.4. Συζήτηση
Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σε ποσοστό 65% ότι η ενημέρωση
των παιδιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι πλήρης, ενώ ένας στους τέσσερις μόνο (25%)
πιστεύει το αντίθετο. Το αποτέλεσμα αυτό ταυτίζεται με αντίστοιχες έρευνες του εξωτερικού, όπως
αυτή του Decara (2013), στην οποία αναφέρεται η ελλιπής ενημέρωση των παιδιών για τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Ωστόσο και σε πιο παλιά έρευνα των Mikkelsen, Fjeldstad και Lauglo (2011) σε δείγμα
3.000 μαθητών φάνηκε η αδυναμία αναγνώρισης ρατσιστικής συμπεριφοράς, απόδειξη έλλειψης
γνώσεων σχετικών με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να
αναφερθεί ότι η παρούσα έρευνα δεν αναζητά την ακριβή προέλευση της ενημέρωσης (σχολείο,
οικογένεια, φίλοι) αλλά διερευνά το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα παιδιά
πληροφορούνται πλήρως για το θέμα. Η προέλευση θα ήταν ένα καλό ερευνητικό ερώτημα για
μελλοντική διερεύνηση, ωστόσο στην παρούσα έρευνα διαπιστώνεται ταύτιση των τάσεων με άλλα
κράτη.
Στο Γράφημα 2 η ερώτηση που τίθεται είναι κατά πόσο θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι
συμβάλλει η διδακτέα ύλη του σχολείου στην εκμάθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι τέσσερις
στους δέκα (40%) θεωρούν ότι δεν είναι αρκετά όσα περιέχει η ύλη σχετικά με την εκμάθηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ποσοστό που κρίνεται σχετικά ψηλό. Ελαφρώς μικρότερο (35%) είναι το
ποσοστό όσων πιστεύουν πως η ύλη που διδάσκεται βοηθά αρκετά στην εκμάθηση, ενώ ένα ποσοστό
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της τάξης του 25% απάντησε ότι η ύλη παρέχει μόνο γνώση και δεν προσφέρει κάποια σημαντική
εμπειρία στα παιδιά. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε πλήθος ερευνών στην Ευρώπη (Mikkelsen,
Fjeldstad και Lauglo, 2011 · Osler και Lybaek, 2014 · Bangstad, 2015) αλλά και άλλες ηπείρους
(Adeyemi, Boikhutso και Moffat, 2003 · Nordin, 2010), ενώ έρχεται σε αντίθεση με τις τακτικές που
εφαρμόζονται στη Βόρεια Αμερική (Bryan, 2009 · DiAngelo and Sensoy, 2010).
Στο Γράφημα 3 παρατηρείται η τάση σχετικά με τις δραστηριότητες βιωματικής μάθησης.
Διακρίνεται λοιπόν ότι ένα ποσοστό της τάξης του 60% ενώ γνωρίζει την ύπαρξη δραστηριοτήτων και
τους τρόπους εκμάθησης των δικαιωμάτων μέσα από αυτές, δεν προχωρά στην υλοποίησή τους. Στο
30% ανέρχεται το ποσοστό των εκπαιδευτικών οι οποίοι αναφέρουν ότι είτε οι ίδιοι πραγματοποιούν
δραστηριότητες βιωματικής μάθησης είτε αυτές αποτελούν πρωτοβουλία του σχολείου στο οποίο
εργάζονται και του συλλόγου γονέων. Ωστόσο, διαπιστώνεται και ένα μικρό ποσοστό του 10% που
γνωρίζει σχετικά με τις δραστηριότητες μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Μένοντας στο τελευταίο
ποσοστό, η ύπαρξη αυτού θα μπορούσε να σημαίνει είτε κάποιον εκπαιδευτικό αρκετά μεγάλο σε
ηλικία είτε με ελλιπείς γνώσεις πάνω στο αντικείμενο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ό,τι και αν
σημαίνει από τα δύο, κρίνεται ανεπίτρεπτο να αγνοεί την εκτέλεση τέτοιων δραστηριοτήτων, σε μια
εποχή που η ισότητα και η δημοκρατία επιβάλλεται να μεταλαμπαδεύονται στις επόμενες γενιές.
