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Πρόλογος
Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται τα Δικαιώματα του Παιδιού – όπως αυτά
ορίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού – σε σχέση με την
Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται τα Δικαιώματα στο πλαίσιο του μαθήματος της
Ελληνικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, δηλαδή στις έξι τάξεις του Δημοτικού
Σχολείου. Ως εργαλείο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου των βιβλίων
του μαθήματος της γλώσσας, το περιεχόμενο των οποίων διερευνήθηκε ως προς τις αναφορές
που υπάρχουν – αλλά και αυτές που δεν υπάρχουν – για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Η ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας, εκτός από τη συγγραφέα, επετεύχθη και
χάρη στην ενεργό συμμετοχή των κριτών/ αξιολογητών της, οι οποίοι μελέτησαν, διόρθωσαν
και υπέδειξαν τρόπους, ώστε να βελτιωθεί το πόνημα.
Για τον λόγο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον κ.
Κωνσταντίνο Μπίκο, Καθηγητή του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και στον κ. Αθανάσιο Γρηγοριάδη,
Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της
Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. για τον χρόνο που αφιέρωσαν στη μελέτη και στην
αξιολόγηση της εργασίας.
Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα Καθηγητή της εργασίας,
κ. Χρήστο Τσιρώνη, Επίκουρο Καθηγητή του Τομέα Ηθικής και Κοινωνιολογίας του
Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. για την αμέριστη βοήθειά του σε
όλα τα στάδια συγγραφής της εργασίας, για τον χρόνο που αφιέρωσε στη μελέτη και στη
βελτίωση της εργασίας, για τη συνεργασία μας και για την διακριτική – ωστόσο απόλυτα
ουσιαστική – καθοδήγησή του, τις φορές που χρειάστηκε και τις φορές που η ολοκλήρωση
της εργασίας έμοιαζε ανέφικτη.
Τέλος, ουσιαστική υπήρξε και η ηθική συμπαράσταση των οικείων μου, που
στάθηκαν δίπλα μου όλο αυτό το διάστημα με υπομονή και πίστη. Οφείλω τα μέγιστα στους
γονείς μου και στον δάσκαλό μου, Τάσο, που είναι πάντα εδώ. Τους ευχαριστώ θερμά!
Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014

Στέλλα Αναστασοπούλου
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σχέσης των Δικαιωμάτων του
Παιδιού, όπως αυτά ορίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με το
μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο, στο πλαίσιο του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στη
βιβλιογραφία σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού και την Εκπαίδευση, αναλύεται το
ιστορικό πλαίσιο εξέλιξής τους και διερευνάται η θέση των δικαιωμάτων στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα. Στο δεύτερο μέρος, γίνεται αναφορά στην ερευνητική μέθοδο
(ανάλυση περιεχομένου) και καταγράφονται αναλυτικά οι αναφορές των δικαιωμάτων στα
βιβλία. Τέλος, στο τρίτο μέρος, αναλύονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την
ανάλυση περιεχομένου των βιβλίων, δηλαδή ποια είναι η θέση των δικαιωμάτων στα βιβλία
της γλώσσας – αν αυτή υπάρχει και κατά πόσο αυτό γίνεται με τρόπο ουσιαστικό και
παραγωγικό – και, στο πλαίσιο του κριτικού αναστοχασμού, προτείνονται μέθοδοι με τις
οποίες θα δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους και να
αποκτήσουν ουσιαστική συμμετοχή σε αυτά.

Abstract
The purpose of this study is to show the correlation between the Children’s Rights, as
they are defined by the International Convention on the Rights of the Child, and the subject of
the Greek language in the Elementary School, in the context of the Greek educational system.
The first part of the study refers to the bibliography of the Children’s Rights in the education,
analyzes the historical context of their evolution and examines the rights’ position in the
Greek educational system. The second part refers to the research method (content analysis)
and records extensively the right’s references within the books. Finally, the third part analyzes
the conclusions, which are resulted by the books’ content analysis, i.e. which is the rights’
position into the books – if that exists and if that is essential and productive for the children –
and, in the context of critical self-reflection, are proposed methods, which are going to give a
chance to the children to understand their rights and to exercise them.

6

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1.1 Εισαγωγή
Τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Εκπαίδευση αλλά και η Εκπαίδευση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, ενταγμένη στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα, είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει και εξακολουθεί να απασχολεί τους
εκπαιδευτικούς, τους συγγραφείς Προγραμμάτων Σπουδών, τους θεωρητικούς της
Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής Επιστήμης, τους κοινωνιολόγους, τους Διεθνείς
Οργανισμούς που ασχολούνται με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και πολλούς άλλους φορείς και
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Γενικά, πρόκειται για ένα θέμα που κεντρίζει την προσοχή
πολλών κοινωνικών ομάδων, καθώς έχει ζωτική σημασία για την εξέλιξη των παιδιών – ως
σημερινών και ως αυριανών πολιτών – και, κατά συνέπεια την εξέλιξη όλης της κοινωνίας
και των κοινωνικών δομών.
Στην παρούσα εργασία θα διερευνηθεί το θέμα των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και, πιο συγκεκριμένα, θα μελετηθούν τα Δικαιώματα του
Παιδιού στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μαθήματα
στο Δημοτικό Σχολείο που συνδέονται πιο άμεσα με τα Δικαιώματα του Παιδιού (για
παράδειγμα, η Αγωγή του Πολίτη), επιλέχθηκε το μάθημα της Γλώσσας, αφενός γιατί αυτό
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος στο Δημοτικό
Σχολείο και αφετέρου γιατί αν μη τι άλλο εκτός από τον γνωστικό του χαρακτήρα (οφείλει
να) βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους.
Πρόκειται για το μάθημα στο οποίο αφιερώνονται οι περισσότερες ώρες του Ωρολόγιου
Προγράμματος και κάτω από ιδανικές συνθήκες θα μπορούσε να προάγει την Εκπαίδευση για
τα Δικαιώματα του Παιδιού, χωρίς η τελευταία να αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο μελέτης.
Εξάλλου, η οριζόντια οργάνωση του Αναλυτικού Προγράμματος, η οποία προτείνεται ως
επίσημη εκπαιδευτική πολιτική, είναι ένα ακόμη πλεονέκτημα στην προσπάθεια να γίνουν τα
Δικαιώματα του Παιδιού αναπόσπαστο κομμάτι του Αναλυτικού Προγράμματος και,
μάλιστα, μέσω του μαθήματος της Γλώσσας οι μαθητές και οι μαθήτριες να βρίσκονται σε
καθημερινή τριβή με την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Παιδιού.
Στο σημείο αυτό είναι καθοριστικός και ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού, ο/η οποίος/α
έχοντας την κατάλληλη κατάρτιση μπορεί να παρέμβει στη μαθησιακή διαδικασία και να
επανακατευθύνει την μαθησιακή διαδικασία, αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο τις γνώσεις,
τις ικανότητες και τις αξίες των μαθητών και των μαθητριών και υπερβαίνοντας τη
μονοδιάστατη προοπτική του επαγγελματία – διεκπεραιωτή του Αναλυτικού Προγράμματος
(Τσιρώνης, 2008: 128).
Παρακάτω, θα οριοθετηθούν εννοιολογικά οι έννοιες των Δικαιωμάτων του Παιδιού,
των Δικαιωμάτων του Παιδιού στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης και του μαθήματος της
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Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Στη συνέχεια θα γίνει η ιστορική αναδρομή – εξέλιξη των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και θα μελετηθεί το πώς προέκυψε η ανάγκη για τη νομική
κατοχύρωση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, σε ένα ξεχωριστό πλαίσιο από τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου.
Έπειτα, αφού αναλυθεί η σχετική με τα δικαιώματα νομοθεσία της Ελλάδας και αφού
καταγραφούν αναλυτικά οι θέσεις που εκφράζονται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραμμάτων Σπουδών, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Γλώσσας και οι
μεθοδολογικές οδηγίες που δίνονται στο Βιβλίο του Δασκάλου, θα γίνει η διεξοδική
καταγραφή των αναφορών που υπάρχουν στα Βιβλία του Μαθητή (ΒΜ) και στα Τετράδια
Εργασιών (ΤΕ) της Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου (Α’ – ΣΤ’).
Δεδομένου ότι τόσο τα Βιβλία του Μαθητή όσο και τα Τετράδια Εργασιών χωρίζονται σε
τεύχη, οι παραπομπές θα γίνονται ως εξής: Για τα Βιβλία του Μαθητή, (ΒΜα: 23), όπου α
λογίζεται το α΄ τεύχος και με τον αριθμό σημειώνεται η σελίδα. Αντίστοιχα για τα Τετράδια
Εργασιών θα ισχύει η παραπομπή (ΤΕγ: 13), όπου γ΄ λογίζεται το γ΄ τεύχος και με τον αριθμό
σημειώνεται η σελίδα. Οι πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές – συγγραφικές ομάδες,
χρονολογία, τίτλοι βιβλίων – παρατίθενται στο τέλος της εργασίας.
Στο τελευταίο μέρος της παρούσας εργασίας θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα
συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα, σύμφωνα με τους στόχους που είχαν τεθεί
αρχικά, και θα αναλυθούν περαιτέρω κάποια σημεία στο πλαίσιο του κριτικού
αναστοχασμού.
1.2 Τυπολογία
1.2.1 Τα Δικαιώματα του Παιδιού
Τόσο τα Δικαιώματα του Παιδιού ως ανεξάρτητο πεδίο όσο και τα Δικαιώματα του
Παιδιού σε συνάρτηση με την Εκπαίδευση είναι ένα ζήτημα που αφορά – όπως
προαναφέρθηκε – πολλές κοινωνικές ομάδες. Η ιστορική τους εξέλιξη, η οποία θα αναλυθεί
διεξοδικά παρακάτω, καταδεικνύει μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία από τη στιγμή που
υιοθετήθηκε ο όρος μέχρι και στις μέρες μας. Η δε αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο του
σχολικού περιβάλλοντος αποτελεί ένα ακόμη πιο ενδιαφέρον πεδίο, καθώς ο/η εκπαιδευτικός
καλείται να καλλιεργήσει στα παιδιά υπεύθυνη στάση απέναντι στα δικαιώματα και να μην
τα παρασύρει σε φιλάνθρωπα ιδεώδη ή αδιάφορη στάση, δεδομένου ότι στην ελληνική
πραγματικότητα – ως επί το πλείστον – δεν καταπατώνται τα βασικά δικαιώματα των
παιδιών.
Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποτελούν μια από τις σημαντικότερες κατακτήσεις του
ανθρώπου στην ιστορική του διαδρομή, και αποτελούν την πιο σημαντική πολιτική
κατάκτηση της εποχής μας (Δεληκωνσταντής, 1994: 193). Από νομικής πλευράς ο Σατλάνης
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(2003: 19) ορίζει ως δικαίωμα την εξουσία που απονέμει το δίκαιο σε ένα φυσικό ή νομικό
πρόσωπο για να προβαίνει σε πράξη ή παράλειψη ή για να απαιτεί πράξη ή παράλειψη από
άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (όπως είναι το κράτος), με σκοπό την ικανοποίηση
ορισμένου, έννομου συμφέροντός του.
Τα Δικαιώματα του Παιδιού κατοχυρώθηκαν σχετικά πρόσφατα. Υιοθετήθηκαν από
τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. μόλις το 1989 και αποτελούν την ευρύτερα επικυρωμένη
συνθήκη ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς έχει επικυρωθεί σχεδόν από όλες τις χώρες του
κόσμου (Λουμάκου & Μπεζέ, 2006:15). Στην Ελλάδα, η κύρωση της Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού έγινε το 1992 με τον νόμο 2101/1992 (ΦΕΚ 192 τ.Α’/ 02.12.1992)
και από τότε αποτελεί εσωτερικό ελληνικό δίκαιο αυξημένης τυπικής ισχύος, δηλαδή οι
διατάξεις

του

υπερισχύουν

κάθε

άλλης

αντίθετης

διάταξης

εσωτερικού

νόμου

(Παπαρρηγόπουλος, 2006: 237).
Στο προοίμιο της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρεται η
σύνδεσή της με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με τις
Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στο πλαίσιο αυτό γίνεται λόγος για
την αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας του κάθε ανθρώπου, για τα ίσα και αναφαίρετα
δικαιώματα, για τη συμμετοχή στα δικαιώματα και στις ελευθερίες χωρίς καμία απολύτως
διάκριση και για τα ιδανικά της ειρήνης, της αξιοπρέπειας, της ανοχής, της ελευθερίας, της
ισότητας και της αλληλεγγύης (Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 1992).
Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι τα Δικαιώματα του Παιδιού δεν θα μπορούσαν να αντιτίθενται
στις υπόλοιπες σχετικές Συμβάσεις ή/και Διακηρύξεις.
Επιπλέον, αναγνωρίζεται πως τα παιδιά δικαιούνται ειδική βοήθεια και υποστήριξη,
πως η οικογένεια – μέσα στην οποία το παιδί πρέπει να αναπτύσσει αρμονικά την
προσωπικότητά του, σε κλίμα ευτυχίας, αγάπης και κατανόησης – θεωρείται η θεμελιώδης
μονάδα της κοινωνίας, η διεθνής συνεργασία πρέπει να λειτουργεί προς όφελος των παιδιών
και των συνθηκών της ζωής τους – ιδιαίτερα στις υπό ανάπτυξη χώρες – για την ευημερία του
παιδιού χρειάζεται να παρασχεθεί ειδική μέριμνα και νομική προστασία – ιδιαίτερα σε
περιόδους επείγουσας ανάγκης ή ένοπλης σύρραξης – και, τέλος, γίνεται αναφορά στη
σημασία των πολιτιστικών παραδόσεων και αξιών του κάθε λαού, που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη για την αποτελεσματική προστασία και την αρμονική ανάπτυξη του
παιδιού (ό.π., 1992).
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελείται από 54 άρθρα και χωρίζεται
σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος (άρθρα 1 – 41) ορίζονται αναλυτικά όλα τα Δικαιώματα του
Παιδιού, στο δεύτερο μέρος (άρθρα 42 – 45) ορίζεται η εφαρμογή των Δικαιωμάτων του
Παιδιού από τα Συμβαλλόμενα Κράτη και ο έλεγχός τους από ειδική επιτροπή για τη σωστή
εφαρμογή της Σύμβασης, ενώ στο τρίτο μέρος (άρθρα 46 – 54) επικυρώνεται η ισχύς της
Σύμβασης και η αναθεώρησή της. Η αναθεώρηση γίνεται αφού προταθεί τροπολογία από
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κάποιο Συμβαλλόμενο Κράτος και ψηφιστεί από την πλειοψηφία των Συμβαλλόμενων
Κρατών (βλ. παράρτημα, σελ. 139-158).
Τα δικαιώματα που αναφέρονται στη Σύμβαση έχουν χωριστεί σε τρεις μεγάλες
κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα Δικαιώματα Προστασίας, στα οποία
συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα της προστασίας από διακρίσεις, φυσική και σεξουαλική
κακοποίηση, κακομεταχείριση, αμέλεια, εκμετάλλευση, αδικία, κατάχρηση ουσιών και
συγκρούσεις σε περίοδο πολέμων. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα Δικαιώματα Παροχών, στα
οποία συμπεριλαμβάνονται η υγεία, η εκπαίδευση, η ασφάλεια, η φροντίδα, το παιχνίδι, η
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η οικογενειακή ζωή, η ψυχαγωγία,

