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Περίληψη
Το σύγχρονο ελληνικό σχολείο χαρακτηρίζεται από πολυπολιτισµικότητα και
πλουραλισµό κύκλων ζωής. Θέµατα που αφορούν στην αναγνώριση,
αποδοχή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αναδύονται
καθηµερινά στη σχολική πραγµατικότητα.
Ως εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα ορίζεται κάθε πρωτοβουλία
ενηµέρωσης, πληροφόρησης και διδασκαλίας µε στόχο τη δηµιουργία µιας
παγκόσµιας κουλτούρας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Πρόκειται για µια
παρέµβαση συνολική, κατευθυνόµενη, άµεση, έγκαιρη, ευέλικτη, έγκυρη,
στοχοθετηµένη στην ενδυνάµωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών που
βρίσκονται στην πρώτη σχολική ηλικία. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά
συνθέτουν το θεωρητικό σχήµα που στηρίζει δράσεις εκπαίδευσης στα και
υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Πώς, όµως, επιτυγχάνεται η προσέγγιση της κουλτούρας των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων; Πώς προσεγγίζονται τα δικαιώµατα των παιδιών, όταν τα ίδια τα
παιδιά αναγνωρίζονται ως δρώντα κοινωνικά υποκείµενα, τα οποία αποκτούν
έναν διαρκώς αυξανόµενο ρόλο στη διαµόρφωση καταστάσεων που τα
αφορούν; Η υιοθέτηση των δικαιωµάτων τους συνάδει µε µία νέα ιστορική
εποχή για τα παιδιά όλου του κόσµου και όχι µόνο του δυτικού, καθώς
αναγνωρίζονται ως άτοµα µε δικαιώµατα, απόψεις, εµπειρίες, ανάγκες,
αισθήµατα. Κατά τη διερεύνηση σχετικών ζητηµάτων προκύπτουν θέµατα που
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αποτελούν διακρίσεις και κατηγοριοποιήσεις φιλοσοφικού και εννοιολογικού
χαρακτήρα, τα οποία η σχετική βιβλιογραφία ενδιαφέρεται να:
- υπερασπιστεί,
- συµβιβάσει αντιτιθέµενες απόψεις για το συµφέρον του παιδιού και να
διασαφηνίσει τις διαστάσεις των νοµικών και ηθικών δικαιωµάτων
αυτονοµίας και αυτοδιάθεσής του,
- κατασκευάσει ταξινοµητικές µήτρες για την κατηγοριοποίηση των
δικαιωµάτων του παιδιού,
- προβάλει το ζήτηµα των πολιτικών του δικαιωµάτων.
Τα στοιχεία που συνθέτουν την κουλτούρα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν
είναι άλλα από την αναγνώριση της αξίας της ανθρώπινης ύπαρξης και
αξιοπρέπειας, της κατανόησης και του σεβασµού της πολιτισµικής
διαφορετικότητας, της ελευθερίας έκφρασης και της διασφάλισης της ισότητας,
της προαγωγής της δηµοκρατίας και της καλλιέργειας του αισθήµατος των
ενεργών πολιτών σε πνεύµα αλληλεγγύης και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Και επειδή τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν και άµεσους µαθησιακούς
στόχους σε µια σχετική εκπαιδευτική διαδικασία, οι εκπαιδευτικές µέθοδοι που
υιοθετούνται ώστε να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι σηµατοδοτούνται από
την ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε κάθε εφαρµογή της
εκπαιδευτικής πράξης. Ιστορίες, παραµύθια, παιχνίδια –λεκτικά, νοητικά,
σωµατικά- εικαστικές εφαρµογές, αφίσες, τραγούδια, ποιήµατα, εικόνες,
κείµενα και λογότυπα από τον Τύπο και τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης,
µπορεί να χρησιµεύσουν ως εκπαιδευτικό υλικό. Με κάθε αφορµή, για
παράδειγµα µέσω µιας κειµενικής αναφοράς σε κάποιο σχολικό εγχειρίδιο,
µπορεί να δοθεί η ευκαιρία για την εφαρµογή µιας εκπαιδευτικής δράσης στα
ανθρώπινα δικαιώµατα και υπέρ αυτών, είτε διαθεµατικά είτε στο πλαίσιο της
ευέλικτης ζώνης ή ενός συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου.
Ως προϋπόθεση, όµως, απαιτείται η συµµετοχική εκπαιδευτική διαδικασία
µέσω της ενθάρρυνσης του διαλόγου, της ελεύθερης έκφρασης ιδεών και
συναισθηµάτων, της κριτικής και της ανταλλαγής απόψεων. Ενώ ως
παιδαγωγικές τεχνικές για την προσέγγιση σχετικών εννοιών θεωρούνται: η
τεχνική της ιδεοθύελλας, των µελετών περίπτωσης, των επισκέψεων πεδίου,
των συνεντεύξεων, των συζητήσεων, των ερευνητικών σχεδίων εργασίας, των
παιχνιδιών ρόλων και των χρήσεων οπτικοακουστικού υλικού.
Το παρόν κείµενο αποτελεί µια βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία
ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που
εφαρµόσθηκαν σε παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων ∆ηµοτικού
σχολείου, µε στόχο την ευαισθητοποίησή τους στα ανθρώπινα δικαιώµατα και
τα δικαιώµατα του παιδιού. Οι στόχοι των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών
δράσεων επιτεύχθηκαν µέσω του παιχνιδιού, όπου το παιδί αναγνωρίζει
δικαιώµατα, εκφράζει συναισθήµατα και συνειδητοποιεί αξίες, όπως η
συνεργασία, η αµοιβαία εκτίµηση, ο αλληλοσεβασµός, η δικαιοσύνη κ.ά.