Περνώντας στο Γράφημα 4, εκεί φαίνεται η τάση που διακρίνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί στα
παιδιά σχετικά με την ύπαρξη συμβάντων παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 55% των
εκπαιδευτικών δήλωσε ότι έχει πέσει στην αντίληψή του κάποιο περιστατικό, ασχέτως αν δεν ήταν
κάτι σοβαρό ή ακόμη και στα πλαίσια παιχνιδιού λόγω της ηλικίας, ενώ το 45% απάντησε ότι πολύ
σπάνια ή και καθόλου, συναντά τέτοια περιστατικά. Παράλληλα με αυτό το γράφημα είναι καλό να
αναφερθεί και το Γράφημα 5, το οποίο αναλύει τους παράγοντες παραβίασης δικαιωμάτων που έχουν
διαπιστώσει οι εκπαιδευτικοί της έρευνας. Πρώτοι με διαφορά καταγράφηκαν οι παράγοντες της
καταγωγής ενός παιδιού και των σχολικών επιδόσεων, οι οποίοι αποτελούν και μερικές από τις
συχνότερες αιτίες ρατσιστικής συμπεριφοράς στο περιβάλλον ενός σχολείου (Parker-Jenkins, 2002 ·
Pearce, 2005 · Richardson, 2005 · Lane, 2008), ενώ ακολουθούν η οικονομική κατάσταση, το φύλο και
η ένδυση ενός παιδιού.
Το επόμενο γράφημα (Γράφημα 6) αφορά την αντίδραση που έχει ο εκπαιδευτικός απέναντι
στο παιδί, σε περιπτώσεις που αντιλαμβάνεται τέλεση πράξεων που παραβιάζουν τα δικαιωμάτων των
συμμαθητών του. Η συζήτηση με το/τα παιδί/δια είναι η συχνότερα εφαρμοσμένη μέθοδος και την
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ακολουθεί με μικρή διαφορά η συζήτηση με παράλληλη εφαρμογή εκπαιδευτικού project, τα
προτεινόμενα, ως επί τω πλείστο, από τα εγχειρίδια Compass και Compasito. Τα αποτελέσματα
βρίσκουν ταύτιση στην έρευνα των Reimers και Chung (2010) όπου η συζήτηση αποτελεί και εκεί τη
συχνότερη μέθοδο αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων. Παράλληλα με αυτό το γράφημα αξίζει να
σχολιαστεί και το επόμενο (Γράφημα 7), όπου οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το επάγγελμά τους
μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά τα φαινόμενα παραβίασης
δικαιωμάτων, ενώ μόλις ένας στους δέκα (10%) διατηρεί απαισιόδοξη στάση.
Στο Γράφημα 8 αποτυπώνονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το εάν υπάρχει κάποια
μορφή ενημέρωσης ή εκπαίδευσης των γονέων πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως φαίνεται, δεν
υπάρχει κάποια επίσημη μορφή ενημέρωσης ούτε από την πολιτεία αλλά ούτε και σαν σχολική
πρωτοβουλία, σύμφωνα με το 65% των εκπαιδευτικών. Αυτό δείχνει ότι στην πλειοψηφία τους οι
γονείς, δε λαμβάνουν γνώση επί του θέματος, με αποτέλεσμα - εάν οι γονείς από μόνοι τους δεν είναι
ευαισθητοποιημένοι - να μην περνάνε και στο παιδί την κατάλληλη νοοτροπία. Από το υπόλοιπο
ποσοστό, το 25% ανέφερε ότι ο σύλλογος γονέων αναλαμβάνει ορισμένες φορές δράση ώστε να
ενημερώσει τους γονείς για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή να τους εκπαιδεύσει στην
αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Η αδιαφορία αυτή φαίνεται και στις μελέτες των Decara (2013) και
Osler και Lybaek (2014), όπου η πολιτεία δεν ορίζει επίσημα ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους
γονείς, ούτε προτείνει επισήμως στις διοικήσεις των σχολικών μονάδων να οργανώνουν σεμινάρια
ενημέρωσης για τους γονείς των μαθητών επομένως τα αποτελέσματα της έρευνας βρίσκουν ταύτιση
με πρόσφατες μάλιστα μελέτες.