ο πολιτισμός, ο

ελεύθερος χρόνος και το επίπεδο ζωής. Τέλος, στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται τα
Δικαιώματα Συμμετοχής, τα οποία αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην ελεύθερη
σκέψη και έκφραση της γνώμης και στην εξελισσόμενη ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις
και να συμμετέχει στην κοινωνία, το δικαίωμα των παιδιών για όνομα και ταυτότητα, το
δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην πρόσβαση στην πληροφορία, το δικαίωμα στη φυσική
ακεραιότητα και το δικαίωμα να μπορεί να συνεταιρίζεται και να συνέρχεται ειρηνικά.
(Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 2011: 3∙ Μικρή Πυξίδα –
Compasito, 2012: 24∙ Lansdown, 1994: 36).
Η κατηγοριοποίηση αυτή έχει δεχτεί ορισμένες κριτικές. Ο Παπαρρηγόπουλος (2006:
238-239) υποστηρίζει πως η ύπαρξη δικαιωμάτων συμμετοχής έρχεται σε σύγκρουση με την
ύπαρξη δικαιωμάτων προστασίας, γιατί ενώ το παιδί αντιμετωπίζεται ως άνθρωπος με ηθική
αυτονομία και βούληση, παράλληλα οι ενέργειες για το συμφέρον του μετατίθενται σε
τρίτους (δηλαδή, στην οικογένεια ή στους ενηλίκους που είναι υπεύθυνοι/ες για το παιδί),
δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο έναν πατερναλιστικό τρόπο διαχείρισης των
δικαιωμάτων.
Στο ίδιο πλαίσιο με την κριτική που προαναφέρθηκε εντάσσεται και ένας ακόμη
προβληματισμός – κριτική. Οι Αυγητίδου, Γεωργοπούλου & Μουταφίδου (2013: 58) θέτουν
το ερώτημα αν τα δικαιώματα παροχής και προστασίας αναδεικνύουν κυρίαρχες
αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας ως ευαίσθητης και απροστάτευτης κοινωνικής
κατηγορίας και αναδεικνύουν τα δικαιώματα των παιδιών που προκύπτουν από τις ανάγκες
τους, ενώ παράλληλα η κατηγορία των δικαιωμάτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των
παιδιών τονίζει το δικαίωμα τους ως ισότιμου πολίτη και δίνει έμφαση στο δικαίωμα των
παιδιών όχι μόνο να εκφράζουν την άποψή τους αλλά να συμμετέχουν ουσιαστικά στη λήψη
αποφάσεων για θέματα που τα αφορούν.
Ο αντίλογος στις παραπάνω κριτικές είναι πως όλα τα δικαιώματα βρίσκονται μεταξύ
τους σε δυναμική αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση και θεμελιώνονται στη βασική αρχή
ότι τα παιδιά είναι μοναδικές και ανεπανάληπτες προσωπικότητες με εγγενή αξιοπρέπεια. Για
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αυτόν τον λόγο η προσέγγιση της Σύμβασης πρέπει να γίνεται ενιαία και όχι αποσπασματικά
(Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 2011: 3).
Η ενιαία προσέγγιση της Σύμβασης διασφαλίζεται με τις «Βασικές Αρχές της
Σύμβασης», όπως αυτές έχουν οριστεί από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού
(UN Committee on the Rights of the Child, 2003). Η τελευταία χρησιμοποιώντας τα άρθρα 2,
3, 6 και 12 (βλ. παράρτημα, σελ. 140, 141, 143) έχει ορίσει τις εξής Βασικές Αρχές, οι οποίες
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή κάθε άλλου άρθρου της Σύμβασης:
Η Αρχή της Μη – Διάκρισης: Σύμφωνα με την αρχή αυτή, τα Συμβαλλόμενα Κράτη είναι
υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά της επικράτειάς τους τη
δυνατότητα να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους όπως αυτά κατοχυρώνονται στο κείμενο
της Σύμβασης.
Η Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού: Σύμφωνα με την αρχή αυτή,
κάθε ενέργεια που λαμβάνεται με σημείο αναφοράς το παιδί (ή κάποια ομάδα παιδιών) θα
πρέπει να λαμβάνει πρώτα και πάνω από όλα υπόψη το συμφέρον του ίδιου του παιδιού (ή
της ομάδας των παιδιών).
Η Αρχή του Δικαιώματος στη Ζωή, στην Επιβίωση και στην Ανάπτυξη: Το δικαίωμα του
παιδιού στη ζωή και την ανάπτυξη είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματά του. Τα
Συμβαλλόμενα κράτη έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα
προκειμένου να διασφαλίζουν το εγγενές δικαίωμα του παιδιού στη ζωή.
Η Αρχή της Συμμετοχής: Με βάση την αρχή αυτή, κάθε παιδί έχει δικαίωμα να λαμβάνει
πληροφόρηση σχετικά με ό,τι το αφορά αλλά και να του παρέχονται όλες εκείνες οι ευκαιρίες
που θα του επιτρέψουν να διαμορφώσει τις δικές του απόψεις σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Επιπλέον, σύμφωνα με την Αρχή της Συμμετοχής, το δικαίωμα του παιδιού στην ελευθερία
της σκέψης και του λόγου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να συνδέεται άμεσα με τη
λήψη αποφάσεων που αφορούν το παιδί. (Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του
Παιδιού, 2011: 4).
1.2.2 Δικαιώματα του Παιδιού και Εκπαίδευση
Τα Δικαιώματα του Παιδιού δεν θα μπορούσαν να μη συνδέονται άμεσα με την
εκπαίδευση. Πρόκειται για μια σχέση αμφίδρομη διότι αφενός η εκπαίδευση αποτελεί ένα
από τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των παιδιών (άρθρο 28, βλ. παράρτημα, σελ. 149), και
αφετέρου μέσω της εκπαίδευσης τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα δικαιώματά
τους και να αναπτύσσουν ικανότητες, ώστε να αντιμετωπίσουν την καταπάτηση τους με
τρόπο ουσιαστικό και όχι επιφανειακό.
Για να καλλιεργηθεί, βέβαια, ουσιαστικά μια κουλτούρα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
και για να μην προωθηθεί στα παιδιά το αίσθημα της ασυδοσίας είναι πολύ σημαντικό οι
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μαθητές και οι μαθήτριες να μαθαίνουν παράλληλα με τα δικαιώματά τους και τις
υποχρεώσεις τους. Όταν τα παιδιά μαθαίνουν για τα δικαιώματά τους, την ίδια στιγμή
μαθαίνουν να σέβονται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων, μαθαίνουν ότι εκτός
από δικαιώματα έχουν και ευθύνες που τους δεσμεύουν, με την έννοια ότι έχουν ευθύνη
απέναντι στον εαυτό τους και απέναντι σε όλους τους ανθρώπους (Επίτροπος Προστασίας
των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 2011: 6).
Η προοπτική αυτή υπάρχει σε διαφορετικές προσεγγίσεις των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης υπάρχουν ποικίλα κείμενα που
υποστηρίζουν ότι η Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Human Rights Education)
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Αγωγή του Πολίτη
(Education for Democratic Citizenship) (Bäckman & Trafford, 2006∙ Gollob, Krapf,
Ólafsdóttir & Weidinger, 2010∙ Council of Europe Charter on Education For Democratic
Citizenship and Human Rights Education, 2010).
Σύμφωνα με τους Bäckman & Trafford (2006: 109) η Εκπαίδευση για τη
Δημοκρατική Αγωγή του Πολίτη είναι μια σειρά πρακτικών και δραστηριοτήτων που στόχο
έχουν να προετοιμάσουν τα παιδιά για να ζήσουν σε μια δημοκρατική κοινωνία εξασκώντας
ενεργά τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα, πρόκειται για μια
εκπαίδευση με έντονα βιωματικό και συμμετοχικό χαρακτήρα, καθώς η Ιδιότητα του Πολίτη
είναι κάτι που δεν μπορεί να αποκτηθεί, εάν κάποιος/α δεν συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη
διαδικασία.
Στο Compasito (2012: 12) αναφέρεται ότι η Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
και η Εκπαίδευση για την Δημοκρατική Αγωγή του Πολίτη συμβαδίζουν καθώς και οι δύο
στοχεύουν στην Εκπαίδευση για τη Δημοκρατία. Και οι δυο μορφές εκπαίδευσης οδηγούν τα
νεαρά άτομα στην απόκτηση γνώσεων, στο να μπορούν να θέτουν θεμελιώδεις αξίες και να
αναπτύξουν δεξιότητες. Η Εκπαίδευση στη Δημοκρατική Αγωγή του Πολίτη επικεντρώνεται
στον «πολίτη παιδί» και στοχεύει να διδάξει στα παιδιά να είναι ενεργά και υπεύθυνα μέλη
των κοινοτήτων τους. Επομένως, όταν κάνουμε λόγο για τα Δικαιώματα στην Εκπαίδευση
αυτό δεν πρέπει να λαμβάνεται ως στείρα αποστήθιση των δικαιωμάτων, αλλά ως αφορμή
για μια υπεύθυνη ζωή σε μια δημοκρατική κοινωνία.
Η Παιδεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα
Δικαιώματα δεν είναι έννοιες που εισάγονται πρώτη φορά με τη Διεθνή Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού. Πολλά είναι τα διεθνή έγγραφα που κάνουν λόγο για αυτό. Στην
Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (άρθρο 26) αναφέρεται ότι:
«1. Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν,
τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική βαθμίδα της. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι
υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους.
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Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό ίσους όρους,
ανάλογα με τις ικανότητες τους.
2. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας
και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιακών
ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε
όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη
των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης.
3. Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να επιλέγουν το είδος της παιδείας που
θα δοθεί στα παιδιά τους.» (Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 1948).
Επίσης, στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά
Δικαιώματα, που υπογράφηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 1966 στη Νέα Υόρκη, στο άρθρο 13,
παράγραφος 1 αναφέρεται ότι «Τα συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα
μορφώσεως κάθε προσώπου. Συμφωνούν ότι η μόρφωση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη
ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και του αισθήματος της αξιοπρέπειάς της και να
ενισχύει το σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.
Συμφωνούν ακόμη ότι η μόρφωση πρέπει να καθιστά κάθε πρόσωπο ικανό να διαδραματίσει
ένα χρήσιμο ρόλο σε μια ελεύθερη κοινωνία, να ευνοεί την κατανόηση, την ανοχή και φιλία
μεταξύ όλων των εθνών και όλων των φυλετικών ομάδων, των εθνικών ή θρησκευτικών και
να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της δραστηριότητας των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση
της ειρήνης» (Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα,
1966). Στις επόμενες παραγράφους του ίδιου άρθρου γίνεται αναφορά στην παροχή δωρεάν
εκπαίδευσης που είναι υποχρεωτική για όλους και για όλες, στην παροχή τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης και στην ισότιμη πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση (ό.π.,
1966).
Στη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών
που υπογράφηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 1980 στη Νέα Υόρκη και στην Ελλάδα
επικυρώθηκε το 1983 με τον νόμο 1342/83 (ΦΕΚ 39 τ. Α’/01.04.1983), στο άρθρο 10 γίνεται
λόγος για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην προσχολική, γενική, τεχνική,
επαγγελματική και ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο
επαγγελματικής εκπαίδευσης (Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά
των γυναικών, 1980).
Εκτός από τα Διεθνή Έγγραφα που κατοχυρώνουν νομικά την Εκπαίδευση στα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και στα Δικαιώματα του Παιδιού, σημαντικό είναι και το έργο της
UNESCO σε αυτόν τον τομέα. Η UNESCO έχει αναλάβει το έργο να εκπαιδεύσει την τωρινή
και τις επόμενες γενιές, ώστε να σφυρηλατήσει έναν κόσμο πιο δίκαιο, στον οποίο τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου δεν θα είναι ένα θεωρητικό σημείο αναφοράς, αλλά θα ασκούνται
πρακτικά, θα γίνονται σεβαστά και θα προστατεύονται (Παπαδοπούλου, 1999: 75).
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Ο Ο.Η.Ε. για να τονίσει την ανάγκη Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
αφιέρωσε τη δεκαετία 1995 – 2004 στην Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αφετηρία
αυτής της κίνησης ήταν η πεποίθηση ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η ενημέρωση για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι απαραίτητα στοιχεία για την προώθηση και την επίτευξη
σταθερών και αρμονικών σχέσεων, αμοιβαίας κατανόησης, ανοχής και ειρήνης. Μάλιστα τα
Ηνωμένα Έθνη συνέστησαν στα κράτη να συμπεριλάβουν στα αναλυτικά προγράμματα όλων
των εκπαιδευτικών βαθμίδων, τόσο στο πλαίσιο της τυπικής όσο και στο πλαίσιο της μη –
τυπικής εκπαίδευσης, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο (United Nations
Human Rights, 1994).
Οι στόχοι που τέθηκαν, ώστε να οικοδομηθεί μια οικουμενική κουλτούρα
ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσω της μετάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων και μέσω της
διαμόρφωσης στάσεων ήταν οι εξής:
1. Η ενδυνάμωση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών
ελευθεριών.
2. Η πλήρης ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και του αισθήματος της
αξιοπρέπειας.
3. Η προώθηση της κατανόησης, της ανοχής, της ισότητας των φύλων και της φιλίας
ανάμεσα σε όλα τα έθνη, τους ιθαγενείς πληθυσμούς και τις φυλετικές, εθνικές, εθνοτικές,
θρησκευτικές και γλωσσικές ομάδες.
4. Η ικανότητα όλων των ανθρώπων να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μια ελεύθερη
κοινωνία.
5. Η προώθηση των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για την διατήρηση της ειρήνης
(Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 2011: 7).
Πολύ σημαντικό βήμα για την προώθηση της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα
Δικαιώματα αποτελούν και οι εκδόσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, Compass – Ένα
Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για νέους/νέες και Compasito –
Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για Παιδιά (Council of Europe, 2002∙
Council of Europe, 2007). Στο προοίμιο του Γενικού Γραμματέα για την ελληνική έκδοση
του Compass αναφέρεται πως «Αυτό το βιβλίο δεν είναι πανάκεια ούτε οδηγός που θα πρέπει
να ακολουθηθεί τυφλά με στόχο την αποφυγή των παραβιάσεων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, προσφέρει όμως μια ποικιλία δημιουργικών τρόπων, με τους οποίους οι έφηβοι
και οι ενήλικοι νέοι/νέες, μαζί με αυτούς και αυτές που εργάζονται στην τυπική και τη μη –
τυπική εκπαίδευση, μπορούν να μάθουν να χειρίζονται προβλήματα σχετικά με τα ανθρώπινα
δικαιώματα, όπου και αν αυτά ανακύπτουν» (ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης
Νέων, 2010: 7).
Οι στόχοι, λοιπόν, που τίθενται σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για την Εκπαίδευση
στα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι να γίνει η Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
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κεντρικός πυρήνας στις πρακτικές των εργασιών με νέους και νέες, να αναπτυχθεί η μητυπική εκπαίδευση ως πρότυπο στην Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, να
αναγνωριστούν τόσο οι νέοι και οι νέες όσο και οι οργανώσεις τους ως ουσιώδης πόρος στην
Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, να προωθηθεί η καθολική αναγνώριση της
Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα με παράλληλο σεβασμό της διαφορετικότητας των
νέων και των κοινωνικο – πολιτισμικών πραγματικοτήτων στην Ευρώπη, να αναπτυχθούν
δίκτυα και συνεργασίες μεταξύ των εταίρων της τυπικής και της μη-τυπικής εκπαίδευσης, να
εμπλακούν επαγγελματίες και εταίροι σε εθνικό και τοπικό επίπεδο με στόχο την
«πολλαπλασιαστική ισχύ» της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, να παρασχεθούν
νέα εκπαιδευτικά εργαλεία και δίκτυα για δράσεις της νεολαίας βασισμένες στην Εκπαίδευση
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, να συγκεντρωθεί όλη η συσσωρευμένη εμπειρία στη
Διαπολιτισμική και στη μη τυπική Εκπαίδευση και να συμπεριληφθούν οι καινοτομίες στις
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και στα ΜΜΕ (ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης
Νέων, 2010: 10).
Λίγα χρόνια μετά το Compass, το Συμβούλιο της Ευρώπης εκδίδει το Compasito –
Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για Παιδιά. Με το Compasito – Μικρή
Πυξίδα, καλύπτεται ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων που αφορούν την Εκπαίδευση στα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας μέχρι δεκατριών χρόνων (Κέντρο
Στήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, 2012: 7).
Το Compasito βασίζεται πάνω στις ίδιες παιδαγωγικές προσεγγίσεις με το Compass.
Δεν αποτελεί έναν οδηγό που πρέπει οι εμπλεκόμενοι/ες να ακολουθούν τυφλά, αλλά ένα
σύνολο δραστηριοτήτων και μεθόδων εισαγωγής των παιδιών στα Ανθρώπινα Δικαιώματα με
δημιουργικούς και ενδιαφέροντες τρόπους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά,
εκπαιδευτικούς και γονείς. Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο που δίνει κατευθυντήριες γραμμές,
ωστόσο η ορθή του χρήση εναπόκειται στα παιδιά και σε όσους και όσες εργάζονται μαζί
τους προς την κατεύθυνση της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ό.π., 2012: 10).
Το Compasito απευθύνεται στους/στις ενήλικες εκπαιδευτικούς που δουλεύουν με
παιδιά και τους παρέχει θεωρητικές και μεθοδολογικές πληροφορίες και περιεκτικό διάλογο
στα θέματα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ό.π., 2012: 11). Δεδομένου, λοιπόν, ότι
πρόκειται για ένα εγχειρίδιο που χρησιμοποιείται για την Εκπαίδευση των παιδιών στα
Ανθρώπινα Δικαιώματα, γίνεται λόγος και για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αυτά
παρουσιάζονται μέσα από την εικόνα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ως σύνολο. «Συνεπώς,
τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών, τυγχάνουν κοινής
ανάλυσης για να παρέχουν στα παιδιά τις ευκαιρίες να κατανοήσουν τα δικά τους δικαιώματα
και να κατανοήσουν, επίσης, ότι όλα τα ανθρώπινα όντα έχουν ανθρώπινα δικαιώματα.»
(ό.π., 2010: 12).
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Σχετικά με την την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο πλαίσιο της τυπικής
εκπαίδευσης, καθοριστικός είναι ο ρόλος των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των σχολικών
εγχειριδίων. Αφενός, τα Αναλυτικά Προγράμματα αποκρυσταλλώνουν το πνεύμα μιας
ορισμένης αγωγής και παιδαγωγικής αντίληψης και αφετέρου τα σχολικά εγχειρίδια
αποτελούν βασικό εργαλείο διαμόρφωσης ιδεολογίας των μαθητών και των μαθητριών και
επιδρούν καταλυτικά στις αξίες, στις στάσεις και στις διαθέσεις τους (Άχλης, 1990: 145).
Σύμφωνα με την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οι
αξίες που είναι ενσωματωμένες στην εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύουν την προώθηση της
δυνατότητας των παιδιών να απολαύσουν πλήρως τα δικαιώματά τους. Η Εκπαίδευση στα
Ανθρώπινα Δικαιώματα δεν είναι απλά θέμα περιεχομένου όπως αυτό καταγράφεται στο
Αναλυτικό Πρόγραμμα. Αντίθετα, σχετίζεται ευρύτερα με το σύνολο των εκπαιδευτικών
διαδικασιών που εξελίσσονται στο σχολικό περιβάλλον (Επίτροπος Προστασίας των
Δικαιωμάτων του Παιδιού, 2011: 9).
Σχετικά με τα Δικαιώματα ως αντικείμενο προς διδασκαλία, ο Πανταζής (2008: 114)
αναφέρει ότι «Δεν πρόκειται στο πνεύμα της καθαρής πληροφορίας να κάνουμε τα
δικαιώματα του ανθρώπου αντικείμενο της διδασκαλίας και μάθησης, αλλά προπάντων να
προάγουμε μια διδασκαλία και μάθηση, η οποία θα ανταποκρίνεται στα δικαιώματα του
ανθρώπου και θα επιτρέπει, στο πνεύμα της ανακάλυψης της αλήθειας, την ελεύθερη χρήση
του λόγου και την ατομική υπευθυνότητα».
Ένας αποτελεσματικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να προωθηθεί η Εκπαίδευση στα
Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι η διαθεματικότητα. Η διαθεματικότητα αποτελεί κεντρικό
άξονα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (αναλυτική παρουσίαση της έννοιας θα γίνει στο
κεφάλαιο 1.4.2). Σύμφωνα με τον Χρυσαφίδη (2000: 51) η διαθεματικότητα διατηρεί τη
θεματική προσέγγιση και όχι την προσέγγιση ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου
και τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι πως η διδασκαλία ενός θέματος δεν γίνεται με
συγκεκριμένη διδακτέα ύλη αλλά το θέμα διδάσκεται με φυσικό τρόπο και σύμφωνα με τα
ενδιαφέροντα των παιδιών, η γνώση οργανώνεται ενιαιοκεντρικά και χρησιμοποιείται μια
ποικιλία τρόπων για να προωθηθεί συνειδητά και συστηματικά η συσχέτιση της γνώσης
μεταξύ των θεμάτων.
Επιπλέον, οι πρωτοπόροι της διαθεματικής ενιαιοποίησης της σχολικής γνώσης
δίνουν σε αυτή έντονο κοινωνικό προσανατολισμό, με την έννοια ότι το γνωσιοκεντρικό
περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος μπορεί να εμπλουτιστεί με θέματα που
ενδιαφέρουν και απασχολούν τους μαθητές και τις μαθήτριες αλλά και την κοινωνία στο
σύνολό της τόσο ως θεωρητικοί προβληματισμοί όσο και ως τομείς δράσεις (Ματσαγγούρας,
2000: 97). Ένα τέτοιο θέμα με έντονο κοινωνικό προσανατολισμό είναι σαφώς και η
Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στα Δικαιώματα του Παιδιού, επομένως η
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διαθεματική προσέγγιση της γνώσης μπορεί να βοηθήσει την Εκπαίδευση που
προσανατολίζεται στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
1.2.3 Το μάθημα της Γλώσσας
Το μάθημα της Γλώσσας θεωρείται, αν όχι το σημαντικότερο, σίγουρα ένα από τα
σημαντικότερα μαθήματα στην εκπαίδευση. Αυτό φαίνεται και από την ποσοτική
αντιμετώπιση του μαθήματος, δεδομένου ότι στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα αφιερώνονται οι
περισσότερες ώρες από κάθε άλλο μάθημα [από 250 διδακτικές ώρες στην Α΄ Δημοτικού έως
210 στη ΣΤ΄ Δημοτικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ ελληνικής γλώσσας,
2003: 40), τη στιγμή που στα Μαθηματικά αφιερώνονται 120 διδακτικές ώρες (Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ Μαθηματικών, 2003: 274)] αλλά και σε ποιοτικό επίπεδο, καθώς
η διδασκαλία της «αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με
επάρκεια και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά το
γραπτό και τον προφορικό λόγο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική και την ευρύτερη
κοινωνία τους» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ ελληνικής γλώσσας, 2003: 14).
Επιπλέον, η γλώσσα, άρα και η διδασκαλία – εκμάθησή της, είναι ένας από τους
καθοριστικούς παράγοντες στην σχολική αποτυχία ή επιτυχία ειδικά όταν πρόκειται για
γλωσσικά διαφορετικά παιδιά ή για παιδιά που προέρχονται από κατώτερα κοινωνικά
στρώματα (Φραγκουδάκη, 1985: 138-139∙ Τουρτούρας, 2010: 99). Πιο συγκεκριμένα, η
Φραγκουδάκη (1985: 138-139) αναλύοντας τη θεωρία του Μπερνστίν αναφέρει πως η
γλώσσα που διδάσκεται στο σχολείο είναι η γλώσσα των μεσοστρωμάτων και αυτό έχει ως
αποτέλεσμα τα παιδιά από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα να έρχονται σε επαφή με ένα
ανοίκειο γλωσσικό περιβάλλον και με αυτόν τον τρόπο να μειώνονται οι πιθανότητες της
σχολικής τους επιτυχίας.
Ο βαθμός σχολικής επιτυχίας ή αποτυχίας συνδέεται και με τα άλλα γνωστικά
αντικείμενα (μαθηματικά, ιστορία, γεωγραφία), τα οποία όμως εξαρτώνται άμεσα από τη
διδασκαλία της γλώσσας. Για παράδειγμα, η επίλυση μαθηματικών προβλημάτων απαιτεί
λεκτική αποκωδικοποίηση κάποιων καινούργιων εννοιών και της ορολογίας, γεγονός που
μπορεί να δυσκολεύει τα παιδιά που δεν έχουν την κατάλληλη επάρκεια στη γλώσσα του
σχολείου (Τουρτούρας, 2010: 125). Επιπλέον, για τα παιδιά που προέρχονται από
διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά περιβάλλοντα ο Cummins (2005: 48-49) αναφέρει
πως όταν ο πολιτισμός, η εμπειρία των μαθητών και μαθητριών και η γλώσσα τους
αγνοούνται μέσα στη τάξη ή αποκλείονται στις σχέσεις αλληλεπίδρασης με τους/τις
άλλους/ες, οι μαθητές και μαθήτριες αισθάνονται την ταυτότητά τους να κινδυνεύει και
συχνά εγκαταλείπουν το σχολείο.
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Η εκπαίδευση αντικατοπτρίζει το κοινωνικό γίγνεσθαι, εφόσον εμπλέκονται διάφοροι
κοινωνικοί έτεροι, όπως οι γονείς, τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι γλωσσικές κοινότητες.
Δεν είναι απλά ένας χώρος διάδρασης του ατόμου, αλλά ασκεί γλωσσική εκπαιδευτική
πρακτική (Κοιλιάρη, 2005: 33,42). Ακόμη, προβάλλει και απαιτεί μια σειρά από κώδικες
συμπεριφοράς, ιδιαίτερων δεξιοτήτων, χρήσης της γλώσσας, που αναφέρονται στο
περιβάλλον της μεσαίας και ανώτερης τάξης. Αντίθετα, η κουλτούρα των κατώτερων
στρωμάτων θεωρείται υποδεέστερη και η σχολική επιτυχία σχετίζεται άμεσα με την
ικανότητα του/της μαθητή/τριας να χειρίζεται τη γλώσσα. Πηγαίνοντας σε ένα
πολυπολιτισμικό σχολείο, η χρήση της επίσημης γλώσσας, συνάδει με το πρότυπο ομιλίας
στα εθνικά όρια, ενώ η δυσκολία στη χρήση της ερμηνεύεται ως υποεπίδοση και μικρότερη
ικανότητα μάθησης. Η πρόσκτηση γλώσσας γίνεται μέσο πολιτισμικής μεταβίβασης και η
διαφορετικότητα ορισμένων μαθητών/τριών γεννά κοινωνικό αποκλεισμό (Τσιρώνης,
2003:163-175).
Εξετάζοντας το μάθημα της Γλώσσας στο πλαίσιο των Δικαιωμάτων του Παιδιού,
αναπόφευκτα παρατηρείται η σύνδεσή του με κάποια από τα δικαιώματα που αναφέρονται
στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το άρθρο 2 αναφέρει πως όλα τα
παιδιά έχουν δικαιώματα χωρίς καμία απολύτως διάκριση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής
της γλώσσας. Το άρθρο 12 κάνει λόγο για το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης.
Το άρθρο 29 θέτει ως έναν από τους σκοπούς της εκπαίδευσης τον σεβασμό στην ταυτότητα,
τη γλώσσα και τις πολιτιστικές αξίες του παιδιού. Το άρθρο 30 αναφέρεται στο δικαίωμα του
παιδιού να έχει τη δική του πολιτιστική ζωή, τη δική του θρησκεία και τη δική του γλώσσα.
Όλα αυτά τα δικαιώματα που σχετίζονται με τη γλώσσα βλέπουμε πολύ συχνά να
καταπατούνται από τα εκπαιδευτικά συστήματα, ακόμη και όταν αυτά εφαρμόζονται σε
πολυπολιτισμικές κοινωνίες (Γαβριηλίδου, 2006: 179).
Σύμφωνα με τον Μααλούφ (2000: 174), «προορισμός της γλώσσας είναι να
παραμένει το εφαλτήριο της πολιτισμικής ταυτότητας και η γλωσσική ποικιλομορφία το
εφαλτήριο κάθε ποικιλομορφίας». Παρόλα αυτά η ποικιλομορφία αυτή δεν διαφαίνεται στο
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας, καθώς εκεί αναφέρεται πως «η
ελληνική γλώσσα προτείνεται ως μέσο ένταξης των αλλοδαπών στην κοινωνία αυτή»
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ ελληνικής γλώσσας, 2003: 14). Με τη θέση αυτή,
κατά κάποιον τρόπο, επικρατεί η παραδοσιακή άποψη τα γλωσσικά διαφορετικά παιδιά να
εκτίθενται όσο το δυνατόν περισσότερο στην επίσημη γλώσσα του σχολείου και παράλληλα
όσο το δυνατόν λιγότερο στη μητρική τους γλώσσα, η οποία λογίζεται ως εμπόδιο για την
απόκτηση της δεύτερης γλώσσας (Τουρτούρας, 2010: 111).
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1.3 Ιστορικό πλαίσιο
1.3.1 Η ιστορική εξέλιξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Η υιοθέτηση και η επικύρωση των Δικαιωμάτων του Παιδιού δεν αποτελεί μια
πρωτότυπη ιδέα, αλλά εντάσσεται στη μακρά ιστορία της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων του
ανθρώπου. «Τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως εμφανίζονται σήμερα, δεν εξελίχθηκαν όλα μαζί
ταυτόχρονα στην ίδια ιστορική συγκυρία. Η εξέλιξη και η κατοχύρωσή τους είναι
αποτέλεσμα της σταδιακής εμφάνισης αναγκών του Ανθρώπου και της Κοινωνίας και
αποτέλεσμα εθνικών και κοινωνικών συγκρούσεων συχνά ιδιαίτερα βίαιων» (Γενική
Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 2014: 18). Παρακάτω θα αναλυθούν
κάποιες σημαντικές στιγμές της ιστορίας που σχετίζονται με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και
την αναγκαιότητα που υπήρχε σε ορισμένες ιστορικές συγκυρίες να κατοχυρωθούν κάποια
από αυτά.
Η Magna Carta κατοχυρώθηκε τον Ιούνιο του 1215 και αποτελεί ένα παράδειγμα
κατοχύρωσης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το έγγραφο αυτό, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει ο Κανελλόπουλος (1998: 189) είναι μια πράξη συμβιβασμού με τους ισχυρούς του
βασιλείου. Ωστόσο, αποτέλεσε αφορμή για τις πολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν στο θεσμό
της συνταγματικής βασιλείας και στη διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Με τη
Magna Carta δημιουργήθηκε η Βουλή των Λόρδων και θεσπίστηκαν βασικά Ανθρώπινα
Δικαιώματα, όπως το να μη συλλαμβάνεται κανένας «ελεύθερος» Άγγλος ή να φυλακίζεται ή
να χάνει την περιουσία του ή να εξορίζεται χωρίς απόφαση των ομότιμων του ή χωρίς να
τηρηθούν οι νόμοι, καθώς και το δικαίωμα των εμπόρων, φυσικά και των ξένων, να μπαίνουν
και να κινούνται ελεύθερα στην Αγγλία.
Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Αμερικής (4 Ιουλίου 1776) χαρακτηρίζεται από
τον Zinn (2009: 25) ως ένα αξιοθαύμαστο μανιφέστο για τη δημοκρατία, καθώς υποστηρίζει
πως η κυβέρνηση πρέπει να εγκαθιδρύεται από τον λαό και να μην θεωρείται υπέρτατη
εξουσία ούτε να θεοποιείται. Ο λόγος, μάλιστα, που ο λαός εγκαθιδρύει μια κυβέρνηση είναι
για να έχουν όλοι και όλες ίσο δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την επιδίωξη της
ευτυχίας. Και όταν οι κυβερνήσεις δεν εκπληρώνουν αυτή την υποχρέωση, «αποτελεί
δικαίωμα του λαού» —έτσι ακριβώς είναι διατυπωμένο στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας—
«να αλλάξει ή να καταργήσει αυτή την κυβέρνηση».
Μόλις λίγα χρόνια αργότερα, με τη Γαλλική Επανάσταση, τον Αύγουστο του 1789,
επικυρώθηκε η Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη. Με αυτή τη
Διακήρυξη, η οποία είχε σαφώς επιρροές από τα ιδανικά του Διαφωτισμού, καθιερώθηκε η
πολιτική ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους, η ελευθερία, η ατομική ασφάλεια, το δικαίωμα
της έκφρασης των απόψεων και του λόγου, το δικαίωμα της ατομικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον,
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κατοχυρώθηκε το δικαίωμα του κάθε πολίτη να παίρνει μέρος στη διακυβέρνηση της χώρας
ανεξάρτητα από τη φυλή και τις κοινωνικές συνθήκες (Κριθαράς, 2005).
Αμέσως μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου (1948) επικυρώθηκε από τον
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Σε όλες τις εποχές τα δικαιώματα που έπρεπε να κατοχυρωθούν συνδέονταν πάντα με το
ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και του Πολίτη προβάλλεται ως δικαίωμα η ελευθερία του λόγου, που μέχρι
τότε κάθε άλλο παρά δεδομένο ήταν. Έτσι, λοιπόν, και στην περίπτωση της Οικουμενικής
Διακήρυξης, ο Πανταζής (2008: 109) σημειώνει πως τα εγκλήματα του Εθνικοσοσιαλισμού
και των άλλων δικτατοριών διαφοροποίησαν τον προσανατολισμό των δικαιωμάτων.
Στο προοίμιο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
αναφέρεται ρητά ότι «η αναγνώριση της αξιοπρέπειας που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της
ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους
αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο»
(Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 1948).
Επίσης, στα δύο πρώτα άρθρα γίνεται λόγος για την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα
στα οποία όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και στο δικαίωμα να επικαλείται κανείς όλα τα
δικαιώματα και τις ελευθερίες του χωρίς καμία απολύτως διάκριση. (ό.π., 1948).
Δύο χρόνια μετά την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
υπογράφεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου, η οποία είναι σαφώς επηρεασμένη από την Οικουμενική Διακήρυξη (Καρατζά,
2003: 1162). Τα δικαιώματα που προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη μπορούν
συνοπτικά να ενταχθούν σε τέσσερις θεματικές ενότητες: προσωπικές ελευθερίες, δικαστικές
εγγυήσεις, Δικαιώματα του Ανθρώπου ως μέλος του κοινωνικού συνόλου και περιουσιακά
δικαιώματα (Τσάτσος, 1988: 80-82).
Γίνεται,

λοιπόν,

κατανοητό

πως

από

εποχή

σε

εποχή

τα

δικαιώματα

διαφοροποιούνται και αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να προκαλεί εντύπωση, δεδομένου ότι
αναφερόμαστε σε μια έννοια δυναμική και όχι στατική, που οφείλει να συνάδει με τις
απαιτήσεις της κάθε εποχής. Με το πέρασμα του χρόνου, τα δικαιώματα διευρύνθηκαν,
προσαρμόστηκαν και άλλαξαν προσανατολισμό, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος της
επιστημονικής κοινότητας να μιλά για «γενιές δικαιωμάτων». Οι γενιές αυτές είναι τρεις.
Στην πρώτη γενιά εντάσσονται τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Στην κατηγορία αυτή
περιλαμβάνονται το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την ασφάλεια του ατόμου, στην
απαλλαγή από τα βασανιστήρια και τη δουλεία, στην πολιτική συμμετοχή, στην ελευθερία
της γνώμης, της έκφρασης, της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας και στην
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι. Στη δεύτερη γενιά εντάσσονται τα
κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά δικαιώματα. Αυτά είναι το δικαίωμα στην εργασία,
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στην εκπαίδευση, σε ένα εύλογο βιοτικό επίπεδο, στην τροφή, στην στέγη και στην
υγειονομική περίθαλψη. Τέλος, στην τρίτη γενιά εντάσσονται τα συλλογικά δικαιώματα,
εκείνα δηλαδή που αναγνωρίζονται όχι σε μεμονωμένα άτομα αλλά σε ομάδες και μπορούν
να εφαρμοστούν μόνο από την κοινωνία στο σύνολό της, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα
της ανάπτυξης, της ειρήνης, της πολιτισμικής, πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης και το
δικαίωμα του ακέραιου φυσικού περιβάλλοντος (Διεθνής Αμνηστία, 1996:7∙ Πανταζής, 2008:
109-110). Ο Ρούκουνας (1995: 15) αναφέρει πως η διάκριση αυτή δεν έχει την επιστημονική
αξία που της αποδίδουν μερικοί, αλλά εξυπηρετεί την κατανόηση των προβλημάτων που
προκύπτουν κατά την εφαρμογή της.
Μία ακόμη εκτενής συζήτηση που γίνεται σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
είναι το κατά πόσο μπορούν να έχουν οικουμενική εφαρμογή ή αν τελικά εντάσσονται στο
πλαίσιο του πολιτισμικού σχετικισμού. Όσοι και όσες τάσσονται υπέρ της οικουμενικότητας
των δικαιωμάτων, υποστηρίζουν πως εξ ορισμού τα δικαιώματα είναι ίσα και
αναπαλλοτρίωτα και μπορούν να εφαρμοστούν σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί αναφέρονται σε
παγκόσμια ιδανικά που σχετίζονται με όλους τους ανθρώπους (Donelly, 2007: 283∙ Good,
2010: 27). Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι το διεθνές σύστημα για την προστασία των
ανθρώπινων δικαιωμάτων βασίζεται στην κεντρική ιδέα ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια έχει
παγκόσμια εφαρμογή (Iovane, 2007: 234).
Στον αντίποδα της οικουμενικής εφαρμογής των ανθρώπινων δικαιωμάτων υπάρχει ο
πολιτισμικός σχετικισμός, ο οποίος διακρίνεται στον ισχυρό και στον αδύναμο πολιτισμικό
σχετικισμό. Σύμφωνα με τον Donelly (1984: 401) ο ισχυρός πολιτισμικός σχετικισμός θεωρεί
τον πολιτισμό ως την κύρια αρχή της ισχύος των ηθικών δικαιωμάτων και αρχών και για
αυτόν τον λόγο τα δικαιώματα πρέπει να καθορίζονται από τον ίδιο τον πολιτισμό, ενώ ο
αδύναμος πολιτισμικός σχετικισμός υποστηρίζει ότι ο πολιτισμός είναι μια σημαντική αρχή
της ισχύος των ηθικών δικαιωμάτων και αρχών και ο σχετικισμός της ανθρώπινης φύσης, των
κοινωνιών και των δικαιωμάτων μπορεί να χρησιμεύσει ως έλεγχος στις ενδεχόμενες
υπερβολές της οικουμενικής προσέγγισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Η οικουμενική εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων έχει δεχτεί ποικίλες κριτικές
τόσο ως προς τη φιλοσοφία στην οποία βασίζεται όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Μερικές από
αυτές είναι ότι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι περισσότερο ευρωπαϊκά στην καταγωγή
(Ishay, 2004: 3 στο Good, 2010: 28), ότι η ιδέα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κατάγεται
από την κατανόηση των φυσικών δικαιωμάτων και έχει ως στόχο να δικαιολογήσει τα
ιμπεριαλιστικά καθεστώτα (Pagden, 2003: 171 στο Good, 2010: 29), ότι η γλώσσα που
χρησιμοποιείται στα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι είτε πολιτισμικά συγκεκριμένη – για
παράδειγμα η αξιοπρέπεια θεωρείται δυτικός όρος – είτε πολύ ασαφής, για να είναι χρήσιμη
– για παράδειγμα η ευημερία είναι μια λέξη ασαφής (Taylor, 1996: 15 στο Good, 2010: 33).
Παρά τις κριτικές που προαναφέρθηκαν, υπάρχει και η άποψη πως ο οικουμενικός
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χαρακτήρας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ο καθολικός σεβασμός τους και η ίση ελευθερία
στην οποία αποβλέπουν δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως απειλή για την πολιτιστική
ταυτότητα των λαών, αλλά αντίθετα μπορούν να αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο για την
ανάπτυξη του πολιτισμικού πλουραλισμού και την ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων στις
σύγχρονες