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Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κουλτούρα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, παιδιά
πρώτης σχολικής ηλικίας
Εισαγωγή
Ιστορικά υποστηρίζεται ότι η έννοια των «ανθρωπίνων δικαιωµάτων»
γεννήθηκε στη ∆υτική Ευρώπη το 18ο αιώνα µε τη γαλλική επανάσταση του
1789. Η ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη (26
Αυγούστου 1789),
εµπνευσµένη από τη ∆ιακήρυξη της Αµερικανικής
Ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου του 1776 και του φιλοσοφικού πνεύµατος του
18ου αιώνα, αποτέλεσε το χάρτη των θεµελιωδών ελευθεριών και
αναπαλλοτρίωτων φυσικών δικαιωµάτων του ανθρώπου µε οικουµενικές
διαστάσεις. Ως κύρια και φυσικά ανθρώπινα δικαιώµατα θεωρούνται το
δικαίωµα στη ζωή, στην ελευθερία, στην ιδιοκτησία, στην ισότητα, στην
αναζήτηση της ευτυχίας, στην αντίσταση κατά της καταπίεσης.
Το 19ο αιώνα, στις χώρες που είχαν επηρεαστεί περισσότερο από τη
βιοµηχανική επανάσταση, άρχισαν οι αγώνες για την προστασία του
εργαζόµενου πληθυσµού από τις ακρότητες της εκµετάλλευσης. Για
παράδειγµα, από τις αρχές του αιώνα στην Πρωσία και στις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθιερώθηκε η δωρεάν υποχρεωτική στοιχειώδης εκπαίδευση.
Επίσης, το 1833 και το 1842 στην Αγγλία, ψηφίστηκαν οι πρώτοι Νόµοι
Εργοστασίων και Μεταλλείων βάσει των οποίων δόθηκε µια υποτυπώδη
προστασία στα παιδιά και τις γυναίκες. Με τη νέα βιοµηχανική εποχή, του
δεύτερου µισού του 19ου αιώνα, η τεράστια µάζα εργαζοµένων, τα οξυµένα
κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα προσδίδουν νέες διαστάσεις στο
ζήτηµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Συγκροτούν την αιχµή των
διεκδικήσεων και διαπερνούν τις φιλελεύθερες πολιτικές και οικονοµικές
αντιλήψεις των αστικών καθεστώτων (Περράκης,1991).
Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος (1914-1918) και η
Ρωσική επανάσταση (Οκτώβριος 1917) αποτελούν το εφαλτήριο για τις
πρώτες προσπάθειες διεθνοποίησης της προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, στο πλαίσιο κυρίως των διεθνών οργανισµών της εποχής,
δηλαδή της Κοινωνίας των Εθνών και της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
Ωστόσο, η ιδέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ωρίµασε µε το
τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου (1939-1945), όταν ο κόσµος,
συγκλονισµένος από την καθολική κατάρρευση της δηµόσιας και ατοµικής
ηθικής, από τα εκατοµµύρια των νεκρών πολιτών και τον εξευτελισµό της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, από την εξόντωση πολλών εκατοµµυρίων
Εβραίων στους θαλάµους αερίων του Χίτλερ και την καταστροφή της
Χιροσίµα και του Ναγκασάκι µε τις πρώτες πυρηνικές βόµβες,
συνειδητοποίησε την ανάγκη για τη θεµελίωση µιας διεθνούς συνεργασίας, η
οποία θα εξασφάλιζε τη διαρκή προστασία των ιδεωδών της ειρήνης και της
ελευθερίας. Έτσι, ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών (26.6.1945)
και η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (10.12.1948)
σχηµατοποιούν και τις πρώτες κωδικοποιήσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
σε οικουµενικό επίπεδο, ενώ από τις τελευταίες αποτελεί η Σύµβαση των
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∆ικαιωµάτων του Παιδιού (20.11.1989) (Ελληνικό Τµήµα ∆ιεθνούς Αµνηστίας,
1987).
Η αναφορά σε βασικές πολιτισµικές αξίες, όπως: της ισότητας, του σεβασµού
στο άτοµο και τις προσωπικές του επιλογές, της ισονοµίας των πολιτών
ανεξάρτητα από τα διαφορετικά τους φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά, την
καταγωγή, το φύλο, τη γλώσσα, τις πολιτικές ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις
τους, την κατοχύρωση του ιδιωτικού τους βίου, αποτέλεσε κοινό στόχο κι
επιδίωξη όλων των νοµοθεσιών των σύγχρονων δηµοκρατικών κοινωνιών.
Ακολούθησε σειρά κανονιστικών κειµένων, στο πλαίσιο όχι µόνο των
Ηνωµένων Εθνών αλλά και εντός πέντε διαφορετικών συστηµάτων
περιφερειακής προστασίας, τα οποία στόχο έχουν τη διασφάλιση των
δικαιωµάτων των ανθρώπων που ζουν στις δικές τους γεωγραφικές περιοχές.
Η συγκεκριµένη εξέλιξη εκλαµβάνεται ως ένδειξη της έντονης ανησυχίας για
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε ολόκληρο τον κόσµο.
Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Τα ανθρώπινα δικαιώµατα προσεγγίζονται ως το ιστορικό εκείνο στοιχείο το
οποίο εκφράζει, κατά κανόνα, τη διαλεκτική σχέση του ατόµου προς το
κράτος. Σύµφωνα µε τον καθηγητή Karel Vasak (1974) υπάρχουν τρεις γενεές
ανθρωπίνων δικαιωµάτων: αυτή που αφορά στα ατοµικά και πολιτικά
δικαιώµατα, δηλαδή το δικαίωµα στη ζωή, στην ατοµική ταυτότητα, στην
ελευθερία της σκέψης, της έκφρασης, της θρησκείας, της συνείδησης κ.ά., µια
δεύτερη που αφορά στα οικονοµικά, κοινωνικά, και πολιτιστικά δικαιώµατα,
όπως: το δικαίωµα στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση, στην
εκπαίδευση, στην υγεία, το δικαίωµα να έχεις µια οικογένεια, να συµµετέχεις
στην επιστήµη και πολιτιστική ζωή κ.ά. Και µια τρίτη, η οποία περιλαµβάνει τα
συλλογικά δικαιώµατα, αυτά δηλαδή που έχουν ως κύριο κίνητρό τους την
αλληλεγγύη µεταξύ των ανθρώπων αναφορικά µε τη διασφάλιση των
δικαιωµάτων για καθαρό περιβάλλον, ειρήνη, τροφή κ.ά. (Ρούκουνας, 1995).