Τα επόμενα δύο γραφήματα, θα μπορούσαν να αναλυθούν παράλληλα, αφού πρόκειται σχεδόν
για ερωτήσει που συμπληρώνουν η μια την άλλη. Έτσι, στο Γράφημα 9 φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί
συμφωνούν απόλυτα (100%) στην αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα
παιδιά, προχωρώντας όμως σε έναν διαχωρισμό. Το 85% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η
εκπαίδευση των δικαιωμάτων πρέπει να γίνεται εμπειρικά και να μη μένει μόνο στη θεωρία, φέρνοντας
έτσι ξανά στην επιφάνεια το ζήτημα της βιωματικής μάθησης. Εδώ, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών
βρίσκουν συμφωνία στα λεγόμενα των Schwartz (2013) και Hoover (2007), σχετικά με τη μάθηση των
παιδιών μέσα από την πράξη και την εμπειρία.
Στο τελευταίο γράφημα (Γράφημα 10) αποτυπώνονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις
αλλαγές που πρέπει να γίνουν ώστε να ενισχυθεί η κατανόηση των δικαιωμάτων από τα παιδιά. Όπως
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φαίνεται στο γράφημα οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η περισσότερο βιωματική μάθηση θα ευνοούσε τα
παιδιά, αφού όπως έχουν υποστηρίξει και σε προηγούμενο ερώτημα η εμπειρία προσφέρει πολλά
περισσότερα από την απλή μετάδοση της γνώσης. Το γεγονός ότι τέσσερις στους δέκα εκπαιδευτικούς
(40%) θεωρούν πως η βιωματική εκπαίδευση πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να βοηθήσει τα
ίδια τα παιδιά στην κατανόηση και ενδεχομένως τη μελλοντική τους εφαρμογή, θα πρέπει μάλλον να
προβληματίσει την πολιτεία, η οποία θα πρέπει να ξανασκεφτεί την εκπαιδευτική στρατηγική της πάνω
στο συγκεκριμένο θέμα. Επιπροσθέτως, ένα ποσοστό 20% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι δράσεις που
προωθούν τη συνεργασία και την ομαδικότητα θα μπορούσαν να βοηθήσουν και αυτές στην
καλλιέργεια κλίματος το οποίο θα ενίσχυε την εκμάθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, το
25% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει η γενικότερη νοοτροπία επί του θέματος και ότι
ο σημαντικότερος παράγοντας προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ίδια η οικογένεια και μετά το
σχολείο.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μικρή ακόμα ηλικία, είναι ένα σοβαρό
ζήτημα προς την δημιουργία ενός κόσμου όπου η ισότητα και η δημοκρατία θα έχουν τον πρώτο λόγο,
ενώ η διαφορετικότητα θα γίνεται σεβαστή από κάθε μέλος της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό οι διεθνείς
οργανισμοί έχουν κατά καιρούς ξεκινήσει εκστρατείες, στις οποίες προτείνουν τρόπους εκμάθησης
των δικαιωμάτων, σε παιδιά όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων αλλά φροντίζουν ώστε να οργανώνουν
και σεμινάρια για την πρόσθετη εκπαίδευση των επαγγελματιών του κλάδου.
Ξεκινώντας από τη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948, η ανθρωπότητα έχει
κάνει σημαντικά βήματα ώστε σταδιακά όλες οι χώρες του κόσμου να βελτιώσουν την αντιμετώπισή
τους απέναντι στους ανθρώπους, να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε είδους (φύλο, φυλή, θρησκεία
κ.α.) και να προάγουν τη δημοκρατία και την ισότητα. Οργανισμοί όπως η UNICEF και η UNESCO, η
Διεθνής Αμνηστία, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Διεθνές Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
αλλά και πολλοί άλλοι μη-κερδοσκοπικοί ή ιδιωτικοί οργανισμοί (ιδρύματα) έχουν εντάξει στο
πρόγραμμά τους δράσεις ενημέρωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα σχολεία.