κοινωνίες,

μέσα

σε

πνεύμα

αμοιβαιότητας

και

αλληλοκατανόησης

(Δεληκωσταντής, 1995: 17).
1.3.2 Από τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στα Δικαιώματα του Παιδιού
Σε ό,τι αφορά στα παιδιά, η συμμετοχή τους στα δικαιώματα δεν αποτελούσε πάντα
αυτονόητη διαδικασία. Κατά το παρελθόν στις παραδοσιακές κοινωνίες τα παιδιά
θεωρούνταν ιδιοκτησία των γονιών τους και μόνο κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα άρχισαν
να αντιμετωπίζονται ως «ενήλικοι εν τω γίγνεσθαι» και κατά συνέπεια ως αντικείμενα που
χρειάζονται προστασία και όχι ως υποκείμενα που μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά
τους (Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 2011: 2).
Τα τελευταία χρόνια τα παιδιά θεωρούνται από τον νόμο διακριτές, ξεχωριστές από
τους γονείς τους οντότητες σε διάφορους τομείς όπως είναι αυτός της ζωής, της υγείας, της
πρόνοιας και της φροντίδας (ό.π., 2011: 2-3). Η διαφοροποίηση αυτή κατοχυρώθηκε νομικά
με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το 1989, αφού προηγήθηκαν τρεις
δεκαετίες διαλόγου από τον Νοέμβριο του 1959 που υπογράφηκε η Διεθνής Διακήρυξη για
τα Δικαιώματα του Παιδιού που αποτελούνταν από δέκα αρχές σχετικά με τα Δικαιώματα
του Παιδιού (Ο.Η.Ε. – UNICEF, 1959). Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού,
είναι ένα κείμενο κανόνων και κοινών δεσμεύσεων που επικυρώθηκε σταδιακά από τα
κράτη-μέλη του ΟΗΕ, με σκοπό να ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες, ασκώντας
ουσιαστική επιρροή στις πρακτικές της κάθε χώρας.
Η κατοχύρωση των Δικαιωμάτων του Παιδιού οφείλει να αποτελεί μια ξεχωριστή
διαδικασία από την κατοχύρωση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων εν γένει, δεδομένου ότι οι
διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε ένα παιδί και έναν ενήλικα είναι καίριας σημασίας.
Ωστόσο τα Δικαιώματα του Παιδιού δεν πρέπει να προσεγγίζονται σε αντιπαράθεση με τα
Δικαιώματα των Ενηλίκων, ούτε να αντικαθιστούν ή να ακυρώνουν τα Δικαιώματα των
Ενηλίκων, αλλά να αντιμετωπίζονται ως αναπόσπαστο κομμάτι των Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων (Mason & Cohen, 2001: 15).
Το παιδί από τη στιγμή της γέννησής του έως και την ενηλικίωσή του – η οποία
ορίζεται από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού στα 18 έτη, στο πρώτο
άρθρο (βλ. παράρτημα σελ. 140) – περνά από πολλά στάδια ανάπτυξης (βρεφική, νηπιακή,
σχολική, προεφηβική, εφηβική ηλικία και τέλος ενηλικίωση). Στη διάρκεια αυτής της
εξέλιξης πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη δύο βασικά χαρακτηριστικά. Αφενός, η
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παροχή βοήθειας για την επιβίωση και την ανάπτυξη του παιδιού είναι απαραίτητη,
δεδομένου ότι τα παιδιά δεν μπορούν να είναι αυτάρκη ως προς την επιβίωσή τους και την
προσαρμογή τους στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, αφετέρου στη διάρκεια αυτής της
εξέλιξης, τα παιδιά πρέπει να προετοιμαστούν ορθά και συγχρονισμένα ώστε να γίνουν οι
αυριανοί/ες πολίτες και να επωμισθούν τις ατομικές και συλλογικές ευθύνες τους (Μαρούδας
& Μπελαδάκης, 2006: 14). Επιπλέον, ο Δορμπαράκης (1989: 1531-1532) αναφέρει πως
υπάρχει ανάγκη ειδικής μέριμνας για όλο το φάσμα των αναγκών του παιδιού: σωματική
ανάπτυξη και υγεία, πνευματική εξέλιξη και μόρφωση, ψυχική καλλιέργεια και αγωγή,
υπερνίκηση φυσικών αδυναμιών, αντιμετώπιση έκτακτων δυσκολιών και κινδύνων.
Ενώ, λοιπόν, τα παιδιά είναι φορείς δικαιωμάτων πρέπει να τονιστεί η ειδοποιός
διαφορά μεταξύ της «ικανότητας ατομικού δικαιώματος», το να είναι δηλαδή κανείς φορέας
ατομικού δικαιώματος, και της «ικανότητας ασκήσεως ατομικού δικαιώματος», το να μπορεί
κανείς δηλαδή να ασκεί το ατομικό του δικαίωμα (Δαγτόγλου, 2005: 87-88). Για παράδειγμα,
ενώ το παιδί θεωρητικά προστατεύεται από τη σεξουαλική κακοποίηση, εάν βρεθεί μπροστά
σε μια τέτοια δυσάρεστη κατάσταση, το ίδιο δεν μπορεί να προστατέψει και να υπερασπιστεί
τον εαυτό του.
1.4 Τα Δικαιώματα του Παιδιού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
1.4.1 Νομοθεσία για την ισότιμη συμμετοχή όλων στην εκπαίδευση
Το Σύνταγμα της Ελλάδας στο άρθρο 16, παράγραφος 2 ορίζει ότι «Η παιδεία
αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική,
επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής
συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». (Βουλή των
Ελλήνων, 2008: 30).
Παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα αναθεωρήθηκε μόλις το 2008, όταν η Ελλάδα
αποτελούσε ήδη μια πολυπολιτισμική κοινωνία, δεν φαίνεται να έγινε κάποια προσπάθεια
διαμόρφωσης της συγκεκριμένης παραγράφου, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
εποχής. Η θέση πως η παιδεία αφορά τους Έλληνες και σκοπεύει στην ανάπτυξη της εθνικής
και θρησκευτικής συνείδησης, πιθανόν να επιδεχόταν ορισμένες αλλαγές ή έστω προσθήκες,
ώστε να συμπεριλαμβάνονταν παιδιά διαφορετικής καταγωγής ή/και θρησκείας.
Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι επιμέρους νόμοι και διατάξεις, που κάνουν
προσπάθεια να αναδειχθεί η παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους και για όλες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο νόμος 1566/85, ο οποίος αναφέρεται στον σκοπό της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θέτει ως στόχο την «ολόπλευρη,
αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των
μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν
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σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά» (ΦΕΚ 167 τ.Α’/
30.09.1985).
Ένα ακόμη παράδειγμα είναι ο νόμος 2413/96 με τίτλο «Η ελληνική παιδεία στο
εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». Με τον συγκεκριμένο νόμο
ιδρύεται το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.).
Για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα το έργο του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. είναι η έγκριση και η
συγγραφή βιβλίων για σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, η μελέτη της εκπαίδευσης των
παλιννοστούντων μαθητών και μαθητριών με σκοπό την ομαλή εκπαιδευτική και κοινωνική
τους ένταξη, η προσαρμογή των προγραμμάτων για τα σχολεία της Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές τους και η γνωμοδότηση για την ίδρυση
σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 124 τ.Α’/ 14.06.1996).
Ο συγκεκριμένος νόμος αποτελεί σημαντικό σημείο στην προώθηση της ισότιμης
εκπαίδευσης και λίγα χρόνια μετά την ψήφισή του ο Μάρκου (2003: 2) γράφει: «Η ίδρυση
και η λειτουργία του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. ως του αρμόδιου επιστημονικού οργάνου του ΥΠΕΠΘ για
την προώθηση της ελληνικής παιδείας στους Έλληνες ομογενείς αλλά και της
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, συμπίπτει χρονικά με τη
μετάβαση στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας, της διαθεσιμότητας του εργαζομένου, της
αυξανόμενης γλωσσικής και πολιτισμικής ετερότητας. Το Ι.Π.Ο.Δ.Ε. έρχεται να καλύψει ένα
σημαντικό κενό τόσο στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και, κυρίως, στην
εξειδίκευση και την εφαρμογή της. Ο συνδυασμός δραστηριοτήτων που αφορούν στην
εκπαίδευση παιδιών που μεγαλώνουν σε ετερογενή γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό επιτρέπει στο Ι.Π.Ο.Δ.Ε. να αξιοποιήσει μια πλούσια
εμπειρία σχετικά με τη σχολική και κοινωνική τους ένταξη.»
Επιπλέον, έχουν ψηφιστεί νόμοι σχετικά με τα παιδιά με αναπηρία, γεγονός που
επίσης κατευθύνει την εκπαίδευση στην ισότιμη διαχείριση των παιδιών. Τον Μάρτιο του
2000 ψηφίζεται ο νόμος 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ. Α’/ 14.3.2000), στον οποίο για πρώτη φορά
γίνεται λόγος για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (και όχι για ειδικές ανάγκες). Επίσης, οι
ειδικές τάξεις μετονομάζονται σε τμήματα ένταξης. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, «άτομα με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης
και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και
κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων.» Επιπλέον, οι σκοποί της ειδικής αγωγής είναι «η ανάπτυξη της
προσωπικότητας τους, η βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή
η ένταξη ή επανένταξή τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και η συμβίωση στο κοινωνικό
σύνολο, η επαγγελματική τους κατάρτιση και η συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία
και η αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο και η ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη.»
Πολύ σημαντικό κομμάτι του συγκεκριμένου νόμου θεωρείται η ίδρυση των πρώτων
Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.). Τα Κ.Δ.Α.Υ. είναι
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υπεύθυνα για τη διάγνωση και την εισήγηση για την ένταξη των μαθητών/τριών στην ειδική
εκπαίδευση. Με την ίδρυσή τους, οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν να στρέφονται όλο και
περισσότερο σε αυτά, αναζητώντας την υποστήριξη που δεν είχαν μέχρι πρότινος
(Μπάρμπας, 2007: 035).
Παρά το γεγονός ότι στο Γενικό Μέρος του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου
Προγράμματος Σπουδών ο νόμος αυτός σχολιάζεται θετικά, τονίζονται κάποιες παροχές –
πιθανόν να διαφαίνονται και κάποιες αιχμές- , οι οποίες είναι απαραίτητες για την ισότιμη
συμμετοχή στην εκπαίδευση. Παραδείγματος χάριν, γίνεται αναφορά σε μέτρα που πρέπει να
ληφθούν ώστε κανένα μαθητής και καμία μαθήτρια να μην αποκλείεται από το σχολείο
(εμπόδια πρόσβασης σε περίπτωση κινητικής αναπηρίας ή προβλημάτων όρασης, εμπόδια
στην εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας λόγω κακού σχεδιασμού του Ωρολόγιου
Προγράμματος, έλλειψη διδακτικού υλικού ή άλλων μέσων, όπως η Ελληνική Νοηματική
Γλώσσα ή τα βιβλία και τα εποπτικά μέσα στη γραφή Braille). (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
Γενικό Μέρος, 2003: 8).
Ο τελευταίος νόμος που ψηφίστηκε για την ειδική αγωγή είναι ο νόμος 3699/2008,
«Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ
199 τ.Α’/ 2.10.2008). Ο συγκεκριμένος νόμος ορίζει ότι «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
(ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με
αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Η Πολιτεία δεσμεύεται να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς
τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο μέρος της
υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας και να μεριμνά για την παροχή δωρεάν
δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στους αναπήρους όλων των ηλικιών και για όλα τα
στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Δεσμεύεται επίσης να διασφαλίζει σε όλους τους
πολίτες με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσες ευκαιρίες για
πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική
αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και
στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.»
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως στο Σύνταγμα υπάρχουν διατάξεις οι οποίες ναι μεν
δεν αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στην εκπαίδευση, αλλά σχετίζονται σε σημαντικό
βαθμό με αυτή και με τις αξίες, τις οποίες θέλει να προωθήσει. Οι διατάξεις αυτές έχουν να
κάνουν με το δικαίωμα στην πληροφόρηση και το δικαίωμα της συμμετοχής στην κοινωνία
της πληροφορίας (άρθρο 5Α) και με την ανάγκη προστασίας της τέχνης και των πολιτιστικών
(άρθρα 16 και 24). (Βουλή των Ελλήνων, 2008: 21, 29, 38-39).
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1.4.2 Τα Δικαιώματα του Παιδιού στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και στα Αναλυτικά Προγράμματα (ΑΠΣ)
1.4.2.1 Γενικό Μέρος
Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ανατέθηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η
αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Με τη μεταρρύθμιση αυτή εμφανίστηκε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραμμάτων Σπουδών, με βάση το οποίο προσαρμόζονται και τα Αναλυτικά
Προγράμματα, και τέθηκε δυναμικά το αίτημα για διαθεματική γνώση και διδασκαλία.
Σχετικά με τις αναφορές που γίνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών για την Εκπαίδευση
στα Δικαιώματα του Παιδιού, αυτές είναι εμφανείς και επιτακτικές, τουλάχιστον σε
θεωρητικό επίπεδο. Στο γενικό μέρος του ΔΕΠΠΣ γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα
παροχής ίσων ευκαιριών μάθησης, η οποία διασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης όλων στην
πληροφορία και τη γνώση. Μάλιστα, αναφέρεται ρητά πως η επιβολή ενός μονοδιάστατου
πολιτισμικού μοντέλου μπορεί να ενισχύσει φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας και αντ’
αυτού προτείνει ένα πιο ισότιμο και δημοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο πρέπει
να πρυτανεύει ο σεβασμός στις πνευματικές και ανθρωπιστικές αξίες του καθενός και της
καθεμίας. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Γενικό Μέρος, 2003: 2)
Με δεδομένο, λοιπόν, ότι το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες και τις προκλήσεις της εποχής γίνεται λόγος για το ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι
και ποια η κατεύθυνση του. Ένας από τους κεντρικούς άξονες είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη
της προσωπικότητας του μαθητή και της μαθήτριας, που πρέπει να χαρακτηρίζεται από
ισχυρή αυτοαντίληψη, συναισθηματική σταθερότητα και κριτική/ διαλεκτική ικανότητα,
εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διάθεση για συνεργασία και αυτενέργεια. Σκοπός
είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να γίνονται υπεύθυνοι, δημοκρατικοί και με ανθρωπιστικά
ιδεώδη πολίτες, απαλλαγμένοι από θρησκευτικές και πολιτισμικές προκαταλήψεις (ό.π.,
2003: 2).
Επίσης, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος που οφείλει να είναι σύγχρονο
και να καλύπτει τις ανάγκες της εποχής γίνεται λόγος για τη δημιουργία συνθηκών δια βίου
μάθησης, ώστε να ανανεώνονται διαρκώς οι γνώσεις, οι δεξιότητες αλλά και η πρόσβαση
στις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, η οποία πρέπει να συντελείται
υπό κριτικό πρίσμα (ό.π., 2003: 2). Σύμφωνα, λοιπόν, με τις γενικές κατευθύνσεις του
ΔΕΠΠΣ, τα σχολείο πρέπει να μεριμνά για όλα τα παραπάνω.
Ένα ακόμη πολύ σημαντικό ζήτημα, που οφείλει να καλλιεργήσει και να ενισχύσει η
εκπαίδευση, σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ, είναι η κοινωνική συνοχή. Η κοινωνική συνοχή στον
τομέα της εκπαίδευσης μπορεί να επιτευχθεί μέσω της παροχής ίσων ευκαιριών. Εδώ, βέβαια,
αναφέρεται ρητά στο ΔΕΠΠΣ ότι η κοινωνική συνοχή μπορεί να διατηρηθεί μέσα από την
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καλλιέργεια κοινών στάσεων και αξιών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Γενικό Μέρος, 2003:2).
Σαφώς, οι κοινές στάσεις και αξίες που πρέπει να καλλιεργηθούν δεν πρέπει να προέρχονται
μόνο από την κυρίαρχη κουλτούρα, γιατί αυτή η επιλογή θα οδηγήσει σε ένα αφομοιωτικό
και μονοδιάστατο μοντέλο εκπαίδευσης. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται να επιτευχθεί
η κοινωνική συνοχή, καθώς, όπως αναφέρει ο Γκόβαρης (2001: 50-51) η περιθωριοποίηση
των «ξένων» πολιτισμών από την κυρίαρχη κουλτούρα ασκεί αρνητική επιρροή στην
αυτοεικόνα των γλωσσικά και πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών και μαθητριών, διότι
νιώθουν απομονωμένοι/ες και υποδεέστεροι/ες πολιτισμικά και γλωσσικά σε σχέση με
τους/τις γηγενείς.
Βέβαια, στο εκπαιδευτικό σύστημα ενός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
θα ήταν μεγάλη έλλειψη να μη γίνεται αναφορά στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Έτσι,
προτείνεται «η καλλιέργεια της συνείδησης του ευρωπαίου πολίτη µε την ταυτόχρονη
διατήρηση της εθνικής µας ταυτότητας και της πολιτισµικής µας αυτογνωσίας»
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Γενικό μέρος, 2003: 2). Από τα παραπάνω εξάγεται το
συμπέρασμα πως η ελληνική εκπαίδευση καλείται να δημιουργήσει ολοκληρωμένες
προσωπικότητες, οι οποίες θα μπορούν να δρουν ανεξάρτητα, υπεύθυνα και δημοκρατικά και
παράλληλα θα μπορούν να λειτουργήσουν θετικά σε πλαίσιο συνεργασίας και
συλλογικότητας. Σε θεωρητικό επίπεδο, το «δίπολο» προσωπικότητα – συλλογικότητα
αποτελεί κεντρικό άξονα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αν μη τι άλλο γοητεύει τον
αναγνώστη και την αναγνώστρια που φαντάζονται μια εκπαίδευση τόσο καλά οργανωμένη
και τόσο ισορροπημένη.
Στο τέλος της εισαγωγής του Γενικού Μέρους του ΔΕΠΠΣ, στο πλαίσιο της
εναρμόνισης του Προγράμματος Σπουδών με τις επιταγές της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης
αναφέρεται ρητά πώς «….ανάλογος είναι και ο προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την εκπαίδευση. Η διαφύλαξη της δηµοκρατικότητας του πολιτικού βίου, της ελευθερίας,
της ανεξιθρησκίας, της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, του διεθνισμού, της δικαιοσύνης,
του πολιτισμού, της εργασίας, της πνευματικής καλλιέργειας και της κοινωνικής συνοχής σε
ανοιχτές πλουραλιστικές κοινωνίες, πλαισιώνουν τον κοινό μελλοντικό σκοπό της
Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης» (ό.π., 2003: 2).
Σε σχέση με τα παραπάνω ο Αλαχιώτης (2003α: 18) αναφέρει «Ένα σχολείο ανοικτό
προς την κοινωνία που θα σφυρηλατήσει τη δική του ουσιαστική συμβολή στη νέα κοινωνία
της ποιότητας ενσωματώνοντας κάθε χρήσιμο και αποδεκτό επιστημονικό προβληματισμό,
θα απαντήσει στην ευρωπαϊκή πρόκληση και θα αναπτύξει τους δικούς του ρυθμούς, που θα
πρέπει όχι µόνο να συνάδουν µε την κρίσιμη αναπτυξιακή πορεία της χώρας µας αλλά και να
συμβάλλουν προς αυτήν. Ένα δημιουργικό λοιπόν σχολείο για ένα δημιουργικό έθνος
αναδύεται µε απαραίτητη τη συμβολή του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας».
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1.4.2.2 Γενικές Αρχές της Εκπαίδευσης
Σε ό,τι αφορά στις Γενικές Αρχές της Εκπαίδευσης σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ, αυτές
αναλύονται – ως επακόλουθο του Γενικού Μέρους που αναφέρθηκε πιο πάνω – στο πλαίσιο
των αξιών της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρήνης και
της ελευθερίας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Γενικό Μέρος, 2003: 2). Οι κύριοι άξονες γύρω
από τους οποίους οφείλει, σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ, να κινείται η εκπαιδευτική διαδικασία,
ώστε να διαμορφώνει ικανούς/ες και ενεργούς πολίτες με άποψη και ικανότητα διαχείρισης
του απαιτητικού κοινωνικού περιβάλλοντος είναι οι εξής:
1) Η παροχή γενικής παιδείας. Στην έννοια της γενικής παιδείας εντάσσονται όλοι οι
υπόλοιποι άξονες που θα αναφερθούν και θα αναλυθούν αμέσως μετά. Κύριος άξονας της
γενικής παιδείας είναι η δημιουργική μάθηση, με την έννοια της ευρύτητας των
αντικειμένων, της μεταγνώσης και της κατανόησης. Οτιδήποτε εμπίπτει στην στείρα
πληροφορία, την απομνημόνευση και τη συσσώρευση γνώσεων, δεν μπορεί να αποτελεί
κομμάτι της εκπαίδευσης που προσανατολίζεται στον/στην υπεύθυνο/η και ενεργό πολίτη
(ό.π., 2003: 3).
Σημειώνεται πως η μεταγνώση ορίζεται ως «η γνώση και η κατανόηση που έχει
κάποιος για το επίπεδο και τις δυνατότητες της σκέψης του, του προσωπικού του συστήματος
επεξεργασίας των πληροφοριών και της οικοδόμησης της γνώσης» (Κουτσελίνη - Ιωαννίδου,
1995: 48). Η έννοια της μεταγνώσης συνδέεται στενά και με την κριτική σκέψη, η οποία
σύμφωνα με τον Lipman (2004: 75) είναι η αμερόληπτη, ακριβής, προσεκτική, ξεκάθαρη,
ειλικρινής, αφηρημένη, συνεκτική, πρακτική και εφαρμοσμένη σκέψη, με την έννοια ότι
μπορεί κανείς να εφαρμόσει πολύ αφηρημένη σκέψη σε πολύ αφηρημένα ή πολύ
συγκεκριμένα ζητήματα.
2) Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του/της μαθητή/μαθήτριας και η ανάδειξη των
ενδιαφερόντων του/της. Στο πλαίσιο της σημερινής κοινωνίας είναι πολύ σημαντικό για τα
παιδιά να ανακαλύψουν τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να μπορέσουν να τα
αναπτύξουν κατάλληλα και να μπορέσουν να αποκτήσουν εφόδια για τη μελλοντική ζωή
τους. Ουσιαστικά, το παιδί πρέπει να μάθει πώς να μαθαίνει και να μην είναι ένα απλό δοχείο
συσσώρευσης πληροφοριών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Γενικό Μέρος, 2003: 3). Εξάλλου η
θεωρία του “Learning how to learn” δεν είναι καινούργια στην εκπαίδευση. Ήδη το 1984 οι
Novak & Gowin (1984: 9) αναφέρονται στη θεωρία του «να μαθαίνεις πώς μαθαίνεις»,
λέγοντας ότι μαθαίνοντας ένας μαθητής ή μια μαθήτρια για τη φύση και τη δομή της γνώσης
καταλαβαίνει πώς μαθαίνει και ότι αυτή η γνώση τον/την βοηθά να χτίζει νέα γνώση.
3) Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης για όλους τους μαθητές και
για όλες τις μαθήτριες. Στο σημείο αυτό επανέρχεται το ζητούμενο της παροχής ίσων
ευκαιριών και δυνατοτήτων, αυτή τη φορά, όμως, με μια περισσότερο σαφή θέση, σε σχέση
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με την εισαγωγή όπου έγινε λόγος για καλλιέργεια κοινών στάσεων και αξιών. Εδώ
αναφέρεται πως οι ίσες ευκαιρίες πρέπει να στοχεύουν στην άμβλυνση των κοινωνικών
διαφορών και διακρίσεων, ώστε να αποφεύγονται ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ανεργία.
Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στις μειονότητες και στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και η παροχή ίσων ευκαιριών δεν ερμηνεύεται ως «σύνολο ομοιόμορφων
εκπαιδευτικών παροχών που οδηγούν σε ομοιόμορφες διαδικασίες και συμπεριφορές», αλλά
ως «ίσες και κατάλληλες, κατά περίπτωση, ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση» (Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, Γενικό Μέρος, 2003: 3). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι στο κείμενο του
Υπουργείου ο όρος «μειονότητες» μπαίνει μέσα σε εισαγωγικά. Ίσως αυτό αποτελεί αφορμή
για μια πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με τις προθέσεις αλλά και με τις πρακτικές του
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος απέναντι σε πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικά
παιδιά.
4) Η ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας
πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Τόσο η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας όσο και η οπτική
της Ελλάδας ως κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνει επιτακτική την ανάγκη
ύπαρξης διαπολιτισμικής προσέγγισης της εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα υπάρχει μια συνεχώς
μεταβαλλόμενη κοινωνική πραγματικότητα, ως προς τους πολιτισμούς και τις γλώσσες που
αναπτύσσονται σε αυτή. Η εκπαίδευση οφείλει να προετοιμάζει πολίτες που να αποδέχονται
και να σέβονται την πολιτισμική ετερότητα, ώστε να μπορούν να συμβιώνουν αρμονικά με το
περιβάλλον και με τους/τις συμπολίτες τους στο πλαίσιο του πολιτισμικού πλουραλισμού.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας. Η
χρήση της μητρικής γλώσσας αλλά και των υπόλοιπων γλωσσών που ομιλούνται στην
ελληνική κοινωνία, η ενημέρωση για την εθνική και την παγκόσμια ιστορία και την
πολιτισμική παράδοση των λαών που συνυπάρχουν, η συνεργασία και η παραγωγή
συλλογικών δράσεων είναι κάποια από τα βασικά συστατικά – μαζί, βέβαια, με τον σεβασμό
- μιας αρμονικής συμβίωσης. Σύμφωνα, λοιπόν, με την επίσημη θέση της ελληνικής
εκπαίδευσης η «πολιτισμική ποικιλότητα…. µπορεί να θεωρηθεί υγιής υπό το πρίσμα της
αναζωογόνησης των κυρίαρχων παραδόσεων» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Γενικό Μέρος,
2003: 4).
Κλείνοντας, ωστόσο, την ανάπτυξη των θέσεων για την ενίσχυση της πολιτισμικής
και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας τονίζεται η ανάγκη
για διατήρηση της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας «μέσα από την ανάπτυξη της
εθνικής, πολιτιστικής, γλωσσικής και θρησκευτικής αγωγής» (ό.π., 2003: 4). Σαφώς και αυτή
η θέση δεν είναι κατακριτέα, αλλά αυτό που θα πρέπει να προβληματίσει τους/τις
αρμόδιους/ες της εκπαίδευσης είναι αν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει
πραγματικά και πρακτικά χώρος για τη διατήρηση της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας
των ανθρώπων που δεν ανήκουν στην κυρίαρχη κουλτούρα.
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5) Η ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος
και η υιοθέτηση ανάλογων προτύπων συμπεριφοράς. Το μοντέλο που τα τελευταία χρόνια
υιοθετεί η εκπαίδευση σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι η
αειφόρος ανάπτυξη, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αναδεικνύεται σε φορέα ριζικής αντιμετώπισης της οικολογικής
κρίσης, και αναλαμβάνει, ταυτόχρονα, ρόλο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό,
στοχεύοντας

στην

ολιστική

προσέγγιση

των

περιβαλλοντικών

ζητημάτων

μέσω

εκπαιδευτικών διαδικασιών με κριτικό πνεύμα (Σχίζα, 2003: 14).
Σκοπός είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να καταλάβουν πως μέσα από τη στάση και
τη

συμπεριφορά

τους

μπορούν

να

προστατέψουν

τους

φυσικούς

πόρους.