Ωστόσο, τα ατοµικά-πολιτικά και κοινωνικά-οικονοµικά δικαιώµατα υπέστησαν
δοκιµασίες στους ∆ιεθνείς Οργανισµούς, αφού στην ουσία πίσω από αυτά τα
δικαιώµατα συγκρούονται δύο διαφορετικές φιλοσοφικοπολιτικές ιδεολογίες.
Για τους δυτικούς ο διαχωρισµός ελάνθανε κινδύνους, αφού µπορούσε να
οδηγήσει σε µεγάλη προβολή των οικονοµικών-κοινωνικών δικαιωµάτων και
αντίστοιχη υποβάθµιση των ατοµικών-πολιτικών. Ενώ τα σοσιαλιστικά και τα
αναπτυσσόµενα κράτη θεωρούσαν ως θεµελιώδη και φυσικά δικαιώµατα, τα
οικονοµικά και κοινωνικά (Μάνεσης, 1995).
Θεµελιώδη, όµως, είναι εκείνα τα δικαιώµατα που έχουν εξαιρετική σηµασία
για τον άνθρωπο και που η αξία τους αναγνωρίζεται από τη συντριπτική
πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας. Άλλωστε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, στο
βαθµό που κατοχυρώνονται νοµικά, είναι αλληλένδετα και καµία κατηγορία
δεν προηγείται της άλλης. Έτσι κι αλλιώς, είτε πρόκειται για τα ατοµικάπολιτικά είτε για τα κοινωνικά-οικονοµικά χρειάστηκε να γίνουν πολλές
επαναστάσεις, πολύ αίµα να χυθεί για τη γένεση, αναγνώριση, προστασία και
κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
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Έτσι, επιχειρώντας την οριοθέτηση της έννοιας των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, γίνεται εµφανές ότι είναι πολύ δύσκολο να δοθεί µε σαφήνεια
ένας ορισµός. Κι αυτό, γιατί αφενός µεν τα ανθρώπινα δικαιώµατα
αντιπροσωπεύουν ένα σύστηµα ιδεών που σχετίζονται µε µια ορισµένη
αντίληψη του ανθρώπου και της κοινωνίας, που έτσι κι αλλιώς οι σηµερινές
κοινωνίες είναι πλουραλιστικές, αφετέρου πρόκειται για µια επίµαχη έννοια, η
οποία υποθάλπει συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις, ηθικά διλήµµατα αλλά και
συγκεκριµένες πρακτικές, συµπεριφορές και στάσεις. Η έννοια των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν θα µπορούσε να έχει ως σηµείο αναφοράς ένα
διαπολιτισµικό, διατοπικό και διαχρονικό υποκείµενο στο οποίο να
προσδίδονται συγκεκριµένα δικαιώµατα. Ακόµη, όµως, και στην περίπτωση
που θα αναφέρεται στο σηµερινό κοινωνικό υποκείµενο, πάλι δεν είναι δυνατό
να δοθεί ένας συγκεκριµένος ορισµός. Αφού πρόκειται για ένα υποκείµενο
διαιρηµένο σε επιµέρους τµήµατα, φορείς ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µέλος
δηλαδή πολύπλοκων και σε µεγάλο βαθµό διαφορετικών µεταξύ τους
συστηµάτων ή υποσυστηµάτων (οικονοµικών, πολιτικών, κοινωνικών) (ΝόβαΚαλτσούνη, 1996β).
Αλλά κι ακόµη, όταν η παιδική ηλικία προσεγγίζεται ως βιολογική περίοδο που
συνοδεύεται από τη µετάβαση του νεαρού ατόµου από την ανωριµότητα προς
την ωριµότητα, από την ανικανότητα προς την ικανότητα να διακρίνει τις
θετικές από τις αρνητικές καταστάσεις και την ένταξή του στον κόσµο των
ενηλίκων, τότε µέχρι την επίτευξη της παραπάνω πορείας ο «φυσιολογικός»
αποκλεισµός των παιδιών από την κοινωνική, οικονοµική και δηµόσια ζωή
µπορεί να εκληφθεί ως άµεση συνέπεια. Εποµένως, ακόµη κι όταν οι ενήλικοι
µιλούν για προστασία των παιδιών και της παιδικής ηλικίας εννοούν εκείνη
την παρέµβαση της ενήλικης κοινότητας και των θεσµών, που θα είναι ικανή
να διασφαλίσει τη µετατροπή της προστασίας των ανηλίκων από απλή
διάθεση σε παιδαγωγική πρακτική (Νόβα-Καλτσούνη, 1996α). ∆ηλαδή, στο
βαθµό που τόσο το υπάρχον νοµικό πλαίσιο, ο κοινωνικοποιητικός ρόλος των
θεσµών, κυρίως της οικογένειας και της εκπαίδευσης, όσο και οι µέθοδοι της
κοινωνικής πολιτικής που αφορούν στην παιδική ηλικία, επιτελούν και
παιδαγωγική λειτουργία. Βέβαια, αδιαµφισβήτητο παραµένει ότι η παιδική
ηλικία χρήζει προστασίας. Αυτή η προστασία όµως δεν θα πρέπει να
παρέχεται µε γνώµονα τα αποδιδόµενα µε αρνητική χροιά γνωρίσµατά της.