Ο ρόλος εξάλλου ενός εκπαιδευτικού στη ζωή των παιδιών, είναι τόσο σημαντικός όσο σχεδόν
και της οικογένειας, αφού κάθε παιδί περνά μεγάλο μέρος της παιδικής και εφηβικής του ζωής στο
σχολείο. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, ο μαθητής δεν πληροφορείται ή δεν πρέπει μόνο να
πληροφορείται για ορισμένα ζητήματα αλλά να τα βιώνει, αφού η εμπειρία έχει αποδειχθεί ότι είναι
σημαντικότερη από την απλή μετάδοση της γνώσης. Για το λόγο αυτό και πολλοί φορείς, όπως η
Ευρωπαϊκή Ένωση ή ακόμη και τα πανεπιστήμια, έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν την
εκπαιδευτική διαδικασία και καταρτίζουν προγράμματα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές
και φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρίες που θα τους μεταδώσουν το πραγματικό νόημα της υποστήριξης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ο εκπαιδευτικός επομένως είναι αυτός που οφείλει να φέρει το παιδί κοντά στην εμπειρία και
όχι απλά να μεταδώσει τη γνώση στα παιδιά. Η άποψή του για το κλίμα σε κάθε τάξη του σχολείου, τις
συμπεριφορές των μαθητών, τις ανάγκες των παιδιών και το επίπεδο γνώσης των δικαιωμάτων τόσο
από τα παιδιά όσο και από τους γονείς, είναι καίριας σημασίας. Για το λόγο αυτό η παρούσα
ερευνητική εργασία αναζήτησε τις απόψεις μιας μερίδας εκπαιδευτικών και κατέληξε σε
συμπεράσματα που θα μπορούσαν, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, να βελτιώσουν την κατάσταση
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στα σχολεία αλλά και μέσα στις ίδιες τις οικογένειες από όπου ξεκινάει το χτίσιμο της νοοτροπίας των
παιδιών. Μερικά από τα ιδιαίτερα σημαντικά συμπεράσματα αυτής της έρευνας είναι, η ανυπαρξία
ενός οργανωμένου σχεδίου εκπαίδευσης των μαθητών για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και η
ελλιπής διδακτική ύλη, που πέρα από γνώσεις δεν προσφέρει καμιά εμπειρική πρακτική.
Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι φαινόμενα παραβίασης δικαιωμάτων μέσα στο σχολείο
παρατηρούνται σχετικά συχνά αν και δεν είναι όλα τους σοβαρά ούτε γίνονται πάντα εν γνώσει του
παιδιού που το διαπράττει. Ωστόσο, τα συχνότερα αίτια είναι η καταγωγή ενός παιδιού και οι σχολικές
επιδόσεις μεταξύ συμμαθητών, ενώ ακολουθούν η οικονομική κατάσταση, το φύλο και η ένδυση. Στις
περιπτώσεις αυτές που ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται παραβατική συμπεριφορά, τότε οι καλύτεροι
τρόποι για να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο φαινόμενο είναι η συζήτηση με το παιδί, εφαρμογή μεθόδου
project ή εκτέλεση μιας σειράς δραστηριοτήτων που απαιτούν συνεργασία μεταξύ των παιδιών και
ομαδική δουλειά.
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ως επαγγελματίες συμβάλλουν στη βελτίωση της
κατάστασης αλλά θα έπρεπε να τους δίνονται περισσότερα μέσα ή οδηγίες από την πολιτεία ώστε να
αναλαμβάνουν δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση, μιας και η εμπειρική διδασκαλία αποτελεί το
μείζον ζητούμενο. Οι ίδιοι εξάλλου προτείνουν, οι αλλαγές που θα ήταν καλό να κάνει η πολιτεία στα
προγράμματα εκπαίδευσης πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα να περιέχουν πρωτίστως δραστηριότητες
βιωματικής μάθησης. Η αλλαγή ή δημιουργία συγκεκριμένης νοοτροπίας στα παιδιά υπερ της
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αν και είναι εύκολο να επιτευχθεί, δε μπορεί να
πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου στο σχολείο. Η οικογένεια, κατά κύριο λόγο, είναι το περιβάλλον που
δημιουργεί τάσεις σε ένα παιδί και το σχολείο τις ενισχύει, συνεπώς ο εκπαιδευτικός αν και
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, θα πρέπει να ξέρει ότι απέναντί του υπάρχει μια οικογένεια που έχει
θέσει τις απαραίτητες βάσεις και αυτό μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από την εκπαίδευση των γονέων
και την ενημέρωσή τους πάνω στο θέμα των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
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