Ο

επαναπροσδιορισμός των αξιών του ατόμου και των κοινωνικών ομάδων αποτελεί βασική
προϋπόθεση για να υιοθετηθούν τα κατάλληλα πρότυπα συμπεριφοράς και σίγουρα η
εκπαίδευση αλλά και η παιδεία εν γένει έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τα παιδιά – μέσω
βέβαια της κατανόησης της αναγκαιότητας και όχι μέσω της επιβολής – προς αυτή την
κατεύθυνση (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Γενικό Μέρος, 2003: 4).
6) Η προετοιμασία για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και
επικοινωνίας. Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση προτείνεται να χρησιμοποιούνται ως
μέσο για την απόκτηση γνώσης, ως εργαλείο εξατομικευμένης διδασκαλίας, ως εφόδιο για
δια βίου μάθηση και όχι ως αυτοσκοπός. Επομένως, πρέπει να είναι εργαλείο ανθρωπιστικής
παιδείας, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις εποχής και στην προετοιμασία υπεύθυνων
πολιτών με κριτική σκέψη (ό.π., 2003, 4).
Επιπλέον, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών οι Ευαγγέλου &
Κάντζου (2008: 31-37) αναλύουν πώς το Διαδίκτυο μπορεί να έχει πολλά θετικά
αποτελέσματα για τους μαθητές και τις μαθήτριες, ιδιαίτερα στην περίπτωση των
πλουραλιστικών τάξεων. Τα θετικά αυτά αποτελέσματα συνοψίζονται ως εξής: παροχή ίσων
ευκαιριών για όλους και για όλες, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών, κατανόηση
τόσο των διαφορετικών πολιτισμού όσο και του πολιτισμού στον οποίο ανήκει το παιδί,
διευκόλυνση στη διδασκαλία της μητρικής ή/ και της δεύτερης ή ξένης γλώσσας, βελτίωση
των γραπτών δεξιοτήτων αλλά και ανάπτυξη των προφορικών.
7) Η φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη. Σε σχέση με την ανάπτυξη προτείνεται –
όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα – αφενός ο δρόμος προς την αυτογνωσία και αφετέρου η
κοινωνική αλληλεπίδραση, για να καταφέρουν οι μαθητές και οι μαθήτριες να ανταπεξέλθουν
στην κοινωνική ρευστότητα της εποχής. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των Γενικών Αρχών της
Εκπαίδευσης αναφέρεται ότι «…οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις του ατόμου, οι
οποίες σχετίζονται µε τη διατήρηση και την ανάπτυξη της φυσικής και ψυχικής του υγείας,
πρέπει να αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο της παιδείας κάθε μαθητή, ώστε αργότερα
ως ενήλικας, να είναι υπεύθυνος για την ποιότητα τόσο της δικής του ζωής όσο και αυτής του
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κοινωνικού συνόλου στο οποίο εντάσσεται» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Γενικό Μέρος, 2003:
4).
8) Η ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παγκόσμιας ειρήνης και η
διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σε ό,τι αφορά στην ευαισθητοποίηση στα
παραπάνω ζητήματα, αυτά δεν εντάσσονται στην διδακτική διαδικασία ως αντικείμενα προς
εκμάθηση, αλλά υποστηρίζεται πως το σχολείο οφείλει να είναι ένας χώρος που να αποτελεί
υπόδειγμα εφαρμογής των αρχών των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της παγκόσμιας ειρήνης και
της διασφάλισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Μάλιστα, ρητά αναφέρεται πως όλη η
εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να εφαρμόζει το άρθρο 3 της Διεθνούς Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο αναφέρει πως πρέπει να διασφαλίζεται το «καλύτερο προς
το συμφέρον του παιδιού» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Γενικό Μέρος, 2003: 5).
Αυτή η Γενική Αρχή της Εκπαίδευσης μαζί με τις αρχές που αναφέρθηκαν νωρίτερα
σχετικά με την ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας
πολυπολιτισμικής κοινωνίας και σχετικά με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση
πρέπει να ιδωθούν υπό το πρίσμα μιας διαλογικής σχέσης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης
(2008: 19-21) αναφέρει πως οι όροι του διαπολιτισμικού διαλόγου είναι τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, η ισότιμη αξιοπρέπεια και ο αμοιβαίος
σεβασμός, η ισότητα των φύλων και η καταπολέμηση όλων των φραγμών που εμποδίζουν
τον γόνιμο διαπολιτισμικό διάλογο. Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας
πολυδιάστατης και δημιουργικής προσωπικότητας του μαθητή και της μαθήτριας η οποία
είναι απαραίτητη για τις σύγχρονες προκλήσεις, της πολυδιάστατης κοινωνίας της γνώσης
αλλά και της απόγνωσης, της πληροφορίας αλλά και της παραπληροφόρησης, της
τεχνογνωσίας και της μεγεθυνόμενης πολυπολιτισμικότητας (Lawton et al, 2000 στο
Αλαχιώτης, 2003: 2).
1.4.2.3 Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα
του Παιδιού
Στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το δικαίωμα του παιδιού στην
εκπαίδευση αναφέρεται στο άρθρο 28 και οι σκοποί της εκπαίδευσης στο άρθρο 29 (βλ.
παράρτημα σελ. 149). Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 28 αναγνωρίζεται το δικαίωμα του
παιδιού στην εκπαίδευση και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην υποχρεωτική και δωρεάν
εκπαίδευση όλων, στην παροχή γενικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
στην πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία, στη σχολική και επαγγελματική ενημέρωση και τον
προσανατολισμό, στην τακτική σχολική φοίτηση και στα μέτρα σχολικής πειθαρχίας με
τρόπο που να διασφαλίζει την αξιοπρέπεια του παιδιού (Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα
του Παιδιού, 1992).
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Στην ελληνική πραγματικότητα όλα τα παραπάνω ισχύουν και είναι νομικά
κατοχυρωμένα. Πιο συγκεκριμένα, η υποχρεωτική και δωρεάν εκπαίδευση, η παροχή γενικής
και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία
κατοχυρώνονται στο άρθρο 16 του Συντάγματος (2008: 30-31). Το μάθημα του Σχολικού
Επαγγελματικού Προσανατολισμού εντάσσεται επίσημα στο Πρόγραμμα Σπουδών. Εξαίρεση
αποτελεί η τακτική σχολική φοίτηση, η οποία παρά το γεγονός ότι στην περίπτωση μη
πραγματοποίησής της επιδέχεται κυρώσεις, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 161/2000
(ΦΕΚ 145, τ.Α/ 23.06.2000), δεν αποτελεί πάντα γεγονός. Ο Τουρτούρας (2010: 61)
αναφέρει πως σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2000) για τη σχολική διαρροή
αποδεικνύεται ότι η χώρα μας παρουσιάζει περίπου 20% διαρροή από τη βασική
υποχρεωτική εκπαίδευση.
Σε ότι αφορά στους σκοπούς της εκπαίδευσης όπως αυτοί προβλέπονται από τη
Διεθνή Σύμβαση στο άρθρο 29, παράγραφος 1, διαπιστώνεται πως υπάρχει ταύτιση απόψεων
ανάμεσα στις Γενικές Αρχές της Εκπαίδευσης του Υπουργείου και στη Σύμβαση. Μάλιστα,
ορισμένα σημεία αναλύονται σε αδρές γραμμές στις Γενικές Αρχές της Εκπαίδευσης,
δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ξεχωριστή σημασία στο καθένα από αυτά.
Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 29, παράγραφος 1 αναφέρει:
«Τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να αποσκοπεί:
α) Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και στην πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη
των χαρισμάτων του και των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων του.
β) Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδες
ελευθερίες και για τις αρχές που καθιερώνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
γ) Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τους γονείς του παιδιού, την ταυτότητά του, τη γλώσσα
του και τις πολιτιστικές του αξίες, καθώς και του σεβασμού του για τις εθνικές αξίες της
χώρας στην οποία ζει, της χώρας από την οποία μπορεί να κατάγεται και για τους
πολιτισμούς που διαφέρουν από το δικό του.
δ) Στην προετοιμασία του παιδιού για μια υπεύθυνη ζωή σε μια ελεύθερη κοινωνία μέσα σε
πνεύμα κατανόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας των φύλων και φιλίας ανάμεσα σε όλους τους
λαούς και τις εθνικιστικές, εθνικές και θρησκευτικές ομάδες και στα πρόσωπα αυτόχθονης
καταγωγής.
ε) Στην ανάπτυξη του σεβασμού για το φυσικό περιβάλλον.» (Διεθνής Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, 1992).
Σχετικά με τις Γενικές Αρχές της Εκπαίδευσης, όπως αυτές παρουσιάζονται στο
ΔΕΠΠΣ έχουν αναλυθεί παραπάνω. Ωστόσο είναι σκόπιμο να γίνει μια επιγραμματική
αντιπαραβολή, ώστε να διαφανεί η αντιστοιχία. Στο πλαίσιο της ολόπλευρης ανάπτυξης της
προσωπικότητας του παιδιού εντάσσονται οι γενικές αρχές της καλλιέργειας των δεξιοτήτων
του/της μαθητή/μαθήτριας και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του/της, της εξασφάλισης ίσων
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ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης για όλους τους μαθητές και για όλες τις μαθήτριες και
της φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του σεβασμού
στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες εντάσσεται η γενική αρχή της
ευαισθητοποίησης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παγκόσμιας ειρήνης και η
διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του σεβασμού
απέναντι σε διαφορετικές ταυτότητες και γλώσσες, σε αξίες της χώρας στην οποία ζει αλλά
και σε αυτή από την οποία κατάγεται εντάσσεται η γενική αρχή της ενίσχυσης της
πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Στο
πλαίσιο της προετοιμασίας του παιδιού για να ζήσει ως υπεύθυνος πολίτης σε μια ελεύθερη
κοινωνία, η οποία χαρακτηρίζεται από ανθρωπιστικά ιδεώδη (για παράδειγμα, κατανόηση,
ειρήνη, ανοχή) εντάσσεται η γενική αρχή της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων
μάθησης για όλους τους μαθητές και για όλες τις μαθήτριες. Και τέλος, στο πλαίσιο της
ανάπτυξης του σεβασμού για το φυσικό περιβάλλον εντάσσεται η γενική αρχή της
ευαισθητοποίησης για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της
υιοθέτησης ανάλογων προτύπων συμπεριφοράς.
1.4.2.4 Γενικές Αρχές του ΔΕΠΠΣ και των επιμέρους ΑΠΣ
Οι Γενικές Αρχές της Εκπαίδευσης – όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω –
αποτελούν τους κεντρικούς άξονες γύρω από τους οποίους δομείται το Διαθεματικό Ενιαίο
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Τόσο οι γενικοί και ειδικοί σκοποί της εκπαίδευσης όσο
και οι στόχοι των επιμέρους μαθημάτων επιτυγχάνονται μέσα από το περιεχόμενο και τις
στάσεις, τις δεξιότητες και τις δραστηριότητες που αυτό προωθεί (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
Γενικό Μέρος, 2003: 5). Για παράδειγμα, η καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης γίνεται μέσω
του σεβασμού στο δικαίωμα εθνικής ανεξαρτησίας όλων των λαών και μέσω της προώθησης
της διεθνούς ειρήνης. Αντίστοιχα, η καλλιέργεια της θρησκευτικής συνείδησης γίνεται μέσω
του σεβασμού στο δικαίωμα της ανεξιθρησκίας και ενάντια σε οποιαδήποτε προκατάληψη ή
φανατισμό (ό.π., 2003: 5). Επιπλέον, η ανάπτυξη της ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στο
πλαίσιο της εκπαίδευσης, βασίζεται σε ορισμένα ιδεώδη όπως είναι η ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα του ανθρώπου, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η
ελευθερία, η δημοκρατία, η κοινωνική ομαλότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη (ό.π., 2003:
5).
Ο Χατζηγεωργίου (2004: 178-179), αναπτύσσοντας ορισμένους προβληματισμούς
σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης, γράφει πως η ανθρώπινη ιστορία
πολλές φορές εκφράζει τους εκπαιδευτικούς στόχους με τη μορφή ιδανικών. Ως παράδειγμα
αναφέρει τη δικαιοσύνη και την ελευθερία λέγοντας πως «…, αν η δικαιοσύνη ή η ελευθερία
θεωρηθούν ως ιδανικά, τότε ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία
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θα παίξει τον πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη δίκαιων ή ελεύθερων ατόμων». Το γεγονός,
λοιπόν, ότι ο γενικός σκοπός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος βασίζεται στα
ιδανικά που αναφέρθηκαν παραπάνω μπορεί να συγκαταλεχθεί στα θετικά σημεία του,
τουλάχιστον στο επίπεδο των καλών προθέσεων.
1.4.2.5 Στόχοι
Το ΔΕΠΠΣ διακρίνει τους στόχους του σε γνωστικούς, συναισθηματικούς και
ψυχοκινητικούς. Πρόκειται για έναν διαχωρισμό που βασίζεται στην ταξινομία των
διδακτικών στόχων του Bloom και αποτελεί μέρος της τεχνοκρατικής εκπαίδευσης. Βασικό
σημείο στην περίπτωση των στόχων είναι αυτοί να διατυπώνονται με σαφήνεια, ώστε να μη
μένουν περιθώρια για παρερμηνείες και λανθασμένες προσεγγίσεις. Μάλιστα, οι Bloom &
Krathwohl (2000: 38) διακρίνουν την ταξινομία από την ταξινόμηση, γράφοντας πως στην
καλά δομημένη ταξινομία – σε αντίθεση με την ταξινόμηση - δεν υπάρχουν περιθώρια για
αυθαίρετα στοιχεία, γιατί η εγκυρότητά της γίνεται αποδεκτή μόνο εάν συμφωνεί με τις
θεωρητικές απόψεις που απορρέουν από τα ερευνητικά πορίσματα.
Οι γνωστικοί στόχοι σχετίζονται με την ανάκληση και την ανάμνηση της γνώσης και
την ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων και έχουν να κάνουν με την καλλιέργεια νοητικών
ικανοτήτων και δεξιοτήτων (ό.π., 2000: 26). Το μοντέλο του Bloom δομείται γύρω από μια
εξαβάθμια κλίμακα με αυξανόμενη δυσκολία ως προς τις νοητικές ικανότητες, οι οποίες
ξεκινούν από τη γνώση, δηλαδή την ενθύμηση ή περιγραφή εννοιών, ακολουθούν η
κατανόηση, η εφαρμογή, η ανάλυση, η σύνθεση και ολοκληρώνονται με την αξιολόγηση, η
οποία ταυτίζεται με την κριτική σκέψη (Χατζηγεωργίου, 2004: 490).
Οι συναισθηματικοί στόχοι αναφέρονται κυρίως στην καλλιέργεια αξιών, στάσεων
και συμπεριφορών. Η συναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή και της μαθήτριας, όπως επίσης
και το ενδιαφέρον τους για την επιστημονική γνώση αποτελούν βασικούς στόχους, καθώς
οδηγούν τα παιδιά σε έναν ποιοτικό τρόπο ζωής τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό
επίπεδο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Γενικό Μέρος, 2003: 9). Τέλος, οι ψυχοκινητικοί στόχοι
σχετίζονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων του μαθητή και της μαθήτριας και προσαρμογή των
δεξιοτήτων αυτών ανάλογα με την περίσταση με σκοπό οι δεξιότητες αυτές να
χρησιμοποιηθούν στη μετέπειτα ζωή τους (ό.π., 2003: 9).
Εκτός από την παραπάνω ταξινόμηση, στο ΔΕΠΠΣ δίνονται και οι εξής άξονες γύρω
από τους οποίους θα μπορούσε να κινηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία:
i) Γνώση και μεθοδολογία. Αυτός ο άξονας σχετίζεται με τη γνώση, τις νοητικές δεξιότητες,
τις δεξιότητες χειρισμού καθώς και τις δεξιότητες σε διάφορα επιστημονικά πεδία.
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ii) Συνεργασία και επικοινωνία. Ο δεύτερος άξονας αφορά δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η
παρουσίαση σκέψεων, απόψεων και πληροφοριών, καθώς επίσης και την ικανότητα
συμμετοχής σε ομαδικές εργασίες.
iii) Σχέση της επιστήμης ή της τέχνης µε την καθημερινή ζωή. Ο τελευταίος άξονας
σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την κριτική σκέψη και αντιμετώπιση διάφορων εκφάνσεων
της καθημερινής ζωής, όπως είναι, για παράδειγμα, η επιστήμη και η τέχνη (Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, Γενικό Μέρος, 2003: 9).
1.4.2.6 Διδακτική μεθοδολογία και Προτεινόμενες Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις
Σχετικά με τη διδακτική μεθοδολογία προτείνεται η διαθεματική και ολιστική
προσέγγιση της γνώσης, δεδομένου ότι μέσω αυτής είναι πιο αποτελεσματική η κοινωνική
μάθηση και ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης είναι λιγότερο γνωσιοκεντρικός. Η
διαθεματική και ολιστική προσέγγιση ενός θέματος δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να δρουν
πιο αυτόνομα και πιο ενεργά και καθιστούν τον/ την εκπαιδευτικό μεσολαβητή. Επιπλέον, η
διαθεματικότητα συμβάλλει στην παροχή ίσων ευκαιριών, γιατί όταν πρόκειται για μια
προσέγγιση που δεν μένει στα στενά όριο του γνωστικού μοντέλου, υπάρχουν ευκαιρίες για
όλα τα παιδιά (για παράδειγμα, παιδιά με αναπηρίες ή γλωσσικά και πολιτισμικά διαφορετικά
παιδιά) (ό.π., 2003: 10-11).
Όπως φαίνεται παρακάτω από τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που προτείνονται, έχει
περιοριστεί αισθητά το δασκαλοκεντρικό μοντέλο που για χρόνια αποτελούσε τον κεντρικό
άξονα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Αντ’ αυτού προτείνονται:
α) Η διερεύνηση και ανακάλυψη, οι οποίες συντελούν θετικά στην ενεργητική συμμετοχή
των μαθητών και των μαθητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
β) Οι επισκέψεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον που βοηθούν τη βιωματική
προσέγγιση της γνώσης.
γ) Η χρήση κατάλληλου εποπτικού υλικού, που παρακινεί το ενδιαφέρον των παιδιών.
δ) Η συζήτηση και ο διάλογος ανάμεσα στον δάσκαλο ή τη δασκάλα και στα παιδιά ή/και η
συζήτηση μεταξύ των μαθητών και των μαθητριών που βοηθά στη διατύπωση απόψεων και
προβληματισμών και θέτει τα παιδιά σε μια διαδικασία διαλεκτικής αντιπαράθεσης.
ε) Η άμεση μορφή διδασκαλίας με την τεχνική της αφήγησης, η οποία προτείνεται να
χρησιμοποιείται μόνο όταν οι έμμεσες μορφές διδασκαλίας δεν προσφέρονται, για
παράδειγμα στην εξιστόρηση ενός ιστορικού γεγονότος.
στ) Τέλος προτείνονται οι ομαδοσυνεργατικές μορφές διδασκαλίας, γιατί αφενός στηρίζουν
το συλλογικό πλαίσιο και αφετέρου μέσω αυτού μπορεί να προωθηθεί και η ατομική μάθηση.
Μάλιστα, στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας μπορούν να ενταχθούν και τα
projects (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Γενικό Μέρος, 2003: 11).
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Ο Ματσαγγούρας (1998: 5) έχει χαρακτηρίσει την ομαδική διδασκαλία ως ένα
«σύγχρονο και δυναμικό παιδαγωγικό- διδακτικό κίνημα» που προσφέρει στα παιδιά ένα
κατάλληλο λειτουργικό πλαίσιο. Επίσης, η Αναγνωστοπούλου (2001: 10) αναφέρει ότι «η
ομαδική διδασκαλία εξασφαλίζει, σε όλες τις κατηγορίες μαθητών, τη βελτίωση της
ικανότητας για μάθηση στον ακαδημαϊκό τομέα, την καλλιέργεια και την ωρίμανση
κοινωνικών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη θετικών στοιχείων στην προσωπικότητα και την
αλλαγή στάσεων και συμπεριφοράς».
Εκτός από τις παραπάνω μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο ΔΕΠΠΣ έχει ενταχθεί και
η ευέλικτη ζώνη, η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη σύνδεση της σχολικής γνώσης
με την καθημερινότητα και με τα βιώματα των μαθητών και μαθητριών στη σύγχρονη ζωή
(Αλαχιώτης, 2003β: 11). Εξάλλου η σύνδεση του σχολείου με την καθημερινή ζωή και τον
κοινωνικό περίγυρο δεν είναι ένα καινούργιο αίτημα. Ο Χρυσαφίδης (1994: 17) γράφει πως
οι διδακτικές διαδικασίες μπορεί να έχουν ως αφόρμηση βιωματικές καταστάσεις. Οι
ανάγκες, τα προβλήματα και οι απορίες του παιδιού που πηγάζουν από τις καθημερινές
εμπειρίες και ανησυχίες που δημιουργούνται μέσα στον κοινωνικό περίγυρο μπορούν να
αποτελέσουν αφορμή για γόνιμη μάθηση.
Μέσω, λοιπόν, του προσανατολισμού της διαθεματικότητας και την ένταξη της
Ευέλικτης Ζώνης η εκπαίδευση οδεύει προς ένα μοντέλο μαθητοκεντρικό, κοινωνιοκεντρικό
και βιωματικό και αποτελεί χώρο δημιουργικότητας του μαθητή και της μαθήτριας, που
συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και δεν δέχονται άκριτα τις πληροφορίες
μιας μετωπικής διδασκαλίας (Θεοφιλίδης, 1997∙ Χρυσαφίδης, 1994 στο Αλαχιώτης, 2003α:
1). Μάλιστα σε έρευνα που έγινε σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Ευέλικτης
Ζώνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί διέκριναν τα εξής θετικά σημεία:
έκφραση δημιουργικότητας των μαθητών και μαθητριών, διεύρυνση των ενδιαφερόντων,
εξοικείωση µε κοινωνικά θέματα, αναμόρφωση της διδακτικής προσέγγισης, αυτοµάθηση,
συνεργασία

σχολείου-κοινωνίας,

ανάπτυξη

κοινωνικών

δεξιοτήτων,

αύξηση

αποτελεσματικότητας, διευκόλυνση του πειραματισμού και βελτίωση της επίδοσης
(Αλαχιώτης, 2003α: 12).
Όλα τα παραπάνω, σύμφωνα με τον Αλαχιώτη (2003α: 9) δεν είναι τυχαίες και
αυθαίρετες επιλογές, γύρω από τις οποίες οργανώνεται το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά είναι
αποτέλεσμα προσεκτικής μελέτης των κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με
την εκπαιδευτική πολιτική των λαών και με τους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
ώστε όλοι και όλες ανεξαιρέτως να μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνία της γνώσης.
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1.4.3 Το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ της Ελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο
Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν τη γενική φιλοσοφία του ΔΕΠΠΣ και
των ΑΠΣ για το Δημοτικό σχολείο. Παρακάτω θα γίνει αναφορά για το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ
του μαθήματος της Ελληνικής Γλώσσας, γιατί αυτό είναι το κύριο πεδίο της παρούσας
εργασίας.
Ως γενικός σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Ελληνικής Γλώσσας ορίζεται
ο εξής: «Η διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας στο Δημοτικό αποσκοπεί στην ανάπτυξη
της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, συνειδητά,
υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά το γραπτό και τον προφορικό λόγο, ώστε να
συμμετέχουν ενεργά στη σχολική και την ευρύτερη κοινωνία τους» (Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ ελληνικής γλώσσας, 2003: 14).
Από το παραπάνω διαφαίνεται πως στόχος είναι η μάθηση με σκοπό την
προετοιμασία των μαθητών και των μαθητριών για την κοινωνία. Στο ίδιο κλίμα κινούνται
και οι γενικοί στόχοι και οι θεμελιώδεις έννοιες της διαθεματικής προσέγγισης, που έχουν να
κάνουν με την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τη διατύπωση και ανταλλαγή απόψεων, την
προσαρμογή στην εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση και την κριτική σκέψη (ό.π., 2003: 1417). Βέβαια, εκτός από τις κοινωνικές δεξιότητες που προβάλλονται υπάρχουν και γενικοί
στόχοι που σχετίζονται με μεταγλωσσικές ικανότητες ή με γνωστικό χαρακτήρα. Για
παράδειγμα, γίνεται λόγος για γραμματικούς κανόνες, ορθογραφικά λάθη, περιλήψεις, χρήση
σωστού λεξιλογίου, σύνδεση φωνημάτων – γραφημάτων, αναγνώριση των συστατικών μιας
πρότασης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ ελληνικής γλώσσας, 2003: 14-17).
Εδώ αξίζει να αναφερθεί πως στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας εντάσσεται και η
λογοτεχνία, μέσω του ανθολόγιου κειμένων, η οποία βοηθά τα παιδιά να αποκτούν
διαφορετικές οπτικές και ερμηνείες του κόσμου, εμπλουτίζοντας με αυτόν τον τρόπο την
αντίληψή τους για τον κόσμο και διευρύνοντας τον ορίζοντα των εμπειριών τους. Στόχος σε
αυτή την περίπτωση – δεδομένου του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος στη σύγχρονη
ελληνική κοινωνία - είναι να ευνοηθεί η κατανόηση της διαφορετικότητας, η ανάπτυξη της
ανεκτικότητας αλλά και η ένταξη των γλωσσικά και πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών και
μαθητριών (ό.π., 2003: 14).
Σχετικά με τους ειδικούς σκοπούς του μαθήματος αυτοί ορίζονται με βάση τον
γνωστικό άξονα, τον άξονα των συναισθηματικών στόχων, τον επικοινωνιακό άξονα και τον
άξονα της διαθεματικότητας. Στον γνωστικό άξονα εντάσσονται σκοποί όπως: η χρήση της
γλώσσας ως κώδικας επικοινωνίας και ως σύστημα σκέψης, η κατανόηση των νέων γνώσεων
και εμπειριών, η ικανότητα περιγραφής της πραγματικότητας με τα κατάλληλα γλωσσικά
μέσα, η συνειδητή χρήση του γλωσσικού συστήματος και η κριτική γλωσσική επίγνωση ώστε
να αξιολογεί τα μηνύματα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ ελληνικής γλώσσας,
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2003: 17-18). Σχετικά με τον άξονα των συναισθηματικών στόχων υπάρχουν σκοποί όπως:
κάλυψη των συναισθηματικών και πνευματικών αναγκών, έκφραση του εσωτερικού κόσμου,
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη λογοτεχνία και ενίσχυση του γλωσσικού αυτοσυναισθήματος
μέσα από τη γνώση της γλωσσικής παράδοσης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ
ελληνικής γλώσσας, 2003: 17-18).
Σε ό,τι αφορά στον επικοινωνιακό άξονα, τίθενται σκοποί όπως: η χρήση
διαφορετικών ειδών λόγου ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση, η συνειδητοποίηση της
κοινωνικής και γεωγραφικής ποικιλίας της ελληνικής γλώσσας, η κατανόηση της θέσης που
κατέχει η γλώσσα στον πολιτισμό ενός λαού, η επαφή με γλωσσικής υφής πολιτισμικά
στοιχεία άλλων λαών και ο σεβασμός στη γλώσσα των άλλων που οδηγεί σε αρμονική
συμβίωση. Για τους/τις γλωσσικά και πολιτισμικά διαφορετικούς/ες μαθητές και μαθήτριες
στόχος είναι «…μέσα σε πλαίσιο φυσικής επικοινωνίας να εσωτερικεύσει αβίαστα ορισμένες
δύσκολες γι' αυτόν γλωσσικές δομές της ελληνικής γλώσσας και να βιώσει μέσα από τη
γλώσσα τον ελληνικό πολιτισμό και να υιοθετήσει θετική στάση απέναντί του» (ό.π., 2003:
17-18).
Τέλος, στο πλαίσιο της διαθεματικότητας ορίζονται στόχοι που σχετίζονται με την
τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεδομένου ότι η πρόσβαση στην πληροφορία
αποτελεί βασικό στοιχείο της σύγχρονης εκπαίδευσης, αλλά και ένα από τα κατοχυρωμένα
Δικαιώματα του Παιδιού (άρθρο 17 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού).
Έτσι, λοιπόν, ένας από τους ειδικούς σκοπούς του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την
τεχνολογία ώστε να έχουν τα παιδιά ευχέρεια πρόσβασης στις πληροφορίες μέσω διαδικτύου
και πολυμέσων και να μπορούν να επεξεργάζονται κείμενα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (ό.π.,
2003: 18).
Μάλιστα, για την πρόσβαση στην πληροφορία γίνεται εκτενής αναφορά και στους
επιμέρους στόχους του μαθήματος. Συγκεκριμένα, προτείνεται ο εντοπισμός, η αξιολόγηση
και η εκμετάλλευση της πληροφορίας. Οι δραστηριότητες που δίνονται είναι η εξοικείωση με
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, η πρόσβαση στην πληροφορία μέσω της χρήσης του, η
αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά, η αναζήτηση
πληροφοριών στο Διαδίκτυο, η επεξεργασία απλού κειμένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, η
επιλογή και αποθήκευση γλωσσικής πληροφορίας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και η
παρουσίαση της γλωσσικής πληροφορίας με συμπληρωματικό οπτικό υλικό (ό.π., 2003: 3940).
Στα προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασίας, τα οποία μπορούν να καλύψουν το
10% του διδακτικού χρόνου (ό.π., 2003: 40) και υπάρχει η ευκαιρία να προσαρμοστούν
σύμφωνα με τις ανάγκες ης τάξης, δυστυχώς, δεν αναφέρεται πουθενά ρητά κάποιο σχέδιο
εργασίας που να αναφέρεται στα Δικαιώματα του Παιδιού, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για
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ένα πολύ πρόσφορο θέμα και από άποψη οριζόντιων στόχων αλλά και προς όφελος των
παιδιών.
Τα σχέδια εργασίας που προτείνονται είναι η εφημερίδα, το θέατρο, ο τουριστικός
οδηγός, το λεξικό (βαπτιστικών) ονομάτων και οι λέξεις και φράσεις σε διαφορετικές
γλώσσες. Αναφορικά με το τελευταίο σχέδιο εργασίας προτείνεται η δημιουργία
ανομοιογενών ομάδων σε τάξεις με πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικούς/ες μαθητές και
μαθήτριες, οι οποίοι/ες αναζητούν λέξεις με κοινές ρίζες, αναζητούν νοηματική και
συντακτική αντιστοιχία ανάμεσα σε διαφορετικές γλώσσες και συγκρίνουν έθιμα, θρύλους
και παραδόσεις των διαφορετικών πολιτισμών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ
ελληνικής γλώσσας, 2003: 41).
Τέλος, στην περιγραφή της διδακτικής μεθοδολογίας και στο πλαίσιο του σχολείου
που απευθύνεται σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά γίνεται ειδική αναφορά στον τρόπο
διδασκαλίας, όταν υπάρχουν στην τάξη πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικά παιδιά ή
μαθητές και μαθήτριες με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Για την περίπτωση των παιδιών
που δεν γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα προτείνεται η προφορική άσκηση, η οποία
πρέπει να γίνεται με τρόπο φυσικό και όχι με τη μορφή εκμάθησης – μαθήματος.
Αποτελεσματικές πρακτικές σε αυτή την περίπτωση είναι το θέατρο, η δραματοποίηση, το
τραγούδι ή η συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις. Επίσης, προτείνεται να προσφέρονται για
προφορική επεξεργασία άφθονες φραστικές δομές και να δίδεται έμφαση στη διδασκαλία των
ιδιαίτερων δομικών χαρακτηριστικών της ελληνικής γλώσσας.
Σε ό,τι αφορά στα παιδιά με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρείται επιτακτική
ανάγκη να συμμετέχουν στη καθημερινή, μαθησιακή διαδικασία, ενώ ο/η εκπαιδευτικός
οφείλει, αφού πρώτα αξιολογήσει την περίπτωση του μαθητή ή της μαθήτριας, να σχεδιάσει
εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε
παιδιού και θα αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητές του. Η κριτική επιλογή των διδακτικών
στόχων από την πλευρά του/ της εκπαιδευτικού είναι καίριας σημασίας για την
αποτελεσματική μάθηση των παιδιών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες (Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ ελληνικής γλώσσας, 2003: 44).