Γιατί, έτσι, η ενήλικη κοινότητα, όχι µόνο χρησιµοποιεί τις βασικές αρχές
αυτών των γνωρισµάτων ως άλλοθι για να δικαιολογήσει τον κοινωνικό
αποκλεισµό των παιδιών και την υπερβολικά περιορισµένη αυτονοµία της
παιδικής ηλικίας, αλλά τις ενισχύει και τις νοµιµοποιεί. Μέσα από αυτή τη
λογική άλλωστε, θα µπορούσε να ερµηνευτεί και η ανεκτικότητα και ανοχή
προς την παιδική ηλικία που παρουσιάζουν οι επίσηµοι φορείς
κοινωνικοποίησης (Μακρυνιώτη, 1991). Γι’ αυτό και προκύπτει έντονα η
ανάγκη µιας κοινωνιολογικής προσέγγισης, η οποία να αντιλαµβάνεται την
παιδική ηλικία ως αυτόνοµη µονάδα µελέτης κι ανάλυσης και σε σχέση µε
το συγκεκριµένο κοινωνικό-πολιτισµικό πλαίσιο. Και καθώς η παιδική ηλικία
δεν προϋπάρχει ως φυσική, α-χρονική κατηγορία αλλά οριοθετείται και
προσεγγίζεται µε τα ίδια κριτήρια που προσδιορίζονται και τα υπόλοιπα
πολιτισµικά προϊόντα, η µία, καθολική, οµοιογενής και ενιαία παιδική ηλικία θα
πρέπει να αντικατασταθεί από πολλές διαφορετικές παιδικές ηλικίες, ώστε να
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καλύπτεται όλο το φάσµα των
διαφοροποιήσεων (Πλιόγκου, 2006).

διακυµάνσεων

και

εσωτερικών

της

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η γενίκευση της έννοιας των δικαιωµάτων και η
διεθνοποίησή τους οδηγούν σε µια α-πολιτισµική και ανιστορική θεώρηση,
βάσει της οποίας τα ζητήµατα της εξουσίας δεν εξετάζονται καθόλου ούτε ως
προς τον ορισµό τους, ούτε ως προς την εφαρµογή τους στην πράξη. Τείνει,
δηλαδή, η παγκοσµιοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων να χαρακτηρισθεί
ως µια µοντέρνα εκδοχή φυσικού δικαίου, που ως φυσικό δίκαιο νοείται το
ιδεατό σύστηµα κανόνων, το οποίο προέρχεται από τη φύση των πραγµάτων,
έξω από τόπο και χρόνο και ταυτίζεται µε την αφηρηµένη έννοια της
δικαιοσύνης (∆εληγιάννης, 1989).
Κατά συνέπεια, ως «ανθρώπινα δικαιώµατα» ορίζεται η έννοια εκείνη που
περιέχει την προστασία της ανθρώπινης αξίας σε κάθε της έκφραση και
έκφανση, όπου σε παγκόσµιο επίπεδο καταβάλλονται τα µέγιστα ώστε η
ιδεολογία αυτή να γίνει πράξη. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα χαρακτηρίζονται ως
έµφυτα, καθολικά και αναφαίρετα. Για αυτό και βασικοί στόχοι στην
εκπαίδευση στα και για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, µε άλλα λόγια σχετικά µε
τα ανθρώπινα δικαιώµατα και υπέρ αυτών, αποτελούν η διεθνής κατανόηση,
η συνεργασία και η ειρήνη. Οι παραπάνω αρχές διατυπώθηκαν στη Σύσταση
του 1974, η οποία υιοθετήθηκε στο Παρίσι στις 19 Νοεµβρίου 1974 κατά την
18η Γενική Σύνοδο της UNESCO. Οι όροι «διεθνής κατανόηση»,
«συνεργασία» και «ειρήνη» θα πρέπει να θεωρούνται ως ένα αδιαίρετο
σύνολο, το οποίο βασίζεται στην αρχή των φιλικών σχέσεων ανάµεσα στους
λαούς και τα κράτη αλλά και στο σεβασµό προς τα δικαιώµατα του ανθρώπου
και τις θεµελιώδεις ελευθερίες, παρά τα διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά
τους συστήµατα (Παπαδοπούλου, 1990).
Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα-Μεθοδολογία
Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα αποτελεί µια παγκόσµια
υποχρέωση και ένα διεθνές κατοχυρωµένο δικαίωµα από το διεθνές
συµβατικό δίκαιο. Επιγραµµατικά, αναφέρεται ότι στο πρώτο άρθρο του
Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών (1946) προσδιορίζεται ως ένας
από τους σκοπούς του «η προαγωγή και η ενθάρρυνση του σεβασµού των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών» ενώ στο προοίµιο
της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου που
υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών
(1948) σηµειώνεται ότι «αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να
κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη, έτσι ώστε κάθε άτοµο και κάθε
όργανο της κοινωνίας…να καταβάλλει µε τη διδασκαλία και την παιδεία, κάθε
προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο σεβασµός των δικαιωµάτων και των
ελευθεριών αυτών». Και συµπληρώνεται στο άρθρο 26, στη δεύτερη
παράγραφο του ίδιου εγγράφου ότι «η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην
πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του
σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών,
πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάµεσα σε
όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές οµάδες και να ευνοεί την
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωµένων Εθνών για τη διατήρηση της
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ειρήνης». Στο ίδιο πνεύµα, το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά
∆ικαιώµατα και το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και
Πολιτικά ∆ικαιώµατα του ΟΗΕ (1966) καθώς και η Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων
του Παιδιού του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (1989) προβλέπουν το
δικαίωµα της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώµατα, προωθούν τον
παγκόσµιο σεβασµό και την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
ελευθεριών (Ρούκουνας, 1995).
Επίσης, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ µε την απόφαση 49/184 της 23/12/1994
ανακήρυξε τη δεκαετία 1995-2005 ως τη «∆εκαετία για την Εκπαίδευση στα
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» εκπονώντας πλάνο δράσης για την ανάληψη
πρωτοβουλιών από τα κράτη µέλη του µε στόχο την ανάληψη κάθε
πρωτοβουλίας διδασκαλίας, ενηµέρωσης και πληροφόρησης για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα που αποσκοπεί στην οικοδόµηση µιας παγκόσµιας
κουλτούρας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσα από τη διάχυση γνώσεων
και δεξιοτήτων και τη διαµόρφωση συµπεριφορών που στοχεύουν στην
ενδυνάµωση του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στην πλήρη
ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και αξιοπρέπειας, στην
προώθηση της κατανόησης, της ανεκτικότητας, της ισότητας των φύλων και
της φιλίας µεταξύ των εθνών, στην αποτελεσµατική συµµετοχή όλων των
ανθρώπων σε µια ελεύθερη κοινωνία αλλά και στην προώθηση των δράσεων
του ΟΗΕ για τη διατήρηση της παγκόσµιας ειρήνης. Την ίδια περίοδο η
Ύπατη Αρµοστεία για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα συνέταξε ένα πιο
επεξεργασµένο Σχέδιο ∆ράσης για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα, το οποίο άρχισε να υλοποιείται το 2005 έχοντας βασικό στόχο
την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο σύνολό τους και την
εφαρµογή τους στην καθηµερινή ζωή, ώστε να γίνει βίωµα των µαθητών και
µαθητριών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα
από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κουλτούρας του καθένα και της καθεµιάς
(United Nations, 2005). Μάλιστα, το φετινό σχολικό έτος 2010-2011 είναι
αφιερωµένο στην εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, σύµφωνα µε το
πλαίσιο της ∆εκαετίας της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη της
UNESCO, η οποία τα συνέδεσε µε το ατοµικό ευ ζην, την αποτελεσµατική
συλλογική συµµετοχή σε µια ελεύθερη κοινωνία και την απόδοση στην
εκπαίδευση του θεµελιώδους ανθρώπινου δικαιώµατος, υπό το πρίσµα ότι η
εκπαίδευση συνιστά όρο για την άσκηση όλων των δικαιωµάτων και κυρίως
για την αντιµετώπιση της φτώχειας (Daudet & Singh, 2001).
Από την πρωτοβουλία και τις δράσεις διεθνών κυρίως οργανισµών,
διαφαίνεται η ανάγκη απόδοσης στην εκπαίδευση ενός ρόλου-κλειδιού για την
οικοδόµηση µιας δηµοκρατικής κοινωνίας στην οποία να καλλιεργείται µια
ιδιότητα του πολίτη που να θεµελιώνεται στην πολιτισµική ανοµοιογένεια και
στο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (Stavenhagen, 2008).
Πόσο εύκολο, όµως, είναι οι εκπαιδευτικοί, τουλάχιστον των δύο πρώτων
βαθµίδων της εκπαίδευσης, να αντεπεξέλθουν στη διδασκαλία µιας ιδεολογίας
η οποία εκτός από τεχνογνωσία και θεωρητική κατάρτιση απαιτεί αλλαγές
στον τρόπο σκέψης, στις κοινωνικές πρακτικές, ακόµη και στην ίδια την
ταυτότητα των ανθρώπων στην περίπτωση που αυτοί έχουν διαφορετική
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άποψη όσον αφορά το σεβασµό και την προστασία ενός ανθρώπινου
δικαιώµατος;
Πόσο εύκολο είναι για τους εκπαιδευτικούς του σύγχρονου ελληνικού
σχολείου, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολυπολιτισµικότητα και
πλουραλισµό κύκλων ζωής, να αναγνωρίζουν, να αποδέχονται και να
προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα όταν αυτά αναδύονται µέσα στην
καθηµερινή σχολική πραγµατικότητα;
Κατά πόσο µπορούν να τα αξιοποιούν ως παιδαγωγικό εργαλείο µε στόχο την
ευαισθητοποίηση των παιδιών στα και για τα ανθρώπινα δικαιώµατα;
Κατά πόσο δραστηριότητες, που ενισχύουν τη γνωριµία, τη συνεργασία, την
εµπιστοσύνη µεταξύ των µαθητικών οµάδων συµβάλλουν στην αναγνώριση
και αποδοχή του «διαφορετικού» ως µέρους της ταυτότητας του «άλλου»;
Γιατί τα ανθρώπινα δικαιώµατα θα πρέπει να αναδεικνύονται ως πρωταρχικής
σηµασίας εκπαιδευτικός στόχος;
Ως εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα ορίζεται κάθε πρωτοβουλία
ενηµέρωσης, πληροφόρησης και διδασκαλίας µε στόχο τη δηµιουργία µιας
παγκόσµιας κουλτούρας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Πρόκειται για µια
παρέµβαση συνολική, κατευθυνόµενη, άµεση, έγκαιρη, ευέλικτη, έγκυρη,
στοχοθετηµένη στην ενδυνάµωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών από την
πρώτη κιόλας σχολική ηλικία (Βαρουξή, 2003).
Πώς, όµως, επιτυγχάνεται η προσέγγιση της κουλτούρας των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων;
Το ζήτηµα της µεθοδολογίας της διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
απασχόλησε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για την προώθηση της
συγκεκριµένης ιδέας. Σηµαντική είναι η προσφορά της Felisa Tibbitts, η οποία
επιχείρησε να κατασκευάσει µια σειρά εργαλείων, τα οποία πλαισίωσε µέσα
από τρεις µεθόδους προώθησης και διδασκαλίας των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Πρόκειται για το µοντέλο αξιών και συνειδητοποίησης για τη
σηµασία και την ηθική αξία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, το οποίο εστιάζει
στη µετάδοση βασικών γνώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις
οικουµενικές αξίες, όπως της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, της ισότητας, του σεβασµού στην ανθρώπινη ύπαρξη. Το
δεύτερο αφορά στην ανάπτυξη της ευθύνης των εµπλεκόµενων ατόµων
απέναντι στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως δικηγόρων,
αστυνοµικών, γιατρών, δηµοσιογράφων, εκπαιδευτικών κ.ά. Πρόκειται δηλαδή
για το µοντέλο της υπευθυνότητας, που ενισχύεται µεταξύ των
επαγγελµατικών οµάδων και βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη και την
κοινωνική αλλαγή. Ενώ το τρίτο µοντέλο αφορά στον κοινωνικό
µετασχηµατισµό, το οποίο εστιάζει στη συνειδητή προσχώρηση στις αξίες των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσα από την προσωπική εµπλοκή των
παιδαγωγών
και
διαπαιδαγωγούµενων,
τον
ακτιβισµό
και
τη
δραστηριοποίηση για την επίλυση κοινωνικών ζητηµάτων (Tibbitts, 2002).