1.4.4 Βιβλία του Δασκάλου
Για όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στο Δημοτικό Σχολείο υπάρχει από ένα βιβλίο
δασκάλου που φέρει τον συμπληρωματικό τίτλο «Μεθοδολογικές οδηγίες» και αναλύει βήμα
- βήμα την κάθε ενότητα ως προς το αντικείμενο της, τους στόχους της και τις
δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν. Θα περίμενε κανείς εδώ να διαφαίνονται όλα όσα
περιγράφονται τόσο στο γενικό μέρος του ΔΕΠΠΣ και των ΑΠΣ όσο και στο ΔΕΠΠΣ και
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στο ΑΠΣ του μαθήματος της ελληνικής γλώσσας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αλαχιώτη
(2003α: 16) τα νέα βιβλία έχουν σχεδιαστεί, ώστε να παρέχουν ίσες ευκαιρίες, να
καλλιεργούν στάσεις για τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την αποδοχή της διαφορετικότητας
και να συμβάλλουν στη δημιουργία φιλικότερου και θετικότερου κλίματος μάθησης.
Μελετώντας, όμως, αυτά τα βιβλία διαπιστώνεται πως ως επί το πλείστον
περιορίζονται και αναλώνονται σε μια στείρα αντιμετώπιση του μαθήματος, αναλύοντας
κατά βάση γνωστικούς στόχους, κειμενικά είδη και σημεία που είναι αυτονόητα για έναν
δάσκαλο ή μία δασκάλα. Οι αναφορές που γίνονται σε σχέση με συναισθηματικούς και
ψυχοκινητικούς στόχους ή σε θέματα που άπτονται των Δικαιωμάτων του Παιδιού και των
αναγκών της σύγχρονης εποχής είναι πραγματικά ελάχιστες δεδομένου του όγκου των
πληροφοριών που αυτά τα βιβλία παρέχουν.
Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι έχει συντελεστεί μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση στην
εκπαίδευση, τόσο από τη σκοπιά της αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών όσο και από
τη σκοπιά της συγγραφής νέων βιβλίων, παρατηρείται μια ασυνέχεια όσο κινούμαστε από τη
θεωρία στην πράξη. Τα βιβλία του δασκάλου εξακολουθούν να συνδέονται μηχανιστικά –
και όχι λειτουργικά – με τα βιβλία του μαθητή και να περιορίζονται σε τεχνικούς όρους
αποτελεσματικότητας και απόδοσης, υποτάσσοντας με αυτόν τον τρόπο τη διδασκαλία και τη
μάθηση στον κεντρικό σχεδιασμό που χαρακτηρίζει την τεχνοκρατική εκπαίδευση
(Μαυρογιώργος, 1992: 148). Παρόμοια είναι και η κριτική που ασκεί ο Νικολάου (2005:
327-328), ο οποίος ενώ αναγνωρίζει τα θετικά βήματα που γίνονται στα νέα Προγράμματα
Σπουδών (για παράδειγμα η Διαθεματικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη), αμφιβάλλει για την
εφαρμογή τους λόγω της ασυνέχειας που χαρακτηρίζει τις μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία και
λόγω της τεράστιας ποσότητας της ύλης, η οποία εκ των πραγμάτων επικεντρώνεται κατά
κύριο λόγο στον γνωστικό τομέα.
Παρακάτω θα γίνει η παρουσίαση των Βιβλίων του Δασκάλου ανά τάξη.
1.4.4.1 Βιβλίο Δασκάλου Α΄ Δημοτικού
Στην ανάλυση του διδακτικού μοντέλου που χρησιμοποιείται στα βιβλία γλώσσας
της Α΄ τάξης, το οποίο είναι ένα συνδυαστικό μοντέλο αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου και
ολιστικής προσέγγισης της γλώσσας, αναφέρεται πως μέσω αυτού το σχολείο προετοιμάζει
τα παιδιά για την καθημερινή ζωή των ενηλίκων και η διδασκαλία πρέπει να αποσκοπεί στην
εξυπηρέτηση πραγματικών επικοινωνιακών αναγκών. Επιπλέον, γίνεται λόγος για αυθεντικά
κείμενα που εξυπηρετούν το εκάστοτε επικοινωνιακό πλαίσιο (Καραντζόλα, Κύρδη,
Σπανέλλη & Τσιαγκάνη, 2003:12).
Συνεχίζοντας με την παρουσίαση της δομής των βιβλίων πληροφορούμαστε πως οι
πρωταγωνιστές του βιβλίου και οι χώρες που εκτυλίσσεται η πλοκή έχουν επιλεγεί με
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κριτήριο την ταύτιση των μαθητών και των μαθητριών με τους πρωταγωνιστές και τις
πρωταγωνίστριες. Η ύπαρξη ενός παιδιού μετανάστη από την Ασία εξυπηρετεί την ανάδειξη
κοινών στοιχείων στους ανθρώπινους πολιτισμούς (Καραντζόλα, Κύρδη, Σπανέλλη &
Τσιαγκάνη, 2003:13)
Λίγο παρακάτω και αφού έχει αναλυθεί η ύπαρξη συνοδευτικής εικόνας για το
κείμενο της κάθε ενότητας υπάρχει ένα ξεχωριστό εδάφιο το οποίο αναφέρει πως «Ειδικά για
τους αλλόγλωσσους μαθητές, η πρώτη ανάγνωση και γραφή διευκολύνονται από τον
συνδυασμό εικονογράφησης και κειμένου, γεγονός που επιτρέπει τη συσχέτιση εικονικών
στοιχείων με λέξεις της ελληνικής, μέσα σε ένα συγκεκριμένο νοηματικό πλαίσιο. Το πλήρες
νόημα των κειμένων, οι εικόνες που τα συνοδεύουν, καθώς και αυτές που πλαισιώνουν τις
ασκήσεις, συμβάλλουν στη σταδιακή κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας. Επίσης, η
πρόβλεψη να εμφανίζεται το κάθε γράμμα/ δίγραφο σε διαφορετικά σημεία της λέξης και σε
διαφορετικούς συνδυασμούς επιτρέπει στα αλλόγλωσσα παιδιά να ασκούνται στην προφορά»
(ό.π., 2003: 16)
Τέλος, στις προτεινόμενες δραστηριότητες των επιμέρους ενοτήτων και στο πλαίσιο
της σύνδεσης του σχολείου με την καθημερινή ζωή γίνεται λόγος για επισκέψεις σε μουσεία,
ραδιοφωνικούς σταθμούς, εκθέσεις ζωγραφικής και τοπικές πινακοθήκες (ό.π., 2003: 45,47),
εξοικείωση των παιδιών με την τέχνη της ζωγραφικής (ό.π., 2003: 51), χρήση του
παγκόσμιου χάρτη με σκοπό ο/η εκπαιδευτικός να δείξει τους τόπους που αναφέρονται στο
κείμενο αλλά και τις χώρες προέλευσης των παιδιών που βρίσκονται στην τάξη (ό.π., 2003:
58), συγγραφή και κατασκευή ενός βιβλίου με στόχο την αυτενέργεια των μαθητών και των
μαθητριών (ό.π., 2003: 65) και προστασία των ειδών που απειλούνται με στόχο την
ευαισθητοποίηση σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος (ό.π., 2003: 67).

1.4.4.2 Βιβλίο Δασκάλου Β΄ Δημοτικού
Ξεκινώντας από το θεωρητικό πλαίσιο πληροφορούμαστε για τον τρόπο με τον οποίο
προσεγγίζεται το μάθημα της γλώσσας στη Β΄ τάξη, ο οποίος δεν είναι άλλος από την
επικοινωνιακή μέθοδο και τη λειτουργική προσέγγιση της γλώσσας, η οποία γίνεται μέσω
αυθεντικών

επικοινωνιακών

συνθηκών,

ώστε

να

ανταποκρίνονται

σε

διάφορες

επικοινωνιακές περιστάσεις. Οι προσεγγίσεις αυτές βοηθούν στην αλλαγή στάσης απέναντι
στη γνώση, καθώς καλείται ο/η εκπαιδευτικός να γίνει συντονιστής, ενώ το παιδί καλείται να
πάρει πρωτοβουλίες και να αυτενεργήσει (Γαβριηλίδου,

Σφυρόερα & Μπεζέ, 2003:5).

Προτείνεται μάλιστα η επαγωγική διαδικασία κατάκτησης της γνώσης (ό.π., 2003:25)
σύμφωνα με την οποία η παρατήρηση της πραγματικότητας μας οδηγεί στην κατανόηση των
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κανονικοτήτων και στη διατύπωση του γενικού κανόνα. Δηλαδή, τα παιδιά παρατηρούν
παραδείγματα και εξάγουν τον γενικό κανόνα (Γαβριηλίδου, Σφυρόερα & Μπεζέ, 2003: 55).
Σε θεωρητικό πλαίσιο το βιβλίο στοχεύει στην καλλιέργεια γνωστικών, κοινωνικών,
συναισθηματικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων των παιδιών. Καλλιεργείται η ικανότητα
των παιδιών να αντλούν πληροφορίες από χρηστικά – λειτουργικά κείμενα (ό.π., 2003: 46)
καθώς επίσης και αξίες όπως ο σεβασμός, η δικαιοσύνη, η συμπαράσταση, η συλλογικότητα,
η προσωπική ελευθερία και η υγεία. Ως βασικός σκοπός τίθεται η δημιουργία ενεργών
πολιτών με κριτική σκέψη (ό.π., 2003: 10).
Τελειώνοντας η θεωρητική παρουσίαση του βιβλίου, παρατίθεται ένας πανοραμικός
πίνακας σχετικά με την κάθε ενότητα του βιβλίου, στον οποίο καταγράφονται μόνο (!)
γνωστικοί στόχοι, οι οποίοι σχετίζονται με τη γραμματική και το συντακτικό. Στην αναλυτική
παρουσίαση των ενοτήτων προτείνονται δραστηριότητες «διαπολιτισμικής χροιάς» (όπως
χαρακτηριστικά αναφέρονται) που σχετίζονται με έθιμα από διάφορους τόπους (ό.π., 2003:
21), διαπολιτισμικές προσεγγίσεις με αφορμή τις εθνικές επετείους (ό.π., 2003: 26) αλλά και
αλληλεπίδραση των λαών μέσω των δάνειων λέξεων (ό.π. 2003: 42).
1.4.4.3 Βιβλίο Δασκάλου Γ΄ Δημοτικού
Το βιβλίο δασκάλου της Γ΄ τάξης προτείνει ως μέθοδο διδασκαλίας την
ομαδοσυνεργατική, επειδή με αυτή τη μέθοδο επιτυγχάνεται η συνεργατική μάθηση μέσω της
αλληλεπίδρασης των μαθητών και των μαθητριών. Εξασφαλίζεται, επίσης, η αυθεντική
επικοινωνία με όρους ισότιμης και ενεργού συμμετοχής (Ιντζίδης, Παπαδόπουλος, Σιούτης,
& Τικτοπούλου, 2003: 9). Ο Ματσαγγούρας (1987: 19) υποστηρίζει ότι ενώ η ελεύθερη
λεκτική επικοινωνία των μαθητών και των μαθητριών είναι πολύ περιορισμένη (1 λεπτό
προφορικής έκφρασης τη μέρα κατά μέσο όρο), επειδή ο λόγος του/της εκπαιδευτικού είναι
αυτός που κυριαρχεί, με την ομαδική διδασκαλία η επικοινωνία αναβαθμίζεται τόσο ποιοτικά
όσο και ποσοτικά, δεδομένου ότι τα παιδιά καλούνται να εξηγήσουν, να περιγράψουν, να
αναλύσουν, να συνθέσουν, να διατυπώσουν συμπεράσματα και να ανταλλάξουν απόψεις.
Σχετικά με τις δραστηριότητες που προτείνονται, ώστε τα παιδιά να προετοιμαστούν
για μια δημοκρατική κοινωνία, αυτές είναι η δραματοποίηση που καλλιεργεί τη φαντασία, τη
δημιουργικότητα

και

ενισχύει

τη

βιωματική

δράση

(Ιντζίδης

κ.ά.,

2003:8),

η

ευαισθητοποίηση σε θέματα ετερότητας, η οποία πρέπει να γίνεται αβίαστα αποδεκτή από τα
παιδιά και όχι με την παρέμβαση του/της εκπαιδευτικού και ο σεβασμός σε παιδιά με
αναπηρία (ό.π., 2003: 28, 42), η πρωτοβάθμια προσέγγιση του δίπολου δημοκρατία –
δικτατορία, με αφορμή την ενότητα για τη 17η Νοέμβρη (ό.π., 2003: 36) και η υιοθέτηση
υγιεινών διατροφικών συνηθειών (ό.π., 2003: 48). Επιπλέον γίνεται λόγος για τα σημεία που
ενώνουν τους ανθρώπους, ενώ παράλληλα ο καθένας διατηρεί τη δική του ξεχωριστή και
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μοναδική προσωπικότητα (Ιντζίδης κ.ά., 2003: 42). Τέλος προτείνεται να καλλιεργηθεί η
ευαισθητοποίηση στη διαπολιτισμική επικοινωνία και η ενθάρρυνση για φιλειρηνική στάση,
αλληλεγγύη και συνεργασία, δεδομένου ότι όλα αυτά θεωρούνται κοινωνικές δεξιότητες
του/της ενεργού πολίτη (ό.π., 2003: 49).
1.4.4.4 Βιβλίο Δασκάλου Δ΄ Δημοτικού
Στο βιβλίο δασκάλου της Δ΄ τάξης τίθεται ως βασικός σκοπός του μαθήματος η
γλώσσα να γίνει μέσο επικοινωνίας (Διακογιώργη, Μπαρής, Στεργιόπουλος & Τσιλιγκιριάν,
2003: 12). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, της
φαντασίας και της δημιουργικότητας (ό.π., 2003: 13). Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτή
την περίπτωση είναι η δραστηριότητα συγγραφής παραμυθιού που προτείνεται στο πλαίσιο
του διαχωρισμού αναφορικού και αφηγηματικού λόγου (ό.π., 2003: 41). Βασικό ρόλο στην
παραπάνω προσπάθεια διαδραματίζει ο ενεργός ρόλος του μαθητή και της μαθήτριας σε όλη
τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας (ό.π., 2003: 18). Η βιωματική προσέγγιση του
μαθήματος είναι αυτή που θα εξασφαλίσει στον μαθητή και στη μαθήτρια την ενεργό
συμμετοχή (ό.π., 2003: 22).
Σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες και αξίες που προάγονται μέσα από το βιβλίο
της Δ΄ τάξης αυτές είναι η πρόσβαση στην πληροφορία (ό.π., 2003: 27), η ευαισθητοποίηση
σε περιβαλλοντικά ζητήματα (ό.π., 2003: 29-30), η χρησιμότητα της νοηματικής γλώσσας
(ό.π., 2003: 42), ο σεβασμός στη διαφορετικότητα – που εδώ για πρώτη φορά αποτελεί
αντικείμενο μιας ολόκληρης ενότητας – (ό.π., 2003: 46) και τέλος η αναγνώριση των
δικαιωμάτων των παιδιών, που επίσης για πρώτη φορά αναφέρεται ρητά και μάλιστα δίνονται
κείμενα και εικονογραφημένα δικαιώματα των παιδιών και προτείνεται στον δάσκαλο ή στη
δασκάλα της τάξης να σχολιάσει τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ουσιαστικά
να φέρει τα παιδιά σε επαφή με αυτή (Διακογιώργη κ.ά., 2003: 47).
1.4.4.5 Βιβλία Δασκάλου Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
Τα βιβλία της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης έχουν ακριβώς το ίδιο θεωρητικό πλαίσιο και
διαφοροποιούνται μόνο ως προς την ανάλυση των ενοτήτων. Θα ήταν, λοιπόν, περιττό να
αναλυθούν σε ξεχωριστά κεφάλαια. Όπως και σε όλα τα προηγούμενα βιβλία του δασκάλου,
έτσι και εδώ προτείνονται δραστηριότητες που ενεργοποιούν τη φαντασία και τη
δημιουργικότητα του παιδιού μέσω ενός παιγνιώδους τρόπου, καθώς επίσης και διάφορα
πλαίσια επικοινωνίας που ανταποκρίνονται στην καθημερινή ζωή. Σημαντικό είναι ο
δάσκαλος ή η δασκάλα της τάξης να επιλέγει δραστηριότητες που να καλύπτουν τις ανάγκες
όλων των μαθητών και των μαθητριών (Αναστασοπούλου, Γαλανόπουλος, Δρυς, Ιορδανίδου,
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Κόττα & Χαλικιάς, 2003: 10). Βασικός σκοπός και σε αυτές τις δύο τάξεις είναι η ανάληψη
πρωτοβουλιών από την πλευρά του παιδιού, ώστε να λειτουργούν υπεύθυνα και κατά τη
διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας αλλά και στη μετέπειτα ζωή τους (Αναστασοπούλου
κ.ά., 2003: 15).
1.5 Σκοπός της Έρευνας
Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τα
Δικαιώματα του Παιδιού στην Εκπαίδευση αλλά και στην Εκπαίδευση για τα Δικαιώματα
του Παιδιού. Διεθνείς οργανισμοί όπως ο Ο.Η.Ε., η UNESCO, η UNICEF, η Διεθνής
Αμνηστία, ο Συνήγορος του Παιδιού κάνουν σημαντικές προσπάθειες για μια Εκπαίδευση
που προσανατολίζεται και στα Ανθρώπινα Δικαιώματα εν γένει και, πιο συγκεκριμένα, στα
Δικαιώματα του Παιδιού.
Στόχος όλων αυτών των προσπαθειών είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να
καταστούν ικανοί/ες να αναλάβουν τον ρόλο του/της νέου/νέας πολίτη και να λάβουν ενεργό
δράση στην κοινωνία, στην οποία ζουν. Για να καταφέρουν να συμμετέχουν σε μια
δημοκρατική κοινωνία, χρειάζεται να αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων όπως είναι η
γνώση, η κατανόηση, οι δεξιότητες, οι αξίες, οι στάσεις, η ανοχή και η υπευθυνότητα
(Gollob, Krapf, Ólafsdóttir & Weidinger, 2010: 9).
Με την ένταξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Παιδιού στην Εκπαίδευση,
οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για μια δημοκρατική
κοινωνία στην οποία όλοι και όλες μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα, αναπτύσσοντας τις
δεξιότητες και αποκτώντας τα δικαιώματα που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει κατά πόσο το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα προωθεί τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Εκπαίδευση μέσα από το
περιεχόμενο των βιβλίων της Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Στην
Ελλάδα για πολλά χρόνια ακολουθούνταν το γνωσιοκεντρικό και δασκαλοκεντρικό μοντέλο
μάθησης και διδασκαλίας, το οποίο κάθε άλλο παρά πρόσφορο θεωρείται για αντικείμενα
όπως είναι η Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία απαιτεί ενεργητική
συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία, βιωματικές μεθόδους και ουσιαστική
γνώση. Τα τελευταία χρόνια η κατεύθυνση της εκπαίδευσης φαίνεται να έχει αλλάξει. Έχει
υιοθετηθεί μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας, ενισχύονται οι ομαδοσυνεργατικές μορφές
μάθησης και διδασκαλίας και υπάρχει εκτός από την κάθετη και οριζόντια διαχείριση των
εκπαιδευτικών θεμάτων.
Στην παρούσα εργασία, η ερευνητική αξία έγκειται στο γεγονός ότι γίνεται μια
προσπάθεια να διαφανεί η θέση των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Εκπαίδευση – στο
πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας και αφού έχουν συντελεστεί όλες οι αλλαγές που
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προαναφέρθηκαν. Το ζητούμενο είναι να διαφανεί αν εμφανίζονται και πώς παρουσιάζονται
τα Δικαιώματα του Παιδιού στα βιβλία της Γλώσσας. Ποιες δραστηριότητες προτείνονται
σχετικά με αυτά; Πρόκειται για μια προσέγγιση που καλλιεργεί στα παιδιά το αίσθημα της
ευθύνης ή είναι απλές αναφορές στα Δικαιώματα του Παιδιού και αφήνεται στη διακριτική
ευχέρεια του δασκάλου ή της δασκάλας το πώς θα τα διδάξει στα παιδιά; Αυτά τα ερωτήματα
θα απασχολήσουν και στη συνέχεια.
Να σημειωθεί εδώ ότι στο ερευνητικό μέρος της εργασίας συμπεριλαμβάνονται όλες
– χωρίς καμία εξαίρεση – οι αναφορές στα Δικαιώματα του Παιδιού, όπως αυτά ορίζονται
από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Έχουν συμπεριληφθεί ακόμη και
εκείνα τα σημεία των βιβλίων που μπορεί να μην διαφαίνεται κάποια προσπάθεια προώθησης
των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ωστόσο έμμεσα γίνεται αναφορά σε κάποια από τα
δικαιώματα, όπως είναι για παράδειγμα αυτό της οικογένειας. Η επιλογή αυτή έγινε σκόπιμα
για δύο λόγους. Αφενός, για να αναδειχθεί το γεγονός ότι παρά τις πολλές έμμεσες ή/και
υπαινικτικές αναφορές, δεν δίνεται το κατάλληλο έδαφος για να προωθηθεί η Εκπαίδευση για
τα Δικαιώματα του Παιδιού και αφετέρου για να διαφανεί πώς παρουσιάζονται κάποια από
τα Δικαιώματα του Παιδιού. Για παράδειγμα, το δικαίωμα στην οικογένεια εμφανίζεται
πάντα ως κάτι κατακτημένο και αυτονόητο ή παρουσιάζονται και παιδιά που στερούνται την
οικογένειά τους; Η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι ένα δικαίωμα που απολαμβάνουν όλα
τα παιδιά του κόσμου ή υπάρχουν και κάποια που το στερούνται;