Επίσης, άλλοι/ες ερευνητές/ριες επικέντρωσαν την προσοχή τους στο επίπεδο
της σχολικής τάξης και στην επιλογή κατάλληλων παιδαγωγικών µεθόδων µε
στόχο τη βιωµατική µάθηση µέσω παιχνιδιών ρόλων, διαθεµατικών σχεδίων
δράσης, µελετών περίπτωσης κ.ά. αλλά και την οικοδόµηση, απόρριψη ή
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αποδοχή αξιών και ηθικών δεξιοτήτων που εντοπίζονται στην ιδιότητα του
πολίτη (Covell et al., 2008). Ενώ έµφαση δίνεται από άλλους στην παροχή
γνώσεων και την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων µε υπαρκτά κοινωνικά
προβλήµατα που συνδέονται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και προσεγγίζονται
υπό το πρίσµα της εξοικείωσής τους µε αυτά ως ηθικές αξίες (Lenhart, 2006).
Ωστόσο, ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που ανακύπτουν κατά την
εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι η αµφισβήτησή τους από
τους µαθητές και τις µαθήτριες, καθώς πρόκειται για ένα γνωστικό αντικείµενο
που θίγει ζητήµατα πολιτισµικών, πολιτικών, οικονοµικών, κοινωνικών
διαφορών για τα οποία τα παιδιά και οι οικογένειές τους καλούνται να
προβούν σε θεµελιώδεις ηθικές επιλογές και οι εκπαιδευτικοί να διαφωτίσουν
όλες τις πτυχές του διερευνώµενου ζητήµατος καλλιεργώντας την
ανεκτικότητα και την κριτική σκέψη και στάση του µαθητικού πληθυσµού τους
(Μπάλιας, 2009).
Έτσι, κατά τη διερεύνηση σχετικών ζητηµάτων µε την εκπαίδευση στα
ανθρώπινα δικαιώµατα και τα δικαιώµατα του παιδιού, προκύπτουν θέµατα
που αποτελούν διακρίσεις και κατηγοριοποιήσεις φιλοσοφικού και
εννοιολογικού χαρακτήρα, τα οποία η σχετική βιβλιογραφία ενδιαφέρεται να
υπερασπιστεί, να συµβιβάσει αντιτιθέµενες απόψεις για το συµφέρον του
παιδιού, να διασαφηνίσει τις διαστάσεις των νοµικών και ηθικών δικαιωµάτων
αυτονοµίας και αυτοδιάθεσής του, να κατασκευάσει ταξινοµητικές µήτρες για
την κατηγοριοποίηση των δικαιωµάτων του παιδιού και να προβάλει το
ζήτηµα των πολιτικών του δικαιωµάτων (Βαρουξή, 2003). Κι ακριβώς επειδή
τα παιδιά αναγνωρίζονται ως δρώντα κοινωνικά υποκείµενα, µε δικαιώµατα,
απόψεις, εµπειρίες, ανάγκες, αισθήµατα, τα οποία αποκτούν έναν διαρκώς
αυξανόµενο ρόλο στη διαµόρφωση καταστάσεων που τα αφορούν, η
προσέγγιση των δικαιωµάτων των παιδιών και η υιοθέτησή τους συνάδει µε
µια νέα ιστορική εποχή για τα παιδιά όλου του κόσµου κι όχι µόνο του
δυτικού.
Κατά συνέπεια και τα στοιχεία που συνθέτουν
την κουλτούρα των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν είναι άλλα από την αναγνώριση της αξίας της
ανθρώπινης ύπαρξης και αξιοπρέπειας, της κατανόησης και του σεβασµού
της πολιτισµικής διαφορετικότητας, της ελευθερίας έκφρασης και της
διασφάλισης της ισότητας, της προαγωγής της δηµοκρατίας και της
καλλιέργειας του αισθήµατος των ενεργών πολιτών σε πνεύµα αλληλεγγύης
και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Και επειδή τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν και άµεσους µαθησιακούς
στόχους σε µια σχετική εκπαιδευτική διαδικασία, τα παιδιά καλούνται να
αναγνωρίσουν δικαιώµατα, να εκφράσουν συναισθήµατα και να
συνειδητοποιήσουν αξίες, όπως η συνεργασία, η αµοιβαία εκτίµηση, ο
αλληλοσεβασµός, η δικαιοσύνη κ.ά. Καλούνται να µάθουν τους τρόπους µε
τους οποίους δηµιουργούνται τα στερεότυπα, να κατανοήσουν τις αρνητικές
επιπτώσεις τους αλλά και να αναγνωρίσουν τις οµοιότητες και διαφορές
µεταξύ των ανθρώπων, κατανοώντας έτσι καλύτερα τον εαυτό τους και
διαπιστώνοντας ότι η διαφορετικότητα εµπλουτίζει τη ζωή µας.

9

Οι εκπαιδευτικές µέθοδοι που υιοθετούνται ώστε να επιτευχθούν οι
παραπάνω στόχοι, σηµατοδοτούνται από την ένταξη των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων σε κάθε εφαρµογή της εκπαιδευτικής πράξης. Ιστορίες,
παραµύθια, παιχνίδια –λεκτικά, νοητικά, σωµατικά- εικαστικές εφαρµογές,
αφίσες, τραγούδια, ποιήµατα, εικόνες, κείµενα και λογότυπα από τον Τύπο και
τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, µπορεί να χρησιµεύσουν ως εκπαιδευτικό
υλικό. Με κάθε αφορµή, για παράδειγµα µέσω µιας κειµενικής αναφοράς σε
κάποιο σχολικό εγχειρίδιο, µπορεί να δοθεί η ευκαιρία για την εφαρµογή µιας
εκπαιδευτικής δράσης στα ανθρώπινα δικαιώµατα και υπέρ αυτών, είτε
διαθεµατικά είτε στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης ή ενός συγκεκριµένου
γνωστικού αντικειµένου.
Ως προϋπόθεση, όµως, απαιτείται η συµµετοχική εκπαιδευτική διαδικασία
µέσω της ενθάρρυνσης του διαλόγου, της ελεύθερης έκφρασης ιδεών και
συναισθηµάτων, της κριτικής και της ανταλλαγής απόψεων. Ενώ ως
παιδαγωγικές τεχνικές για την προσέγγιση σχετικών εννοιών θεωρούνται: η
τεχνική της ιδεοθύελλας, των µελετών περίπτωσης, των επισκέψεων πεδίου,
των συνεντεύξεων, των συζητήσεων, των ερευνητικών σχεδίων εργασίας, των
παιχνιδιών ρόλων και των χρήσεων οπτικοακουστικού υλικού.
Εκπαιδευτικές εφαρµογές-Αποτελέσµατα
Το παρόν κείµενο ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση δύο εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από παιδιά νηπιαγωγείου και
πρώτων τάξεων του ∆ηµοτικού σχολείου, σε σχολεία της Αλεξανδρούπολης,
της Θεσσαλονίκης και σε εργαστήρια δηµιουργικής έκφρασης του Τελλόγλειου
Ιδρύµατος Τεχνών Α.Π.Θ. Πηγές για ανεύρεση υλικού αποτελούν σχετικές
εκδόσεις της Unicef, της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, των Ηνωµένων Εθνών, του
Συµβουλίου της Ευρώπης, της Unesco κ.ά.
1) «Όλοι γεννιόµαστε ελεύθεροι και ίσοι!»-Το δέντρο των δικαιωµάτων
∆είχνουµε στα παιδιά µια συλλογή εικόνων, προερχόµενων από τον Τύπο, το
διαδίκτυο κ.ά. που απεικονίζουν στιγµές από την καθηµερινή ζωή στο σπίτι,
στο σχολείο, στο πάρκο, στη θάλασσα κ.ά. Αλλά και σκηνές πολέµου,
φυλάκισης,
πείνας,
παιδικής
εργασίας,
κακοποίησης,
έλλειψης
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης κ.ά. Σχεδιάζουµε ένα δέντρο σε ένα µεγάλο
κοµµάτι χαρτί του µέτρου. Ζητάµε από κάθε παιδί να διαλέξει µία εικόνα, να
την περιγράψει και να την τοποθετήσει στα κλαδιά του δέντρου από την
πλευρά του: «επιτρέπεται, γιατί είναι αναφαίρετο δικαίωµα» ή από την πλευρά
του: «απαγορεύεται, γιατί είναι παραβίαση του δικαιώµατος». Στη συνέχεια, τα
παιδιά γίνονται ζευγάρια και υποδύονται ρόλους εµπνευσµένους από τις
εικόνες που περιέγραψαν. Τέλος, παρουσιάζουµε το έργο «Golconde» (1953)
του Βέλγου σουρεαλιστή ζωγράφου René Magritte (Εικόνα 1) µε τα
πανοµοιότυπα γκρι ανθρωπάκια και ζητάµε να διαλέξουν ένα από αυτά, να
του δώσουν όνοµα και να περιγράψουν τη δική του ιστορία. Κι αφού
καταγραφούν τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε γκρι ανθρωπάκου,
ολοκληρώνουµε τη δραστηριότητα φτιάχνοντας ή έχοντας βρει και φέρει από
πριν, καπέλα, διάφορα χρηστικά αντικείµενα, ρούχα ώστε να
συµπληρώσουµε το σκηνικό για την τελική αναπαράσταση. Κινούµαστε στο
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χώρο, κρατώντας και φορώντας ό,τι συνθέτει τον κάθε γκρι ανθρωπάκο που
όµως δεν είναι πια γκρι, προσεγγίζοντας µε τον τρόπο αυτό την έννοια της
διαφορετικότητας µέσα από µια φαινοµενική οµοιότητα.

Εικόνα 1η: «Golconde» του René Magritte (1953)
2) Μαθαίνουµε την ιστορία των δικαιωµάτων του παιδιού
Με αφορµή την κειµενική αναφορά στο σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης
Περιβάλλοντος της Β’ τάξης στην ενότητα «Οι ανάγκες και τα δικαιώµατά µου»
(σ. 48-50) τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε τις πολύ σηµαντικές έννοιες των
αναγκών, των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων, τις οποίες εκφράζουν
υπογράφοντας αρχικά τους κανόνες της τάξης τους. Με τον τρόπο αυτό, οι
έννοιες της ελευθερίας έκφρασης, της εµπιστοσύνης, της συνεργασίας, του
σεβασµού στο συµµαθητή, στη συµµαθήτρια και στα ενήλικα άτοµα
αναδεικνύονται πρωταρχικό τους µέληµα σε κάθε τους πράξη. Καθώς ο
βασικός στόχος της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η εκµάθηση της
ιστορίας των δικαιωµάτων του παιδιού, επιλέγεται να µελετηθεί και να
συζητηθεί το λογοτεχνικό κείµενο της Ίζαµπελ Πιν «Ο Σπόρος της Ειρήνης».
Τα παιδιά αντιλαµβάνονται τη σοβαρότητα µιας εµπόλεµης σύρραξης ενώ
συγχρόνως κάνουν κατανοητή τη µεγάλη ανάγκη για ειρηνική συνύπαρξη και
σεβασµό στην ανθρώπινη ύπαρξη µε τη λήξη της. Έτσι, µαθαίνουν για ποιους
λόγους προκύπτει το πρώτο παγκόσµιο κανονιστικό κείµενο που αφορά στη
διεθνή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, δηλαδή η Οικουµενική
∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (1948). Στη συνέχεια, τα παιδιά
ανακαλύπτουν πώς προέκυψε η ανάγκη προστασίας των δικαιωµάτων του
παιδιού, µαθαίνοντας για τη ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού (1959)
και τη Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού (1989). Επικουρικό υλικό
αποτέλεσαν κείµενα, όπως «Η Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου» των Rocha και Ruth, «Πέτρα, Ψαλίδι, Χαρτί» του Γιώργου
Μπότσου, αλλά και αφίσες και φυλλάδια της UNICEF και του Συνηγόρου του
Παιδιού. Στο τέλος της δραστηριότητας τα παιδιά µαζί µε τη γράφουσα
συνέταξαν την ιστορία των δικαιωµάτων του παιδιού σε έµµετρο στίχο.