1.6 Ειδικοί στόχοι της Έρευνας
Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικοί στόχοι της έρευνας είναι να αναδειχθούν τα εξής:
 Ποια δικαιώματα, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού,
προβάλλονται στα βιβλία της Γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου;
 Ποια δικαιώματα, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού,
δεν προβάλλονται στα βιβλία της Γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου;
 Ποιες στάσεις καλλιεργούνται στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα από το
περιεχόμενο των βιβλίων σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού;
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2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
2.1 Μέθοδος
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας είναι η
μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου (content analysis). Η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου
εντάσσεται στο πλαίσιο της συστηματικής ποιοτικής προσέγγισης, η οποία – στο χώρο των
κοινωνικών επιστημών – υπήρξε το αντιστάθμισμα των ποσοτικών ερευνών που
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της θετικιστικής προσέγγισης της κοινωνικής επιστήμης
(Μπονίδης: 2004, 81).
Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια μέθοδος που μελετά τις γραπτές μορφές
επικοινωνίας των ανθρώπων, όπως είναι τα βιβλία, οι ιστοσελίδες, οι πίνακες ζωγραφικής και
οι νόμοι (Babbie, 2010: 530). Είναι μια συνοπτική, ποσοτική ανάλυση των μηνυμάτων, η
οποία βασίζεται στην επιστημονική μέθοδο με την έννοια ότι χαρακτηρίζεται από
αντικειμενικότητα, διυποκειμενικότητα, εκ των προτέρων σχεδιασμό, αξιοπιστία, κύρος,
γενίκευση, δυνατότητα αναπαραγωγής στο μέλλον, έλεγχο των υποθέσεων και δεν
περιορίζεται από μεταβλητές ή από το πλαίσιο στο οποίο τα μηνύματα δημιουργούνται ή
παρουσιάζονται (Neuendorf, 2002: 10).
Η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου αντιμετωπίζει ένα κείμενο οποιασδήποτε μορφής
ως αντικείμενο θεματικής μελέτης (Φραγκουδάκη, 1978: 11). Η ανάλυση περιεχομένου
αναφέρεται κυρίως στα γραπτής λεκτικής επικοινωνίας τεκμήρια και αντικείμενό της μπορεί
να αποτελέσει κάθε είδος γραπτού τεκμηρίου με τελική επιδίωξη την ερμηνεία (Βάμβουκας,
2007: 264, 281). Κατά τον Berelson (1952: 18), η ανάλυση περιεχομένου είναι μια
ερευνητική τεχνική για την αντικειμενική, τη συστηματική και την ποσοτική περιγραφή του
περιεχομένου της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας και τα δεδομένα υπάρχουν σε
σταθερή και μόνιμη μορφή επιτρέποντας επαναλαμβανόμενες αναλύσεις και την εφαρμογή
ελέγχων αξιοπιστίας και εγκυρότητας.
Σημαντικό βήμα στη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου είναι η διατύπωση των
ερευνητικών ερωτημάτων βάσει ενός θεωρητικού πλαισίου. Ο ερευνητής ή η ερευνήτρια
εντάσσει την έρευνα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα ερμηνεύσει τα δεδομένα
και θα αναθεωρήσει τα ερευνητικά ερωτήματα (Μπονίδης, 2004: 115). Επιπλέον, ο
Krippendorf (1980: 21, 273) χαρακτηρίζει την ανάλυση περιεχομένου ως μέθοδο που οδηγεί
τον ερευνητή ή την ερευνήτρια σε έγκυρα αποτελέσματα και με βάση την κατηγοριοποίηση
καταλήγουμε στο καινούργιο, το ενδιαφέρον και την αξία που παρουσιάζει η εκάστοτε
κατηγορία σε σχέση με τον σκοπό της έρευνας.
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Σύμφωνα με την Κυριαζή (1999: 284) η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου επιτρέπει
τη συστηματική διερεύνηση του κειμένου. Επιπλέον, σε αυτή τη μέθοδο η κατηγοριοποίηση
αποτελεί κύριο στοιχείο και η επιτυχία της μεθόδου εξαρτάται από τις κατηγορίες που
διαμορφώνονται με βάση τον σκοπό της έρευνας. Κατά τη διαδικασία της κατηγοριοποίησης,
ο ερευνητής ή η ερευνήτρια ερμηνεύει το περιεχόμενό της, με την υπό ανάλυση
επικοινωνιακή μονάδα με βάση τις κατηγορίες που έχει κατασκευάσει (ό.π., 1999: 294). Στην
κατηγοριοποίηση, στο πλαίσιο της ανάλυσης περιεχομένου, αναφέρεται και ο Βάμβουκας
(2007: 271-273) και τη χαρακτηρίζει ως τον πιο λεπτό και σημαντικό σταθμό της διαδικασίας
της ανάλυσης περιεχομένου, δεδομένου ότι με την κατηγοριοποίηση δημιουργούνται ομάδες
με κοινά χαρακτηριστικά και ιδιότητες και διαφέρουν από όλες τις άλλες ομάδες.
Όσον αφορά την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου στα σχολικά βιβλία, ο Μπονίδης
(2004:99, 118) παρουσιάζει το μεθοδολογικό εργαλείο του Mayring, το οποίο περιλαμβάνει
τρία παραδείγματα ποιοτικής προσέγγισης του κειμένου: τη «συγκεφαλαίωση», η οποία είναι
μια αφαιρετική διαδικασία μέσω της οποίας οδηγούμαστε στα ουσιαστικά μηνύματα του
κειμένου και έχουμε μια γενική εικόνα του υλικού, την «εξήγηση», με την οποία
κατανοούνται αόριστα και αμφίβολα σημεία του κειμένου, αντλώντας επιπρόσθετο υλικό από
το συγκείμενο και τη «δόμηση» με την οποία καταδεικνύονται συγκεκριμένες μορφές του
υλικού και αξιολογούνται με βάση ορισμένα κριτήρια. Ο ερευνητής ή η ερευνήτρια μπορεί να
επιχειρήσει και σύζευξη των παραπάνω παραδειγμάτων, για να αναλύσει το περιεχόμενο των
βιβλίων.
Στα αρνητικά σημεία της μεθόδου ανάλυσης περιεχομένου συγκαταλέγονται τα εξής:
Τα διαθέσιμα γραπτά τεκμήρια μπορεί να είναι περιορισμένα ή/ και ελλιπή, τα
συμπεράσματα της έρευνας μπορεί εύκολα να διαστρεβλωθούν αν δεν δοθεί έμφαση στη
διασταύρωση των πληροφοριών και στον έλεγχο της αξιοπιστίας του υπό μελέτη υλικού και,
τέλος, σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά δύσκολο να εντοπιστούν και να τεκμηριωθούν
αιτιακές σχέσεις, επειδή δεν είναι πάντα ξεκάθαρο αν αυτά που αναφέρονται στα γραπτά
δεδομένα αποτελούν αιτίες ή το αποτέλεσμα των υπό μελέτη κοινωνικών φαινομένων
(Robson, 2002: 357-358).
Αρνητικό σημείο, ως προς την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων
της έρευνας, θεωρείται – στην περίπτωση των σχολικών βιβλίων – και το γεγονός ότι κατά τη
διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης υπάρχουν κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες που
ασκούν σημαντικότατη επίδραση στην επικοινωνία και στο τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται
ένα μήνυμα μέσα από το κείμενο, το συγκείμενο και το περικείμενο (Μπονίδης, 2004: 112113). Οι παράγοντες αυτοί δεν είναι δυνατόν να ερευνηθούν διαχρονικά, καθώς η
επικοινωνία και η μετάδοση του μηνύματος διαφοροποιείται ανάλογα με τους/τις εκάστοτε
δέκτες (στην προκειμένη περίπτωση οι μαθητές και οι μαθήτριες).

47

Το προς επεξεργασία υλικό ήταν τα βιβλία του μαθητή και τα τετράδια εργασιών του
μαθήματος της ελληνικής γλώσσας στις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου (Α’ – ΣΤ’ τάξη). Η
ανάλυση του περιεχομένου έγινε ως προς τις αναφορές που υπάρχουν στα κείμενα, στις
εικόνες και στις δραστηριότητες (περικείμενο) των εν λόγω βιβλίων σχετικά με τα
Δικαιώματα του Παιδιού, όπως αυτά ορίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα
του Παιδιού και ταξινομούνται σε 54 άρθρα. Κατά συνέπεια, οι κατηγορίες στις οποίες
ταξινομήθηκε το προς επεξεργασία υλικό καθορίστηκαν με βάση τα άρθρα της Διεθνούς
Σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα, το κάθε άρθρο αποτελούσε και μια κατηγορία. Έτσι,
προέκυψαν 18 κατηγορίες, μία για κάθε άρθρο για το οποίο υπήρχαν αναφορές στα βιβλία
της Γλώσσας. Η κάθε κατηγορία συνοδεύεται και από έναν πίνακα ποσοτικού περιεχομένου
(πόσες αναφορές υπάρχουν σε κάθε δικαίωμα) δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από τα
συμπεράσματα η συχνότητα εμφάνισης αναφορών σε ορισμένα δικαιώματα συνδέεται με την
φιλοσοφία συγγραφής των βιβλίων και με τη σχέση που αυτή έχει με τα Δικαιώματα του
Παιδιού. Ως εκ τούτου, συγκροτήθηκε το «παραγωγικό σύστημα των κατηγοριών», σύμφωνα
με το οποίο οι κατηγορίες καθορίζονται εκ των προτέρων βάσει της θεωρίας και των
ερευνητικών υποθέσεων (μετασχηματισμός των υποθέσεων σε κατηγορίες) (Μπονίδης, 2004:
51).
2.2 Ανασκόπηση των βιβλίων
2.2.1 Γενικές Επισημάνσεις
Από την ανασκόπηση των βιβλίων προέκυψαν τα εξής:
Η μοναδική ενότητα που αναφέρεται αμιγώς στα Δικαιώματα του Παιδιού είναι η 13 η
ενότητα της Δ’ Δημοτικού, με τίτλο «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» (ΒΜγ: 33-47 & ΤΕβ: 4148). Οι στόχοι της ενότητας είναι να γνωρίσουν τα παιδιά ένα Διαπολιτισμικό Σχολείο μέσα
από ένα περιγραφικό κείμενο που αναφέρεται σε ένα σχολείο στο οποίο φοιτούν παιδιά με
διαφορετικά χαρακτηριστικά από όλο τον κόσμο, να γίνουν υποστηρικτές της UNICEF –
αφού πρώτα μάθουν για τη δράση της – και να γνωρίσουν τα Δικαιώματα των Παιδιών
φτιάχνοντας μια αφίσα.
Στην πρώτη σελίδα της ενότητας υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες από παιδιά
όλου του κόσμου και το κείμενο «Σε όλες τις γλώσσες του κόσμου παιδί εγώ… μεγαλώνω,
τραγουδώ, πολεμώ, ελπίζω, θέλω, μαθαίνω, δουλεύω, πεινώ, δημιουργώ, παίζω, αγαπώ,
διεκδικώ, κλαίω, γελώ» (ΒΜγ: 33).
Τα επιμέρους δικαιώματα που θίγονται μέσα από κείμενα, εικόνες και
δραστηριότητες θα αναλυθούν διεξοδικά παρακάτω. Ωστόσο εδώ, θα αναλυθούν οι αναφορές
που γίνονται στον αγώνα για τα Δικαιώματα των Παιδιών αυτά καθαυτά.
Μέσω μιας παιδικής αφίσας της UNICEF (ΒΜγ: 40) εκφράζονται τα εξής δικαιώματα:
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Τα παιδιά έχουν ταυτότητα (συνοδεύεται από το σκίτσο ενός αγοριού που λέει
«Υπάρχω! Σκέφτομαι! Μιλώ ελεύθερα! Είμαι ένας μικρός πολίτης!»).



Τα παιδιά θέλουν να μεγαλώσουν (συνοδεύεται από το σκίτσο ενός κοριτσιού που
λέει «Χρειάζομαι φαγητό, υγεία και ασφάλεια! Με τη φροντίδα της οικογένειας και
της κοινωνίας»).



Τα παιδιά θέλουν να μεγαλώσουν καλά (συνοδεύεται από το σκίτσο ενός αγοριού
που λέει «Χρειάζομαι εκπαίδευση, παιχνίδι, μόρφωση, τέχνη και πληροφόρηση! Για
να προσφέρω στην κοινωνία και την οικογένεια»).



Όλα τα παιδιά είναι παιδιά μας! Για το κράτος, την οικογένεια, το σχολείο, την
κοινωνία, για όλους μας.



Όλα τα παιδιά είναι ίσα! Ανεξάρτητα από χρώμα, φύλο και θρησκεία.



Όλα τα παιδιά τα σκοτώνει η βία! Ψυχολογική ή σωματική! Σταματήστε την!



Η ειρήνη για τα παιδιά είναι δικαίωμα (συνοδεύεται από ένα σκίτσο που απεικονίζει
δυο παιδιά να πετούν στην πλάτη ενός περιστεριού).



Τα παιδιά για την κοινωνία πρέπει να ‘ναι νόμος (συνοδεύεται από το σκίτσο ενός
αγοριού που κρατά ένα πανό με μια κόκκινη καρδιά).
Επίσης, στο βιβλίο της ΣΤ’ Δημοτικού, στην 17 η και τελευταία ενότητα του βιβλίου,

που ονομάζεται «Πόλεμος και ειρήνη», παρόλο που δεν αναφέρεται ρητά εξαρχής ότι
πρόκειται για ένα κεφάλαιο στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μάθουν για τα
Δικαιώματα των Παιδιών, στη συνέχεια βλέπουμε ότι γίνονται πάρα πολλές αναφορές σε
αυτά, κυρίως επειδή παρουσιάζονται πολλά παιδιά τα οποία λόγω του πολέμου στερούνται
βασικών τους δικαιωμάτων (ΒΜγ: 73-86). Η ρητή αναφορά που γίνεται σε αυτή την ενότητα
στα Δικαιώματα του Παιδιού είναι σε μια δραστηριότητα του τετραδίου εργασιών, στην
οποία παρατίθενται επιλεκτικά κάποια δικαιώματα από τη Σύμβαση (ΤΕβ: 68-69). Τα
δικαιώματα αυτά είναι τα εξής:


Τα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα που αναφέρονται στη Σύμβαση
και να εγγυώνται σε κάθε παιδί, χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου,
γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων ή της εθνικής ή κοινωνικής
καταγωγής του, της οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης του παιδιού ή
των γονέων του. Για αυτόν τον λόγο, παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να
προστατεύεται αποτελεσματικά το παιδί έναντι κάθε μορφής διάκρισης.



Τα Συμβαλλόμενα Κράτη εγγυώνται στο παιδί το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της
γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα το αφορά, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις
του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του και με το βαθμό ωριμότητάς του. Επίσης,
σέβονται το δικαίωμα του παιδιού για ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.
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Τα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο
δυνατό επίπεδο υγείας και να επωφελείται από τις υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας.
Επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι κανένα παιδί δεν θα στερείται το δικαίωμα
περίθαλψης και αγωνίζονται κατά της ασθένειας και της κακής διατροφής με την
παροχή θρεπτικών τροφών και καθαρού πόσιμου νερού.



Τα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση και καθιστούν τη
στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους. Επίσης, εξασφαλίζουν
σε όλους την πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία με όλα τα κατάλληλα μέσα, σε
συνάρτηση με τις ικανότητες του καθενός, και παίρνουν μέτρα για να ενθαρρύνουν
την τακτική σχολική φοίτηση και τη μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης των
σχολείων.



Τα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην ανάπαυση και στις
δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, στην ενασχόληση με ψυχαγωγικά παιχνίδια
και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την ηλικία του και στην ελεύθερη
συμμετοχή στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή.



Τα Κράτη επαγρυπνούν ώστε κανένα παιδί να μην υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή
σε άλλες σκληρές, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές τιμωρίες ή μεταχείριση. Κανένα
παιδί δεν πρέπει να στερείται την ελευθερία του κατά τρόπο παράνομο ή αυθαίρετο.
Παρακάτω θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλες οι αναφορές που γίνονται στα

Δικαιώματα του Παιδιού στα βιβλία της Γλώσσας όλων των τάξεων του Δημοτικού
Σχολείου. Η κατηγοριοποίηση έγινε ανά δικαίωμα (αναλύονται τα δικαιώματα στα οποία
υπήρχαν αναφορές, γιατί είναι πολλά από αυτά που αποσιωπήθηκαν) και ανά τάξη.
Ουσιαστικά δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες άμεσες αναφορές στα Δικαιώματα του Παιδιού
(αυτές που αναφέρθηκαν αμέσως πριν). Η ερευνητική υπόθεση της εργασίας βασίστηκε ως
επί το πλείστον στις υπαινικτικές αναφορές που γίνονται στα Δικαιώματα του Παιδιού, οι
οποίες, ωστόσο, λόγο του υπαινικτικού τους χαρακτήρα δεν εγγυώνται αυτομάτως την
προώθηση της Εκπαίδευσης στα Δικαιώματα του Παιδιού. Στις περισσότερες περιπτώσεις
φαίνεται πως η διαχείριση της πληροφορίας/του κειμένου/ της εικόνας/ της κοινωνικής
αναπαράστασης έγκειται στην κοσμοθεωρία του/της εκπαιδευτικού, στην κατάρτιση του/της
σε θέματα που άπτονται των Δικαιωμάτων του Παιδιού και στην ευαισθητοποίησή του/της ή
την ανυπαρξία αυτής σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η κατηγοριοποίηση των
αναφορών σε κάθε δικαίωμα έγινε με βάση τη λογική της εικονικής αντιστοίχισης των
δικαιωμάτων με το περιεχόμενο του βιβλίου, χωρίς απαραίτητα να γίνεται άμεση αναφορά
στο δικαίωμα και χωρίς απαραίτητα να προάγεται εμφανώς η Εκπαίδευση στα Δικαιώματα
του Παιδιού.
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2.2.2 Άρθρο 2 – Απαγόρευση Διακρίσεων
Α’ Δημοτικού: Ένας από τους πρωταγωνιστές του βιβλίου είναι ο Σαμπέρ (ΒΜα: 7).
Το όνομα του παραπέμπει σε διαφορετική καταγωγή, ωστόσο η μοναδική αναφορά που
γίνεται στην καταγωγή και στην κουλτούρα του είναι ένας αρχαίος μύθος από την Ινδία, τον
οποίο και διηγείται ο πατέρας του (ΒΜβ: 27).
Β’ Δημοτικού: Και στα βιβλία της Β’ τάξης ένας από τους πρωταγωνιστές του
βιβλίου είναι ο Αρμπέν (ΒΜα: 6). Η μοναδική αναφορά που γίνεται στην κουλτούρα της
χώρας καταγωγής του είναι μια παράδοση για τα νεογιλά δόντια των παιδιών (ΒΜα: 33).
Στην κατεύθυνση της απαγόρευσης των διακρίσεων, κατά συνέπεια στην αποδοχή και στην
αλληλεγγύη, κινείται και το κείμενο «Γέφυρα από σίδερο και μέλι», στο οποίο γίνεται
αναφορά σε δυο παρέες παιδιών που βρίσκονται στις απέναντι όχθες ενός ποταμού και
τραγουδούν «Είμαστε στο ίδιο ποτάμι, στο ποτάμι που μας ενώνει, και όχι στις δύο όχθες»
(ΒΜβ: 24). Τέλος, στην ενότητα «Ταξίδι στη Χωχαρούπα» (Χώρα των Χαρούμενων
Παιδιών) παρατίθεται το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Αν όλα τα παιδιά της Γης» (ΒΜα: 77),
το οποίο περνά ένα μήνυμα αλληλεγγύης και ενότητας παρά τις διαφορές του καθενός ή
μέσω αυτών.
Γ’ Δημοτικού: Στην πρώτο κεφάλαιο της Γ’ Δημοτικού τα παιδιά γνωρίζουν μέσα
από εικόνες και σύντομα κείμενα τη μορφή που έχουν τα σχολεία από διάφορες χώρες του
κόσμου (για παράδειγμα στην Κίνα χρησιμοποιούν υπολογιστές, ενώ στο Μπανγκλαντές, τα
παιδιά δεν έχουν καν θρανία και μελετούν στο πάτωμα σε μια πρόχειρα κατασκευασμένη
αίθουσα) (ΒΜα: 12-13). Προτείνεται, μάλιστα, στο τετράδιο εργασιών να σημειώσουν τις
ερωτήσεις που θα ήθελαν να κάνουν σε αυτά τα παιδιά (ΤΕα: 9).
Το απόσπασμα από το βιβλίο της Φ. Νικολούδη «Το χαρούμενο λιβάδι» παραπέμπει
στην εξάλειψη των διακρίσεων καθώς μας μιλάει για ένα κάτασπρο –από μαργαρίτες- λιβάδι
στο οποίο φυτρώνει μια κόκκινη παπαρούνα. Παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς των
μαργαριτών, λόγω της διαφορετικής εμφάνισης της παπαρούνας, στο τέλος την αποδέχονται
και συμβιώνουν αρμονικά (ΒΜβ: 49).
Το κεφάλαιο «Όλοι μια αγκαλιά» ξεκινάει με τη ζωγραφιά της δεκάχρονης
Καρντελέν (UNICEF), η οποία απεικονίζει χαμογελαστά παιδιά που παίζουν. Το σύντομο
εισαγωγικό κείμενο της ενότητας αναφέρει ότι στην ενότητα αυτή οι μαθητές και οι
μαθήτριες θα γνωρίσουν παιδιά από μέρη μακρινά και θα μάθουν για τα προβλήματα, τις
ανάγκες και τα όνειρά τους (ΒΜγ: 49). Στο κείμενο «Ο τόπος μου, ο τόπος σου» (ΒΜγ: 53)
ζητείται από τους μαθητές να συμπληρώσουν την καταγωγή τους και να αναφέρουν από πού
είναι οι συμμαθητές τους που είναι διαφορετικής καταγωγής.
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Δ’ Δημοτικού: Ο Αη-Βασίλης - κοινό σημείο αναφοράς για όλα τα παιδιά του
κόσμου- απευθύνεται σε παιδιά και των πέντε ηπείρων και τους ζητάει καινούργια ρούχα
(ΒΜβ: 52). Επιπλέον, με αφορμή το απόσπασμα από το βιβλίο της Άλκης Ζέη «Η μωβ
ομπρέλα» ζητείται από τους μαθητές και τις μαθήτριες να ρωτήσουν συμμαθητές και
συμμαθήτριές τους από άλλες χώρες πώς λέγονται στη γλώσσα τους κάποιες λέξεις (ΒΜβ:
70-71).
Η ενότητα «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» αναφέρεται αμιγώς στα Δικαιώματα του
Παιδιού, όπως προαναφέρθηκε. Η ενότητα ξεκινά με το ποίημα του Χ. Σακελλαρίου «Όλου
του κόσμου τα παιδιά» το οποίο αναδεικνύει τα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν οι
άνθρωποι. Το ποίημα συνοδεύεται από μια φωτογραφία της UNICEF

που απεικονίζει

χαμογελαστά παιδιά διαφορετικής καταγωγής (ΒΜγ: 34).
Μέσα από μια άσκηση γραμματικής «δίνεται φωνή» στον Ρασίμ από το Πακιστάν, ο
οποίος μας μιλά για τον αγαπημένο του φίλο, τον Αχμέτ. Στην επόμενη άσκηση γίνεται
αναφορά στον Τζον από την Καλιφόρνια, στη Λούση από την Αυστραλία, στον Ανρί από τη
Γαλλία, σε παιδία από το Σουδάν και στον Κάρλος από το Μεξικό. Ο καθένας δίνει και από
ένα χαρακτηριστικό της ζωής του ή της χώρας του (ΒΜγ: 35).
Στη συνέχεια, παρατίθεται το κείμενο «Το σχολείο του κόσμου» (απόσπασμα από το
ομώνυμο βιβλίο της Λείας Χατζοπούλου – Καραβία). Το κείμενο περιγράφει ένα σχολείο της
Γαλλίας στο οποίο φοιτούν παιδιά από όλες τις χώρες του κόσμου και εκεί καλλιεργείται ο
σεβασμός απέναντι στη γλώσσα και στην κουλτούρα του κάθε παιδιού μέσω διάφορων
δραστηριοτήτων (ΒΜγ: 36).
Οι δραστηριότητες που ακολουθούν το κείμενο κάνουν απλές αναφορές στα
Διαπολιτισμικά Σχολεία και προτρέπουν τους μαθητές και τις μαθήτριες να έρθουν σε επαφή
με σχολεία από διάφορες περιοχές του κόσμου, στο πλαίσιο του προγράμματος e-twinning
(ΒΜγ: 38-39). Τέλος, στο ίδιο κεφάλαιο στο Τετράδιο Εργασιών δίνεται μια αίτηση
εγγραφής στη UNICEF, η οποία απεικονίζει ένα παιδί συνδέοντάς το με την υποστήριξη των
παιδιών των αναπτυσσόμενων χωρών (ΤΕβ: 46).
Ε’ Δημοτικού: Η 6η ενότητα έχει τον τίτλο «Οι φίλοι μας, οι φίλες μας» και ξεκινάει
με την αλληλογραφία που μπορούν να έχουν δύο σχολεία που βρίσκονται σε διαφορετικές
χώρες, η οποία σκοπό έχει την ανάπτυξη φιλίας ανάμεσα στα παιδιά και την ανταλλαγή
δώρων και αναμνηστικών που σχετίζονται με την κάθε χώρα (ΒΜα: 72). Στη συνέχεια
παρατίθεται ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Ελένης Κατσαμά «Σαν τα χελιδόνια» και έχει
τον τίτλο «Ιστορίες με φίλους» (ΒΜα: 77). Στο απόσπασμα περιγράφεται ο αποχαιρετισμός
του Δημήτρη με την φίλη του, την τσιγγάνα, της οποίας το όνομα δεν αναφέρεται καν!
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Στο κεφάλαιο που αναφέρεται στη Μουσική παρατίθεται το ποίημα του Γιάννη
Ρίτσου «Αν όλα τα παιδιά της Γης», το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, περνά μηνύματα
ενότητας και αλληλεγγύης (ΒΜβ: 17). Στην ενότητα των Χριστουγέννων γίνεται αναφορά σε
διάφορα έθιμα που υπάρχουν ανά τον κόσμο για τον εορτασμό των Χριστουγέννων. Πιο
συγκεκριμένα, αναφέρονται έθιμα της Πολωνίας, του Μεξικού, της Αυστραλίας, της Ν.
Ζηλανδίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ουγγαρίας και της Ελλάδας. Μέσω αυτών των
αναφορών προβάλλονται τα στοιχεία της κουλτούρας του κάθε λαού και οι πολιτισμικές του
αξίες, τις οποίες οφείλουμε αφού τις γνωρίσουμε να τις σεβόμαστε (ΒΜβ: 29). Τέλος, από το
βιογραφικό σημείωμα του Αϊνστάιν τα παιδιά πληροφορούνται ότι ο ίδιος διώχθηκε ως παιδί
από τους Γερμανούς για την εβραϊκή του καταγωγή (ΒΜβ: 64).
ΣΤ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Κατοικία» δίνονται τρία κείμενα σχετικά με τα
σπίτια και των τρόπο ζωής άλλων πολιτισμών και οι αντίστοιχες εικόνες. Οι μαθητές βλέπουν
παιδιά να παίζουν στις όχθες ενός ποταμού (ΒΜα: 34). Η ενότητα 6 έχει τίτλο «Η ζωή σε
άλλους τόπους». Στο πρώτο κείμενο της ενότητας πληροφορούμαστε για τους αυτόχθονες
λαούς και βλέπουμε μια φωτογραφία που απεικονίζει μια οικογένεια αυτοχθόνων της
Νορβηγίας που ζουν μέσα σε μια σκηνή (ΒΜα: 80). Επίσης, βλέπουμε μια εικόνα από τον
παλιό τρόπο ζωής των Ινδιάνων, η οποία συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Παλαιότερα οι
Ινδιάνοι κατοικούσαν σε σκηνές, όπως στη φωτογραφία. Σήμερα, έφτασαν να αποτελούν
μειονότητες, που ζουν σε καταυλισμούς ανάμεσα στα βιομηχανικά μεγαθήρια – πόλεις των
ΗΠΑ» (Βμα: 82). Στην ίδια ενότητα πληροφορούμαστε μέσα από ένα κείμενο της
συγγραφικής ομάδας του βιβλίου για τις ενδυματολογικές επιλογές διάφορων λαών και πώς
αυτές συνδέονται με τον τόπο διαμονής (ΤΕα: 49). Αφενός διαφαίνεται μέσα από το κείμενο
ότι οι ενδυματολογικές επιλογές σχετίζονται με το κλίμα της περιοχής, αφετέρου
παρουσιάζονται κάποιες πληροφορίες οι οποίες στερεοτυπικά έχουν συνδεθεί με
συγκεκριμένους λαούς (για παράδειγμα οι Άραβες φορούν κελεμπίες, οι Μεξικάνοι
σομπρέρο κτλ). Επιπλέον, παρουσιάζεται ο τρόπος ζωής του Γιουσούφ από το Μαρόκο, ο
οποίος πηγαίνει σχολείο, του αρέσει να παίζει και να πηγαίνει εκδρομές και βοηθά τον
πατέρα του στη δουλειά και του Μάριο από τη Ρώμη, ο οποίος πηγαίνει σχολείο, παίζει
ηλεκτρονικά παιχνίδια και του αρέσει ο κινηματογράφος (ΤΕα: 43-44).
Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα καλλιεργείται και μέσα από το κείμενο «Διπλή
γιορτή» (απόσπασμα από το αναγνωστικό της Ε’ Δημοτικού του 1979, Δ. Καμπούρογλου).
Το κείμενο αναφέρεται σε δυο γυναίκες που γιορτάζουν μαζί το Πάσχα και το Μπαϊράμι.
Όλο το νόημα του κειμένου συμπυκνώνεται στη φράση: «Φτωχές είμαστε κι οι δυο. Ας πάω
να γιορτάσουμε μαζί: αυτή τη Λαμπρή της και εγώ το Μπαϊράμι μου. Ξεκίνησα λοιπόν και
ήρθα.» (ΒΜγ: 34).
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Στην ενότητα «Πόλεμος – Ειρήνη» παρατίθεται το κείμενο «Όαση Ειρήνης» (άρθρο
από το περιοδικό «Ερευνητές») και μας περιγράφει ένα σχολείο στο οποίο φοιτούν
Ισραηλίτες και Παλαιστίνιοι και μαθαίνουν να συμβιώνουν, να επικοινωνούν και να σέβονται
ο ένας τον άλλον, παρά τις εμπόλεμες συρράξεις που υπάρχουν εδώ και χρόνια ανάμεσα
στους δύο αυτούς λαούς. Το άρθρο συνοδεύεται από φωτογραφίες που απεικονίζουν τις
δραστηριότητες των παιδιών (Βμγ: 80). Επιπλέον, στην ίδια ενότητα παρατίθεται ένα κείμενο
που σκοπό έχει να αποδείξει πόσο παράλογα γεννιούνται οι διακρίσεις σε βάρος κάποιον
ομάδων και περιγράφει μια κοινωνία, η οποία φέρεται ρατσιστικά στην ομάδα των
πρασινομάλληδων κρίνοντάς τους μόνο από το γεγονός ότι έχουν πράσινα μαλλιά (ΤΕβ: 62).
Τέλος, παρατίθεται ένα άρθρο από την εφημερίδα Ερευνητές με τίτλο « ‘σύγχρονες’
ιστορίες ρατσισμού». Το κείμενο λέει: «Καυτά δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια της
δεκαπεντάχρονης Λορέιν Νισέιν καθώς διηγιόταν την τραυματική εμπειρία της στην Παγκόσμια
Διάσκεψη κατά του Ρατσισμού, της Ξενοφοβίας και της Μισαλλοδοξίας, που πραγματοποίησαν
τα Ηνωμένα Έθνη στο Ντέρμπαν στις αρχές του μήνα. Ένας λευκός καταστηματάρχης στη
Νότια Αφρική, κατηγόρησε τη νεαρή Λορέιν ότι έκλεψε από το μαγαζί του μερικά ρούχα και
αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Τι έκανε, λοιπόν, για να την τιμωρήσει; Την
περιέλουσε από πάνω μέχρι κάτω με λευκή μπογιά. Τα σχόλια είναι μάλλον περιττά.» Το
κείμενο συνοδεύεται από τη φωτογραφία της Λορέιν, η οποία κλαίει (ΤΕβ: 63).
2.2.3 Άρθρο 3 – Η μέριμνα της Πολιτείας για το συμφέρον του παιδιού
Δ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Ασφαλώς…. Κυκλοφορώ» διαβάζουμε το απόσπασμα
από τον Μικρό Νικόλα του Ρ. Γκοσινί, στο οποίο ο τροχονόμος, που είναι υπεύθυνος για την
ασφάλεια των παιδιών γύρω από το σχολείο, κάνει παράπονα στον διευθυντή γιατί οι
μαθητές δεν περνούν τον δρόμο όπως πρέπει. Αυτό οδηγεί τη δασκάλα τους στο να τους
κάνει μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής αντί για γραμματική (ΒΜα: 74-75). Στην ίδια ενότητα
τα παιδιά γνωρίζουν κάποια από τα σήματα της Τροχαίας και πληροφορούνται για δύο
Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής που έχουν γίνει με μέριμνα της Πολιτείας, ώστε τα παιδιά να
μάθουν να κινούνται σωστά στο δρόμο και να μην κινδυνεύουν από ατυχήματα (ΒΜα:
76,79). Στο τετράδιο εργασιών υπάρχει ο οδηγός κυκλοφοριακής αγωγής «70 Βήματα με
Οδική Ασφάλεια». Πρόκειται για ένα φυλλάδιο του Υπουργείου Μεταφορών, στο οποίο
δίνονται οδηγίες ασφαλείας για τους ποδηλάτες. Οι πληροφορίες του φυλλαδίου αφορούν τα
παιδιά, δεδομένου ότι αναφέρεται σε ποδήλατα και όχι σε αυτοκίνητα και επίσης οι μαθητές
και οι μαθήτριες έρχονται σε επαφή με κάποια σήματα της Τροχαίας (ΤΕα: 50).
Ε’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Η ζωή στην πόλη» βλέπουμε μια αφίσα του
Υπουργείου Πολιτισμού που καλεί τους μικρούς του φίλους σε «Παιχνίδια πολιτισμού», ενώ
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παρακάτω – στο πλαίσιο του προβληματισμού – δίνονται στους μαθητές οι ερωτήσεις «Ποιος
ενθαρρύνει και βοηθάει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και πώς;» και «Γιατί οι πολιτιστικές
εκδηλώσεις έχουν μεγάλη σημασία για τη ζωή των ανθρώπων, και ειδικότερα για τα παιδιά;»
(ΒΜα: 28).
Στην ενότητα για τα Χριστούγεννα διαβάζουμε το κείμενο «Χριστουγεννιάτικο
δώρο» (διασκευή από το βιβλίο «Διηγήματα Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων» της
Κ. Τζάμαλη) το οποίο αναφέρεται στο προσφυγόπουλο Άντη, που κάνει Χριστούγεννα σε
έναν προσφυγικό καταυλισμό μαζί με τη μητέρα του. Στο τέλος του κειμένου αναφέρεται πως
η μητέρα πήγε να πάρει λίγα τρόφιμα που «…η κυβέρνηση μοίραζε για τις γιορτές στους
πρόσφυγες απ’ τη βοήθεια του ΟΗΕ» (ΒΜβ: 24). Παρακάτω διαβάζουμε ένα απόσπασμα από
οδηγίες που δίνει η εταιρεία Αττικό Μετρό και το Υπουργείο Μεταφορών για την ασφαλή
μετακίνηση των παιδιών με το μετρό (ΒΜα: 33).
ΣΤ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Η ζωή σε άλλους τόπους» δίνεται μία
δραστηριότητα στην οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να στείλουν επιστολή στον
Δήμαρχο, γιατί αυτός και το πολιτικό του συμβούλιο πρέπει να μεριμνήσουν για τους
πρόσφυγες της περιοχής και για το γεγονός ότι ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες (ΒΜα: 85).
Στην ενότητα «Ατυχήματα» διαβάζουμε το κείμενο «Δρόμο παίρνω… Δρόμο
αφήνω» το οποίο αναφέρεται σε ένα ατύχημα που είχε κάποιο από τα παιδιά της τάξης. Ο κ.
Τροχαίος – όπως αποκαλείται από τους μαθητές – εμφανίζεται με σκοπό να τους κάνει
μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής και να τους προστατέψει από μελλοντικά πιθανά ατυχήματα
(ΒΜβ: 68-69). Στο τέλος της ενότητας, παρατίθεται ένα άρθρο από την εφημερίδα το Έθνος
το οποίο αναφέρεται σε διαγωνισμό που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία
με το σωματείο ‘Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος’. Ο διαγωνισμός ονομαζόταν «Το
κράνος αξίζει, η ζωή δεν γυρίζει» και ο στόχος τους δεν ήταν άλλος παρά η ευαισθητοποίηση
(ΒΜβ: 80). Στην ίδια ενότητα στο τετράδιο εργασιών δίνεται ένα φυλλάδιο με οδηγίες για
ασφαλή μετακίνηση στο δρόμο και τα παιδιά καλούνται να γράψουν ένα κείμενο το οποίο το
Υπουργείο Παιδείας θα το μοιράσει στα σχολεία (ΤΕβ: 7). Τέλος παρατίθεται και ένα κείμενο
από φυλλάδιο του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο αναφέρεται στον θεσμό του σχολικού
τροχονόμου και στο έργο που επιτελεί (ΤΕβ: 16).
2.2.4 Άρθρο 7 – Όνομα & Ιθαγένεια
Α’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Το χαμένο κλειδί» ζητείται από τα παιδιά να
συμπληρώσουν τη δική τους ταυτότητα, η οποία περιλαμβάνει όνομα, επώνυμο, όνομα
πατέρα και μητέρας, χρονολογία και τόπο γέννησης και ύψος (ΤΕβ: 28). Και σε αυτή την
περίπτωση, παρατηρείται μια υπαινικτική αναφορά στο Δικαίωμα του Παιδιού να έχει όνομα
55

και ιθαγένεια και δεν δίνονται περιθώρια για συζήτηση σχετικά με κάποια παιδιά που μπορεί
να στερούνται αυτό το δικαίωμα.
Β’ Δημοτικού: Το πρώτο πράγμα που ζητά το βιβλίο της Β’ τάξης από τα παιδιά
είναι να συμπληρώσουν κάποια στοιχεία για τον εαυτό τους, όπως είναι το όνομά τους, ο
τόπος διαμονής και ο τόπος και η χρονολογία γέννησης (ΒΜα: 7).
Στην ενότητα «Πώς λέμε ΟΧΙ;» υπάρχει μια εικόνα που δείχνει μαθητές και
μαθήτριες να παρελαύνουν κρατώντας την ελληνική σημαία. Στη συνάφεια του κειμένου
τίθενται θέματα ταυτότητας, ιθαγένειας και του αισθήματος του ανήκειν (ΒΜα: 58). Στην
ενότητα «Ποιος είναι; Τι κάνει;» απεικονίζονται δύο ταυτότητες. Μια αστυνομική και μια
ταυτότητα εθελοντή αιμοδότη (ΒΜγ: 35). Εδώ με δύο απλά παραδείγματα που τα παιδιά
ενδεχομένως έχουν συναντήσει και στην καθημερινή τους ζωή (πιθανόν να έχουν δει κάποια
ταυτότητα των γονιών τους), δίνεται η δυνατότητα να καταλάβουν ότι ο καθένας και η
καθεμία χαρακτηρίζεται από ορισμένα πράγματα, όπως είναι το όνομά του/της, που
αποτελούν την ταυτότητά του/της. Στην ίδια ενότητα στο τετράδιο εργασιών απεικονίζεται
ένα διαβατήριο και ζητείται από τους μαθητές και τις μαθήτριες να συμπληρώσουν οι ίδιοι/ες
την ταυτότητα τους.
Γ’ Δημοτικού: Ο γάτος έχει κρεμασμένη στο λαιμό του μια ταυτότητα που γράφει το
όνομά του. Αλλά και στην αρχή του τετραδίου εργασιών ζητείται από τα παιδιά να
συμπληρώσουν τη δική τους ταυτότητα (ΤΕα: 6). Επί της ουσίας, το δικαίωμα του ονόματος
δίνεται και εδώ ως κάτι τόσο αυτονόητο που το δικαιούνται ακόμη και τα ζώα, χωρίς ωστόσο
να γίνεται αναφορά για τη στέρηση του δικαιώματος.
Δ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» υπάρχει μια άσκηση με
τα ονόματα παιδιών από διάφορες χώρες και η σημασία τους. Ξεκινώντας η άσκηση
αναφέρει ότι το όνομά μας είναι μοναδικό, μπορεί να σημαίνει κάτι στη γλώσσα, στη
θρησκεία ή στον πολιτισμό μας, μας συνδέει με τα μέλη της οικογένειας και της κοινότητάς
μας και είναι μέρος του εαυτού μας (ΤΕβ: 41).
2.2.5 Άρθρο 9 – Ζωή και επικοινωνία με τους γονείς
Στο προοίμιο της Σύμβασης των δικαιωμάτων του παιδιού η οικογένεια αναφέρεται
ως η θεμελιώδης μονάδα της κοινωνίας και ως το φυσικό περιβάλλον για την ανάπτυξη και
την ευημερία όλων των μελών της, και ιδιαίτερα των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο
9, παράγραφος 1 αναφέρεται ότι βασική μέριμνα όλων των Συμβαλλόμενων Κρατών πρέπει
να είναι ο μη αποχωρισμός του παιδιού από τους γονείς του, παρά τη θέλησή τους, εκτός αν
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αυτό κριθεί αναγκαίο για την ευημερία και το συμφέρον του παιδιού (κακομεταχείριση ή
παραμέληση του παιδιού). Και σε αυτήν την περίπτωση, τα παιδιά παρουσιάζονται να ζουν
μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή (παρουσίαση του δικαιώματος ως κεκτημένο και
αυτονόητο).
Α’ Δημοτικού: Στην αρχή του βιβλίου συναντάμε τον Άρη και τη Μαρίνα με τη
μητέρα τους στην παραλία και τον Ορφέα με τη δική του μητέρα (ΒΜα: 22). Στη συνέχεια,
όταν οι πρωταγωνιστές και οι πρωταγωνίστριες του βιβλίου αποφασίζουν με τον δάσκαλό
τους να ζωγραφίσουν τη μάντρα του σχολείου, ο δεύτερος προτείνει να καλέσουν και τους
γονείς των παιδιών να βοηθήσουν την προσπάθειά τους (ΒΜβ: 16). Επιπλέον, τα παιδιά
έχουν τη βοήθεια των γονιών τους στη δημιουργία του χιονάνθρωπου (ΒΜβ: 20). Στο
κείμενο «Βόλτα στο βουνό» διαβάζουμε πως ο Άρης, η Μαρίνα και η Αγγελική έχουν πάει
εκδρομή στο βουνό με τους γονείς τους (ΒΜβ: 50), ενώ στο κείμενο «Καλοκαιρινή εκδρομή»
διαβάζουμε για την εκδρομή στη θάλασσα που οι γονείς είχαν υποσχεθεί στα παιδιά τους
(ΒΜβ: 70).
Β’ Δημοτικού: Στο φανταστικό ταξίδι που κάνει ένα παιδί στο διάστημα, συναντά
κάποιους εξωγήινους που τον προσκαλούν να μείνει για λίγο μαζί τους και το πρώτο του
μέλημα είναι να ειδοποιήσει τους γονείς του (ΒΜα: 31).
Στο ποίημα «Ο Φτεροπόδαρος» από τη συλλογή του Α. Κωνσταντινίδη «Η γιαγιά
μου λέει και λέει… ιστορίες με μέλι» διαβάζουμε για την μαμά του Γιάννη που τον στέλνει
στο μπακάλικο για ψώνια (ΒΜα: 37). Η αναφορά αυτή δεν είναι τίποτα παραπάνω από την
αναπαραγωγή μιας στερεοτυπικής εικόνας της ελληνικής κοινωνίας. Είναι σχεδόν αδύνατο,
παίρνοντας κανείς αφορμή από αυτή την αναφορά να προωθήσει την Εκπαίδευση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού.
Στην ενότητα «Με προσκαλούν και προσκαλώ» υπάρχει μια δραστηριότητα στο
τετράδιο εργασιών που αναφέρει όλα τα μέλη της οικογένειας (μαμά, μπαμπάς, παππούς,
γιαγιά, αδέρφια κτλ) με σκοπό οι μαθητές και οι μαθήτριες να τα βάλουν στην κατηγορία των
συγγενών (ΤΕβ: 14). Σε μια άλλη δραστηριότητα διαβάζουμε για ένα γράμμα που έστειλε
στον Αρμπέν ο πατέρας του, επειδή προφανώς ζουν μακριά ο ένας από τον άλλον και
διαλέγουν αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας (ΤΕβ: 24). Το γεγονός ότι επιλέγεται ο Αρμπέν για
να επικοινωνήσει μέσω γράμματος με τον μπαμπά του προφανώς δεν είναι τυχαίο, δεδομένου
ότι πρόκειται για ένα παιδί αλβανικής καταγωγής. Και σε αυτήν την περίπτωση παρατηρείται
η αναπαραγωγή στερεοτυπικών εικόνων, γιατί πρόκειται για μια κατάσταση που βιώνουν
πολλά παιδιά μεταναστών και μεταναστριών. Η συγγραφική ομάδα επιλέγει τον Αρμπέν και
όχι κάποιο από τα υπόλοιπα παιδιά που παρουσιάζονται – όπως προαναφέρθηκε – να ζουν
μια ευτυχισμένη ζωή με την οικογένειά τους.
57

Γ’ Δημοτικού: Στο κείμενο «Αγαπητό μου ημερολόγιο» (απόσπασμα από το βιβλίο
της Ι. Χατζηπαναγιώτη «Αγαπημένο μου ημερολόγιο, Τάκη») μαθαίνουμε από τον Αριστείδη
ότι όταν δεν βγαίνει έξω για παιχνίδι παίζει στο σπίτι με την αδερφή του και ότι ο φίλος του ο
Θανάσης πηγαίνει συχνά με τους γονείς του να επισκεφθεί τη γιαγιά του (ΒΜα: 28). Στο
απόσπασμα «Στη νέα μας γειτονιά» από το βιβλίο της Λ. Πεταλά – Παπαδοπούλου
«Αξέχαστα χρόνια» η αφηγήτρια μας μιλά για τη μετακόμιση της εξαμελούς οικογένειάς της
σε ένα κτήμα και για τις άλλες δύο οικογένειες που ζουν εκεί (ΒΜα: 40). Στο κείμενο
«Αξέχαστα γενέθλια» διαβάζουμε πώς η Μελίνα ζήτησε – απαίτησε από τους γονείς της να
την ετοιμάσουν μια μεγάλη γιορτή για να γιορτάσει τα ένατα γενέθλιά της. Σύμμαχο σε αυτή
την προσπάθεια είχε τη γιαγιά της, τη Μερόπη (ΒΜβ: 34).
Στην ενότητα «Έλα στην παρέα μας!» υπάρχει το σκίτσο μιας τετραμελούς
οικογένειας (γονείς και δύο παιδιά), ενώ αμέσως μετά υπάρχει η εικόνα ενός γενεαλογικού
δέντρου. Στην ίδια ενότητα υπάρχει ένα κείμενο στο οποίο η Λένα διηγείται μια εκδρομή στο
βουνό που έκανε με τους γονείς και την αδερφή της (ΒΜβ: 46-47). Στην ενότητα «Άνθρωποι
και Μηχανές» βλέπουμε τη Χαρά μαζί με τον μπαμπά της να προσπαθούν να αγοράσουν
εισιτήρια από έναν αυτόματο πωλητή και στη συνέχεια δίνεται στους μαθητές και στις
μαθήτριες η υπόθεση πως θέλουν να πάνε στο Μέγαρο Μουσικής μαζί με τους γονείς τους
και καλούνται να βρουν την πιο σύντομη διαδρομή του μετρό (ΒΜβ: 66). Στην ενότητα
«Όλοι μια αγκαλιά» πληροφορούμαστε από τα όνειρα που έχει ο Ομάρ από το Μεξικό ότι οι
γονείς είναι υπεύθυνοι για να έχουν τα παιδιά σπίτι και φαγητό και για να πηγαίνουν σχολείο
(ΤΕβ: 61).
Δ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Ένα ακόμα σκαλί» δίνεται ένα κείμενο στο οποίο
περιγράφονται οι καλοκαιρινές διακοπές ενός παιδιού με την οικογένειά του (ΒΜα: 13). Στην
ενότητα «Ιστορίες παιδιών» δίνεται το απόσπασμα «Ο αδερφός της Ασπασίας» από το
ομώνυμο βιβλίο του Μ. Κοντολέων, στο οποίο περιγράφονται καθημερινές οικογενειακές
στιγμές, η σχέση των δύο αδερφών και η σχέση τους με τους γονείς τους (ΒΜβ: 15-16). Σε
κάποιες δραστηριότητες στο τετράδιο εργασιών γίνεται αναφορά σε οικογενειακές στιγμές.
Για παράδειγμα, η κόρη αποχαιρετά τη μητέρα της όταν φεύγει για δουλειά, η μητέρα
στρώνει το τραπέζι, όλοι οι συγγενείς συγκεντρώνονται γύρω από το οικογενειακό τραπέζι,
όλη η οικογένεια κάθεται να παρακολουθήσει τηλεόραση, η γιαγιά διηγείται ιστορίες στα
εγγόνια της κτλ. Πρόκειται για αναπαραστάσεις που έχουν σχεδόν όλα τα παιδιά, οπότε και
επιλέγονται – πιθανόν – στο πλαίσιο της στερεοτυπικής καθημερινότητας και της
οικογενειακής γαλήνης.
Παρακάτω, παρατίθεται ένα άρθρο από την εφημερίδα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ το οποίο
έχει τίτλο «Ο εξάχρονος ήρωας της Ορλεάνης» και περιγράφει το πώς ένα παιδί έσωσε
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κάποια άλλα παιδιά μετά την επέλαση ενός τυφώνα. Στο τέλος του κειμένου αναφέρεται πως
ο μικρός ήρωας είχε απλά ακολουθήσει την εντολή της μητέρας του, να προσέχει τα μικρά
παιδιά, και αυτός ήταν ο λόγος που τα κατάφερε (ΤΕα: 62).
Ε’ Δημοτικού: Στο βιβλίο της Ε’ τάξης υπάρχει ένα κείμενο που αναφέρεται στη
Βασιλική, η οποία πηγαίνει συχνά να μείνει με τη γιαγιά της και περνάει πολύ όμορφα.
Παρακάτω δίνεται το κείμενο «Ακτύπη… τα γενέθλια» από την εφημερίδα Ερευνητές, στο
οποίο περιγράφεται η μέρα των γενεθλίων του Ακτύπη, πώς πέρασε εκείνη τη μέρα με την
οικογένειά του, τι δώρο του έκαναν οι γονείς του και πώς προετοίμασαν όλοι μαζί το πάρτι
γενεθλίων του (ΒΜα: 82).
Στην ενότητα που αναφέρεται στα Χριστούγεννα υπάρχει ένα κείμενο το οποίο
αναφέρεται στο προσφυγόπουλο Άντη, που ζει σε ένα αντίσκηνο μόνο με τη μητέρα του,
επειδή ο πατέρας του έχει σκοτωθεί στον πόλεμο και οι ίδιοι αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν την πατρίδα τους (ΒΜβ: 24). Στην ενότητα «Μυστήρια – επιστημονική
φαντασία» παρατίθεται ένα κείμενο το οποίο παρουσιάζει τον μικρό Τζίνο να ζει με την
οικογένειά του (ΒΜβ: 87). Η ενότητα «Παιχνίδια» ξεκινά με ένα σκίτσο που απεικονίζει μια
γιαγιά μαζί με την εγγονή της. Η εικόνα συνοδεύεται από ένα σύντομο κείμενο, το οποίο
αναφέρει ότι η εγγονή χαίρεται να περνάει χρόνο μαζί με τη γιαγιά της, ενώ η δεύτερη τής
εξηγεί πώς παίζονται κάποια παιχνίδια (ΤΕβ: 15).
ΣΤ’ Δημοτικού: Το βιβλίο της Στ’ τάξης ξεκινάει με ένα απόσπασμα από «Τα
ψάθινα καπέλα» της Μ. Λυμπεράκη, στο οποίο περιγράφονται οι εξορμήσεις μιας
οικογένειας στη θάλασσα. Λίγο παρακάτω, στο κείμενο «Δυο μέρες στο βουνό»
πληροφορούμαστε για μια εκδρομή στην οποία μπορούν να συμμετέχουν παιδιά με τη
συνοδεία των γονιών τους (ΒΜα: 8). Στην ίδια ενότητα συναντάμε ένα κείμενο το οποίο
αναφέρεται σε ένα παιδί που κάνει διακοπές στο χωριό της γιαγιάς του και εκεί ο θείος του
τον προσκαλεί σε μια κατάδυση στο βυθό της θάλασσας (ΤΕα: 13).
Στην ενότητα «Η ζωή έξω από την πόλη» παρατίθεται ένα απόσπασμα από το βιβλίο
«39 καφενεία και ένα κουρείο» της Φ. Φραγκούλη, στο οποίο περιγράφεται η σχέση μιας
εγγονής και ενός παππού και οι κοινές ευτυχισμένες τους στιγμές. Λίγο παρακάτω υπάρχει
μια φωτογραφία που απεικονίζει έναν παππού, μια γιαγιά και τη μικρή τους εγγονή (ΒΜβ:
14, 16).
Η 11η ενότητα του βιβλίου ονομάζεται «Συγγενικές σχέσεις» και έχει πολλές
αναφορές στην οικογένεια. Ξεκινάει με την ραψωδία π της Οδύσσειας, η οποία περιγράφει τη
συνάντηση του Οδυσσέα με τον γιο του Τηλέμαχο, μετά από είκοσι χρόνια που είχαν να
ειδωθούν, και τα συναισθήματα που τους κατακλύζουν (ΒΜβ: 83). Στη συνέχεια δίνεται το
κείμενο «Ώρες με τη μητέρα μου» (απόσπασμα από το βιβλίο «Όνειρα από μετάξι» της Λ.
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Ψαραύτη) στο οποίο γίνεται αναλυτική περιγραφή της μητέρας (εξωτερική εμφάνιση,
χαρακτήρας, συνήθειες, αναμνήσεις από αυτή κτλ.) (ΒΜβ: 84). Το επόμενο κείμενο είναι ένα
απόσπασμα από τον Μικρό Νικόλα του Ρ. Γκοσινί, στο οποίο περιγράφεται το πώς οι γονείς
του Νικόλα του ανακοίνωσαν ότι φέτος για πρώτη χρονιά θα πάει μόνος του διακοπές
(κατασκήνωση), ποια φοβούνταν πως θα είναι η αντίδρασή του και πώς τελικά αντέδρασε το
παιδί (ΒΜβ: 89). Παρακάτω βλέπουμε άλλη μία φωτογραφία ενός παππού, μιας γιαγιάς και
του εγγονού τους και ζητείται από τα παιδιά να γράψουν τι συναισθήματα τους
δημιουργούνται βλέποντας την εικόνα και γιατί θεωρούν τόσο σημαντική αυτή τη σχέση
(ΒΜβ: 92). Το επόμενο κείμενο της ενότητας λέγεται «Μια οικογένεια ανάμεσα στις άλλες»
και πρόκειται για το κείμενο ενός μικρού παιδιού που έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα
Ερευνητές και αναφέρεται σε όλες τις μορφές οικογενειακής οργάνωσης, με τρόπο απλοϊκό
και ανάλαφρο, απενοχοποιώντας – ενδεχομένως – κάποια κοινωνικά στερεότυπα (ΒΜβ: 93).
Στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών της ίδιας ενότητας υπάρχει μία που
ζητά να περιγραφεί ένα αγαπημένο συγγενικό πρόσωπο, μία που ένα παιδί περιγράφει τον
μπαμπά του (απόσπασμα από το βιβλίο της Τ. Τίγκα «Η εποχή των υακίνθων»), μία που
περιγράφει μια οικογενειακή εκδρομή στους Δελφούς και μία που ζητά από τα παιδιά να
γράψουν μια ιστορία με τίτλο «Κουβέντες γύρω από το οικογενειακό τραπέζι» (ΤΕβ: 17-26).
Στην ενότητα που αναφέρεται στο Πάσχα δίνεται ένα απόσπασμα από το «Παιδικό
Πάσχα» του Γ. Ξενόπουλου και εκεί ο συγγραφέας διηγείται πολλές αναμνήσεις που έχει από
τη μητέρα του (ΒΜγ: 28). Στην ενότητα «Κινηματογράφος – Θέατρο» παρατίθεται η
περίληψη της ταινίας «Δύσκολοι αποχαιρετισμοί: Ο μπαμπάς μου». Πρόκειται για μια ταινία
στην οποία ο μικρός πρωταγωνιστής αρνείται να δεχτεί τον θάνατο του πολυαγαπημένου του
πατέρα (ΒΜγ: 38).
2.2.6 Άρθρο 13 – Ελευθερία της Έκφρασης
Α’ Δημοτικού: Στο βιβλίο της Α’ τάξης τα παιδιά βλέπουν έναν μεγάλο πίνακα
ζωγραφικής και σχολιάζουν τι βλέπει ο καθένας (ΒΜβ: 14). Ο ζωγράφος τους εξηγεί πώς
κάθε άνθρωπος βλέπει σε έναν πίνακα διαφορετικά πράγματα. Με αφορμή αυτόν τον πίνακα
οι πρωταγωνιστές και οι πρωταγωνίστριες αποφασίζουν να ζωγραφίσουν τη μάντρα του
σχολείου τους βάζοντας πινέλα και φαντασία. Λίγο παρακάτω τα παιδιά φτιάχνουν έναν
χιονάνθρωπο και βάζοντας