Πρόκειται για το ακόλουθο:
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Η ιστορία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού (1959)
Φέτος, οι µεγάλοι αποφάσισαν, ότι το 2011 είναι αφιερωµένο στην
εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Γιατί όµως να γίνει αυτό; Πρέπει να
µας µάθουν πώς να ζούµε στο σπίτι, στο πάρκο, στο σχολειό;
Ξέχασαν φαίνεται ότι για χρόνια πολεµούσαν, άνθρωποι σκοτώνονταν και
παιδιά πεινούσαν. Κι αφού έριξαν στο Ναγκασάκι και στη Χιροσίµα βόµβες
φοβερές είπαν: «Πια δεν πάει άλλο! Πρέπει να βάλουµε µυαλό! Τον πόλεµο
να λήξουµε και να ζήσουµε οι άνθρωποι όλου του κόσµου, µόνο µε
σεβασµό!».
Κι αφού ο πόλεµος τελείωσε το 1945, τρία χρόνια µετά βρεθήκανε, στις 10
∆εκεµβρίου του 1948, το λόγο τους να δώσουνε και να υπογράψουνε ένα
έγγραφο φοβερό.
Το ονόµασαν: «Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων» µε το
οποίο δεσµεύτηκαν να προστατεύουνε όλους τους λαούς των Ηνωµένων
Εθνών.
Όλοι οι άνθρωποι γεννιόµαστε ελεύθεροι και ίσοι και κανένας, µα κανένας δεν
έχει το δικαίωµα να µας κάνει κακό και να µας βασανίσει!
Και είπανε και άλλα πολλά, αλλά φαίνεται πως ξεχνούσαν τα παιδιά.
Κι αφού το έγγραφο αυτό δεν ήταν αρκετό, στις 20 Νοεµβρίου του 1959,
άνθρωποι πολλοί συγκεντρώθηκαν για να διακηρύξουνε πως θα
προφυλάξουνε όλων των παιδιών το καλό.
-Α, για αυτό και το ονόµασαν: «∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων του παιδιού»;
-Ναι, για αυτό!
-Και τι λέει δηλαδή το κείµενο αυτό;
∆έκα αρχές συντάξανε και βροντοφωνάξανε:
Αρχή Πρώτη: Όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώµατα, χωρίς διακρίσεις σε
γλώσσα, φυλή, φύλο και χρώµατα.
Αρχή ∆εύτερη: Νόµοι θα πρέπει να θεσπίζονται και ευκαιρίες πολλές να
δίνονται, ώστε τα παιδιά όλου του κόσµου το ίδιο σωµατικά, πνευµατικά και
κοινωνικά να αναπτύσσονται.
Αρχή Τρίτη: Σε κάθε παιδί, µόλις γεννηθεί, όνοµα και εθνικότητα θα πρέπει να
δοθεί.
Αρχή Τέταρτη: Η υγεία είναι δικαίωµα βασικό, όπως κι ένα σπίτι, τροφή,
ψυχαγωγία και φροντίδα από γιατρό.
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Αρχή Πέµπτη: Κι όταν ένα παιδί έχει κάποιο πρόβληµα σωµατικό ή
διανοητικό, τη φροντίδα που χρειάζεται θα πρέπει να του δίνουνε αµέσως,
χωρίς δισταγµό.
Αρχή Έκτη: Έχουνε ανάγκη όλα τα παιδιά, των γονιών τους την αγάπη και τη
ζεστασιά.
Αρχή Έβδοµη: ∆ικαίωµα στη µάθηση έχουν όλα τα παιδιά, αγόρια και
κορίτσια γεµίζουν τα σχολειά.
Αρχή Όγδοη: Ό,τι και να συµβεί προστασία και περίθαλψη δικαιούται πρώτο
από όλους το παιδί.
Αρχή Ένατη: Μακριά από τα παιδιά, η δουλειά, η εγκατάλειψη και η κάθε
είδους εκµετάλλευση.
Αρχή ∆έκατη: Τι χρειάζεται, όµως, πιο πολύ; Η αγάπη, η ειρήνη και η φιλία να
φωλιάζει στην ψυχή!
Και να σας πούµε κι ένα µυστικό; Πάλι οι µεγάλοι συγκεντρώθηκαν στο κτίριο
των Ηνωµένων Εθνών για να υπογράψουνε το 1989, ένα έγγραφο πέρα για
πέρα δεσµευτικό.
«Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού» το ονόµασαν κι αφού το
υιοθέτησαν, κάθε πέντε χρόνια, έλεγχο περνάει η κάθε χώρα, για να µην
ξεχνά ότι τα παιδιά της έχουν πάντα ανάγκη από µια µεγάλη αγκαλιά.
Συµπεράσµατα
Η προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσα από οποιασδήποτε
µορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι εξαιρετικά σηµαντική, καθώς τα
παιδιά µόλις από την ηλικία των 2-5 ετών είναι ικανά να αναγνωρίσουν τη
φυλή, την εθνικότητα, το φύλο και την αναπηρία, να λειτουργήσουν ως δέκτες
µηνυµάτων στα οποία εµπεριέχονται θετικές στάσεις αλλά και αρνητικές
προκαταλήψεις, να παρατηρήσουν τις οµοιότητες και τις διαφορές των
ανθρώπων, να αφοµοιώσουν λεκτικά κι όχι µόνο µηνύµατα, να αποκτήσουν
τις αποκαλούµενες «πρώιµες προκαταλήψεις» (Corson, 2000). Για το λόγο
αυτό, η ανάγκη ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των παιδιών στα
ανθρώπινα δικαιώµατα και υπέρ αυτών είναι επιτακτική. Αφού µόνον αν τα
παιδιά, από τις πρώτες κιόλας τάξεις της σχολικής τους ζωής, αποκτήσουν
γνώσεις, βιώσουν συµπεριφορές, οικοδοµήσουν, κοινωνικές κυρίως,
δεξιότητες µε στόχο την ανάπτυξη συνείδησης των δικαιωµάτων του
ανθρώπου, θα µπορούν και ως ενήλικες να διαµορφώσουν στάσεις µε τις
οποίες θα αντιλαµβάνονται και θα απολαµβάνουν τα δικαιώµατά τους, αλλά
και θα αποδέχονται τα όρια και τις υποχρεώσεις τους.
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