πάλι

τη φαντασία

τους χρησιμοποιούν

κατσαρόλες,

οδοντόβουρτσες και χρωματιστά πανιά για να τον διακοσμήσουν (ΒΜβ: 20).
Ο Άρης, η Μαρίνα και τα υπόλοιπα παιδιά συγκεντρώνονται στο σπίτι των πρώτων
για να παίξουν παντομίμα. Η παντομίμα είναι ένα κινητικό παιχνίδι που δίνει τη δυνατότητα
στα παιδιά να μάθουν να εκφράζονται με έναν διαφορετικό τρόπο (ΒΜβ: 48). Στο κείμενο
«Θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο» οι μικροί μαθητές και οι μικρές μαθήτριες αποφασίζουν
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με τη βοήθεια του δασκάλου τους να γράψουν το δικό τους βιβλίο στο οποίο θα αναφέρονται
στις καθημερινές τους περιπέτειες και σε αστείες ιστορίες (Βμβ: 64). Τέλος, μία από τις
δραστηριότητες που δίνεται στο τετράδιο εργασιών, ζητά από τα παιδιά να δώσουν τα δικά
τους ονόματα σε τέσσερις πίνακες γνωστών καλλιτεχνών (ΤΕα: 37).
Β’ Δημοτικού: Στη δεύτερη ενότητα του βιβλίου δίνεται ένα απόσπασμα από το
βιβλίο της Μ. Θεοδωράκη «Η Σερενάτα για το Κανταδοχώρι». Το κείμενο διηγείται την
ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που πήγε στον δήμαρχο της πόλης και απαίτησε να γίνει ένα
μουσικό σχολείο, γιατί η μουσική ομορφαίνει τη ζωή και χαρίζει χαμόγελα στα πρόσωπα των
ανθρώπων (Βμα: 22). Στην ενότητα «Εφημερίδες! Εφημερίδες!» οι πρωταγωνιστές και οι
πρωταγωνίστριες αποφασίζουν να φτιάξουν τη δική τους εφημερίδα, στην οποία θα γράφουν
για ζώα και φυτά, θα παίρνουν συνεντεύξεις, θα παρουσιάζουν διάφορα μέρη της Ελλάδας,
θα γράφουν σπαζοκεφαλιές και αινίγματα και γενικά θα συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες οι
οποίες ενδιαφέρουν τα παιδιά της ηλικίας τους (Βμγ: 8).
Στην ενότητα «ΠΡΟΣΟΧΗ! Τι λέει εκεί;» ενημερωνόμαστε από μια πρόσκληση που
έχουν ετοιμάσει τα παιδιά για την χορευτική παράσταση που θα δώσουν κάποιοι από τους
συμμαθητές τους και τις συμμαθήτριές τους (ΤΕα: 60). Στην ενότητα «Για να γελάσουμε…»
συναντάμε τον μικρό Λάκη, ο οποίος ζητά από τον μπαμπά του να του πάρει ένα τύμπανο για
να παίζει (ΤΕβ: 69). Με αφορμή μια δραστηριότητα μέσω της οποίας τα παιδιά μαθαίνουν να
αλληλογραφούν, γίνεται αναφορά σε έναν διαγωνισμό ζωγραφικής ο οποίος απευθύνεται σε
παιδιά (ΤΕβ: 21). Κάποια στιγμή οι πρωταγωνιστές του βιβλίου συνεργάζονται και κάνουν
μια ομαδική ζωγραφιά, στην οποία ο καθένας ζωγραφίζει ό,τι θέλει με σκοπό να την
χαρίσουν σε μια φίλη τους (ΤΕβ: 37).
Γ’ Δημοτικού: Στο απόσπασμα «Το τετράδιο ζωγραφικής» από το βιβλίο της Α.
Σαφιλίου «Καινούργια και αναπάντεχα» συναντάμε την Καιτούλα που όνειρό της είναι όταν
μεγαλώσει να γίνει ζωγράφος και ζωγραφίζει συνέχεια. Μάλιστα στις ζωγραφιές της βάζει τη
δική της σφραγίδα ανακατεύοντας τα χρώματα και έχοντας πάντα άποψη και επιχειρήματα
για αυτά που επιλέγει να ζωγραφίσει (ΒΜα: 72). Στο κεφάλαιο «Φτιάχνουμε προσκλήσεις»,
οι μαθητές ετοιμάζουν μια πρόσκληση για τη δική τους θεατρική παράσταση (ΒΜβ: 44).
Με αφορμή μια δραστηριότητα η οποία έχει τίτλο «Το σχολείο με τα μάτια των
παιδιών» γίνεται αναφορά σε μια έκθεση φωτογραφίας στην οποία μπορούν να συμμετέχουν
τα παιδιά (ΤΕα: 15). Λίγο παρακάτω, συναντάμε τα παιδιά που ετοιμάζονται να ασχοληθούν
με το θεατρικό παιχνίδι, να προετοιμάσουν μια δική τους έκθεση φωτογραφίας, αλλά και να
συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα «Τα παιδιά ζωγραφίζουν το Αιγαίο» –
άλλες τρεις μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης (ΤΕα: 26).
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Επίσης, σε κάποιες άλλες δραστηριότητες, ζητείται από τους μαθητές και από τις
μαθήτριες να γράψουν το δικό τους ποίημα, να φτιάξουν τη δική τους αφίσα για τη
χρησιμότητα της ανακύκλωσης και να ζωγραφίσουν τοπία για να στολίσουν την τάξη τους.
Μερικοί ακόμη τρόποι ελευθερίας της έκφρασης παρουσιάζονται και μέσω της δημιουργίας
σχολικής εφημερίδας, διαφήμισης και αφίσας, της συγγραφής ποιήματος και παραμυθιού. Οι
δραστηριότητες αυτές βρίσκονται σχεδόν σε όλες τις ενότητες του βιβλίου και του τετραδίου
εργασιών.
Δ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Η παράσταση αρχίζει» δίνεται αφορμή στους μαθητές
και στις μαθήτριες να σχεδιάσουν μία αφίσα με έναν αρλεκίνο για να στολίσουν την τάξη
τους (ΒΜβ: 62). Στο αντίστοιχο σημείο του τετραδίου εργασιών δίνονται οδηγίες για την
κατασκευή μιας μάσκας αρλεκίνου (ΤΕβ: 9). Παρόλο που αυτές οι δραστηριότητες κινούνται
στο πλαίσιο της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης, το θέμα της αφίσας δεν αποτελεί
πρωτοβουλία των μαθητών και των μαθητριών αλλά πρέπει να απεικονίζει έναν αρλεκίνο και
μάλιστα κατόπιν οδηγιών. Μάλιστα, αυτό που φαίνεται να συμβαίνει είναι ότι η
δραστηριότητα εδώ προσανατολίζεται στην επίτευξη κάποιων ψυχοκινητικών στόχων και όχι
στην καλλιέργεια της καλλιτεχνικής έκφρασης.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της προετοιμασίας μιας σχολικής θεατρικής παράστασης οι
μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να ετοιμάσουν τους διαλόγους του θεατρικού έργου, την
αφίσα της παράστασης, το πρόγραμμα και τις προσκλήσεις (ΤΕβ: 16). Με αφορμή το
κεφάλαιο που αναφέρεται στα Δικαιώματα του Παιδιού, οι μαθητές και οι μαθήτριες
καλούνται να ετοιμάσουν ζωγραφιές με θέμα «Τα παιδιά ζωγραφίζουν για τα παιδιά» και
συγκεντρώνοντας όλες τις ζωγραφιές να φτιάξουν το δικό τους άλμπουμ (ΤΕβ: 43). Ακόμη,
με αφορμή τον διαγωνισμό «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δικαιώματα των παιδιών»
καλούνται να φτιάξουν μια αφίσα, ώστε να χρησιμοποιηθεί για τις εκστρατείες υπεράσπισης
των δικαιωμάτων των παιδιών (ΤΕβ: 45).
Στην ενότητα «Λέξεις φτερουγίζουν πέρα, ταξιδεύουν στον αέρα» προτείνεται η
δημιουργία μιας αφίσας στην οποία θα απεικονίζονται κείμενα από διάφορες γλώσσες και
γραφές (ΤΕβ: 9). Στο συγκεκριμένο σημείο δίνεται μια πολύ καλή αφορμή για Εκπαίδευση
στα Δικαιώματα του Παιδιού, αρκεί ο/η εκπαιδευτικός να αδράξει την ευκαιρία και να
επεκτείνει την δραστηριότητα, ώστε να υπάρξει πρόσφορο έδαφος για συζήτηση σχετική με
την ετερότητα. Τέλος, στην ενότητα «Γελάσαμε με την ψυχή μας» οι μαθητές παροτρύνονται
να συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό κόμικς, φτιάχνοντας τη δική τους ιστορία (ΒΜγ: 17).
Ε’ Δημοτικού: Στο πρώτο κεφάλαιο με τίτλο «Ο φίλος μας το περιβάλλον» ζητείται
από τους μαθητές και από τις μαθήτριες να γράψουν ένα δικό τους κείμενο σχετικά με ένα
δάσος που κινδυνεύει από μια πυρκαγιά, από παράνομους ξυλοκόπους ή από όξινη βροχή
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(ΒΜα: 10).Στην ενότητα με τίτλο «Μουσική και άλλες τέχνες» συναντάμε κάποιους πίνακες
του Picasso, του Magritte και του Σταθόπουλου, οι οποίοι είναι εμπνευσμένοι από τη
μουσική και στη συνέχεια ζητείται από τους μαθητές να ζωγραφίσουν και αυτοί έναν πίνακα,
να γράψουν ένα ποίημα ή μια μικρή ιστορία, παίρνοντας έμπνευση από το ίδιο θέμα (ΒΜβ:
20). Στην ενότητα «Κατασκευές» οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν μόνοι τους ένα
ελληνικό μοναστήρι, αλλά και μόμπιλο με καπάκια (κατόπιν οδηγιών) και λίγο παρακάτω, με
αφορμή μια κατασκευή που είναι αφιερωμένη στο Πάσχα, οι μαθητές και οι μαθήτριες
καλούνται να κατασκευάσουν πασχαλινά αβγά (ΒΜγ: 12). Εδώ, προφανώς, ισχύει – όπως
προαναφέρθηκε – η επίτευξη ψυχοκινητικών στόχων.
ΣΤ’ Δημοτικού: Σχεδόν σε όλες τις ενότητες της ΣΤ’ Δημοτικού δίνονται
δραστηριότητες που αφορούν τη σχολική εφημερίδα. Έτσι, τα παιδιά καλούνται συνέχεια να
γίνουν αρθρογράφοι και να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με διάφορα θέματα (αυτά
πάντα σχετίζονται με τη θεματική της ενότητας). Έτσι, λοιπόν, καλούνται να γράψουν για τις
θρησκείες του κόσμου, για το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα και τα προβλήματα
που δημιουργεί, για τα παιδικά ατυχήματα που συμβαίνουν στο σχολείο, για την Παγκόσμια
Ημέρα της Οικογένειας, για επαγγέλματα που δεν υπάρχουν πια, για την αγαπημένη τους
ταινία, για τη θεατρική παράσταση που ετοιμάζει η τάξη τους, για ένα μουσείο που
επισκέφθηκαν, τη συνέντευξη που πήραν από μια εργαζόμενη κτλ.
Στην ενότητα που αναφέρεται στην επέτειο του Πολυτεχνείου οι μαθητές και οι
μαθήτριες καλούνται να δραματοποιήσουν το απόσπασμα που δίνεται από το βιβλίο της Ζ.
Σαρή «Τα γενέθλια» και να ετοιμάσουν μια αφίσα που θα εξυμνεί τη δημοκρατία (ΒΜα: 74).
Με αφορμή την ενότητα «Ατυχήματα» παρατίθεται μια συνέντευξη από την εφημερίδα
Έθνος της Κυριακής στην οποία γίνεται αναφορά σε έναν παιδικό διαγωνισμό φωτογραφίας
με θέμα «Το κράνος αξίζει, η ζωή δεν γυρίζει» (ΒΜβ: 80). Στην ενότητα «Κινηματογράφος –
Θέατρο» διαβάζουμε για μια βραβευμένη ταινία η οποία παρουσιάζει ένα δωδεκάχρονο αγόρι
που εκδίδει την εφημερίδα «Ψύλλος». Το παιδί δηλώνει: «ο Ψύλλος είναι τα ταξίδια που
θέλω να κάνω, τα φτερά που με βοηθούν να πετάξω μακριά από το μικρό μου χωριό» (ΤΕβ:
51). Στην ίδια ενότητα παρατίθεται ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Ζ. Σαρή «Ε.Π.», το
οποίο αναφέρεται σε μια σχολική θεατρική παράσταση. Με αφορμή το κείμενο ζητείται από
τους μαθητές και από τις μαθήτριες να ετοιμάσουν τη δική τους θεατρική παράσταση,
φτιάχνοντας την ανακοίνωση, το πρόγραμμα, τις προσκλήσεις και την αφίσα (ΒΜγ: 86-87).
Αφορμή για δημιουργία αφίσας δίνεται και στην ενότητα «Πόλεμος – Ειρήνη», ώστε να γίνει
γνωστή η έκθεση ζωγραφικής των παιδιών του σχολείου με τίτλο «Δώστε μια ευκαιρία στην
ειρήνη» (ΒΜγ: 82).
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2.2.7 Άρθρο 14 – Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας
Β’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Χρήσιμες οδηγίες» διαβάζουμε το ποίημα του Ζ.
Παπαντωνίου «Προσευχή του μικρού κοριτσιού», το οποίο πρόκειται για την παράκληση
ενός κοριτσιού στον Θεό να της στείλει μια φωλιά χελιδόνια, δυο άσπρα περιστέρια και να
γεμίσει η γλάστρα της λουλούδια (ΒΜγ: 50).
ΣΤ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Η ζωή σε άλλους τόπους» δίνεται ένα απόσπασμα
από την Εικονογραφημένη Νεανική Εγκυκλοπαίδεια (Ελληνικά Γράμματα) στο οποίο
αναφέρονται τα χαρακτηριστικά πολλών θρησκειών (χριστιανισμός, βουδισμός, ινδουισμός
κτλ) (ΒΜα: 90).
2.2.8 Άρθρο 15 – Ελευθερία του παιδιού να συνεταιρίζεται και να συνέρχεται ειρηνικά
Α’ Δημοτικού: Στην ενότητα των Χριστουγέννων βλέπουμε τον γνωστό πίνακα του
Ν. Λύτρα «Τα κάλαντα», στον οποίο απεικονίζεται μια παρέα παιδιών που έχει βγει στους
δρόμους για να τα τραγουδήσει (ΒΜα: 76). Στην ενότητα «Άνοιξη» βλέπουμε τους
πρωταγωνιστές του βιβλίου να έχουν συγκεντρωθεί στο σπίτι του Άρη και της Μαρίνας, με
σκοπό να παίξουν παντομίμα, ενώ λίγο παρακάτω τους συναντάμε όλους μαζί σε εκδρομή
στο βουνό και έπειτα σε εκδρομή στη θάλασσα (ΒΜβ: 48).
Β’ Δημοτικού: Στο βιβλίο της Β’ τάξης οι πρωταγωνιστές και οι πρωταγωνίστριες
ξεκινούν μαζί το μεγάλο ταξίδι για τη Χωχαρούπα, όπου συναντούν επίσης πολλά παιδιά
συγκεντρωμένα που παίζουν και τραγουδούν (ΒΜα: 69). Επίσης, με αφορμή την Καθαρά
Δευτέρα οι καλοί φίλοι και συμμαθητές συναντιούνται με σκοπό να πετάξουν χαρταετό.
Αρχικά, ο καθένας/ η καθεμία προσπαθεί να πετάξει τον δικό του, όταν όμως δεν τα
καταφέρνουν συνεργάζονται και καταφέρνουν τον έναν χαρταετό να πετάξει πολύ ψηλά
(ΒΜβ: 79). Παρακάτω, διαβάζουμε στη περίληψη του βιβλίου «Τα ψηλά βουνά» του Ζ.
Παπαντωνίου για μια παρέα παιδιών που αποφάσισαν να ζήσουν για μερικές μέρες στο
βουνό, βοηθώντας ο ένας τον άλλον – χωρίς τη βοήθεια των μεγάλων – και τα κατάφεραν
(ΒΜβ: 81).
Γ’ Δημοτικού: Στο βιβλίο της Γ’ Δημοτικού βλέπουμε παρέες παιδιών να
συγκεντρώνονται στο δρόμο και να παίζουν με το χιόνι, να παίζουν στην αυλή του Εγωιστή
Γίγαντα όσο αυτός λείπει, να συγκεντρώνονται σε σπίτια φίλων για να γιορτάσουν όλοι μαζί
κάποια γιορτή ή κάποια γενέθλια (ΒΜβ: 27). Επιπλέον και σε αυτή την τάξη βλέπουμε μια
εικόνα παιδιών που λένε τα κάλαντα (Β. Παπαϊωάννου, Μουσείο Μπενάκη) και ακόμη στην
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ενότητα που αναφέρεται στις Απόκριες βλέπουμε μασκαρεμένα παιδιά να παρελαύνουν και
να διασκεδάζουν (ΒΜβ: 32, 77).
Δ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Ιστορίες παιδιών» συναντάμε τον Κωνσταντή με την
παρέα του, που ζουν σε ένα νησί και κάθε μέρα συναντιούνται και σκαρώνουν τρέλες, γιατί
έτσι περνούν καλά και ανακαλύπτουν πολλά νέα πράγματα (ΒΜβ: 10). Στην ενότητα «Η
ελιά» συναντάμε τον Αντρέα με τα ξαδέρφια του στην εξοχή για πικ νικ (ΒΜβ: 43).
Ε’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Η ζωή στην πόλη» βλέπουμε διάφορες πολιτιστικές
εκδηλώσεις, οι οποίες καλούν ομάδες παιδιών να συμμετέχουν με απώτερο σκοπό να
μορφωθούν και να ψυχαγωγηθούν σε κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας (ΒΜα: 23-40).
Στην ενότητα «Οι φίλοι μας, οι φίλες μας» διαβάζουμε το κείμενο «Ακτύπη…τα γενέθλια»
(από την εφημερίδα Ερευνητές), στο οποίο όλοι οι φίλοι και όλες οι φίλες του Ακτύπη
συγκεντρώνονται στο σπίτι του για να γιορτάσουν τα γενέθλιά του. Εκεί παίζουν όλοι μαζί
και διασκεδάζουν (ΒΜα: 82). Στην ενότητα «Αθλήματα –Σπορ» παρατίθεται ένα απόσπασμα
από τον Μικρό Νικόλα του Ρενέ Γκοσινί, στο οποίο η γνωστή παρέα του βιβλίου δίνει
ραντεβού το απόγευμα στο πάρκο για να παίξει ποδόσφαιρο (ΒΜγ: 65).
ΣΤ’ Δημοτικού: Στην ΣΤ’ τάξη, εκτός από τις καλοκαιρινές περιπέτειες με φίλους
και φίλες, υπάρχει και ένα κείμενο που αναφέρεται σε μια εκδρομή στα χιόνια, στην οποία
μια μεγάλη παρέα παιδιών πέρασε ευχάριστα και διασκέδασε σε ένα χιονοδρομικό κέντρο
(ΤΕα: 16).
2.2.9 Άρθρο 16 – Ιδιωτική Ζωή
Α’ Δημοτικού: Στο ταχυδρομείο έχει καταφθάσει ένα δέμα για την Ιωάννα από τον
θείο της και η μαμά της της ανακοινώνει ότι την επόμενη μέρα θα πάνε να το παραλάβουν
μαζί, για να το ανοίξει η ίδια (ΒΜβ: 32).
Β’ Δημοτικού: Γίνεται αναφορά στο ημερολόγιο που κρατάει η Χαρά και περιγράφει
την εμπειρία της στη Χωχαρούπα. Δεν υπάρχουν επιπλέον αναφορές στην ιδιωτικότητα που
συσχετίζεται με κάποιο προσωπικό ημερολόγιο (ΒΜβ: 6).
Ε’ Δημοτικού: Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο βιβλίο της Ε’ τάξης, στο οποίο ο
μικρός ΠΧ γράφει στο ημερολόγιό του πώς πέρασε τη μέρα του (ΒΜβ: 53).
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2.2.10 Άρθρο 17 – Πρόσβαση σε ενημέρωση και υλικό (ΜΜΕ)
Α’ Δημοτικού: Η Μαρίνα, μία από τις πρωταγωνίστριες του βιβλίου, εμφανίζεται να
πηγαίνει στη βιβλιοθήκη και να δανείζεται ένα βιβλίο που έχει πληροφορίες για τα πουλιά.
Παρατίθεται, μάλιστα, και ένα απόσπασμα που μιλά για το κοτσύφι (ΒΜβ: 52). Στην ενότητα
«Ο κόσμος των βιβλίων» υπάρχει το κείμενο «Στη βιβλιοθήκη», το οποίο διηγείται την
επίσκεψη των παιδιών σε μια βιβλιοθήκη και το γεγονός ότι το καθένα επιλέγει από ένα
βιβλίο που το ενδιαφέρει (παραμύθι, βιβλίο με περιπέτειες, βιβλίο με πληροφορίες για τα ζώα
του δάσους) (ΒΜβ: 58).
Β’ Δημοτικού: Η Βάγια, μία από τις πρωταγωνίστριες του βιβλίου, αγοράζει το
περιοδικό «Χωχαρούπα», το οποίο φαίνεται να περιέχει θέματα που την ενδιαφέρουν (ΒΜα:
24). Στη συνέχεια οι πρωταγωνιστές και οι πρωταγωνίστριες του βιβλίου βρίσκονται σε ένα
σούπερ μάρκετ, όπου μαθαίνουν να είναι προσεκτικοί/ες με τις ημερομηνίες λήξης που
υπάρχουν πάνω στα προϊόντα. Επιπλέον, με αφορμή τα διάφορα προϊόντα που βλέπουν στο
σούπερ μάρκετ και τους είναι γνωστά από τις διαφημίσεις, παρατίθεται ένα ποίημα της
Μαρίας Γουμενοπούλου, το οποίο ωθεί τα παιδιά στο να στέκονται κριτικά απέναντι στα
μηνύματα που θέλουν να περάσουν οι διαφημίσεις (ΒΜα: 41).
Στην ενότητα «ΠΡΟΣΟΧΗ! Τι λέει εκεί;» βλέπουμε μια εικόνα στην οποία υπάρχει
ένας πίνακας ανακοινώσεων που ενημερώνει για μια θεατρική παράσταση και μια έκθεση
ζωγραφικής, ενώ δίπλα υπάρχει ένας κύριος που κρατάει μια εφημερίδα με μικρές αγγελίες
(ΒΜβ: 15). Στην ενότητα «Μες στο Μουσείο» αναφέρεται πως η Χαρά γράφτηκε
συνδρομήτρια στο περιοδικό «Λαλουσάκι» του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και από
εκεί παίρνει χρήσιμες πληροφορίες (ΒΜβ: 51).
Η ενότητα «Εφημερίδες! Εφημερίδες!» ξεκινά με τα πρωτοσέλιδα τριών σχολικών
εφημερίδων και στη συνέχεια υπάρχει δραστηριότητα που προτρέπει τους μαθητές να φέρουν
εφημερίδες και να τις κατατάξουν σε κατηγορίες ανάλογα με το αν είναι ασπρόμαυρες,
έγχρωμες, καθημερινές, κυριακάτικες κτλ (ΒΜγ: 6). Στην ενότητα «Αλληλογραφώ»
πληροφορούμαστε για την τηλεοπτική εκπομπή «Το κόκκινο μπαλόνι», η οποία καλεί το
κοινό της σε διαγωνισμό ζωγραφικής (ΤΕβ: 21). Στην ενότητα «Τα μάθατε τα νέα;»
παρουσιάζεται το πώς γίνεται ένα ρεπορτάζ, πώς γράφεται στην εφημερίδα και πώς φτάνει
τελικά στα χέρια μας και έχουμε την ευκαιρία να ενημερωνόμαστε για διάφορα πράγματα
που συμβαίνουν (ΤΕβ: 45).
Γ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Πολιτείες ντυμένες στα λευκά» δίνεται ένα
διασκευασμένο άρθρο από μια ηλεκτρονική εφημερίδα (αυθεντικό κείμενο) και ζητείται από
τους μαθητές να αναλύσουν και να επεξεργαστούν το άρθρο ώστε να καταστεί σαφές ποιες
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πληροφορίες μπορεί να πάρει κανείς από αυτό. Στην ίδια ενότητα συναντάμε άλλο ένα άρθρο
με παρόμοιο περιεχόμενο (κακοκαιρία) καθώς επίσης και τίτλους από άρθρα εφημερίδων
(ΒΜβ: 15). Στο τετράδιο εργασιών με αφορμή μια γραμματική δραστηριότητα τα παιδιά
πληροφορούνται ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να μας ενημερώσουν και για το
πρόγραμμα της τηλεόρασης (ΤΕα: 64). Στην ενότητα «Του κόσμου το ψωμί» δίνεται ένα
απόσπασμα από άρθρο διασχολικού περιοδικού (ΤΕβ: 56).
Δ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Εμένα με νοιάζει» μια παρέα παιδιών στην
προσπάθειά τους να βρουν από τι κινδυνεύει η γη συγκεντρώνουν πληροφορίες από
εφημερίδες, περιοδικά και το διαδίκτυο (ΒΜα: 53-70). Στην ενότητα «Η παράσταση αρχίζει»
δίνεται στους μαθητές και στις μαθήτριες ένα απόκομμα της εφημερίδας «Το Βήμα», το
οποίο αναφέρεται σε όλα τα παιδικά θέατρα. Οι μαθητές καλούνται να βρουν από εκεί
πληροφορίες σχετικές με το έργο «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Μολιέρου (ΤΕα: 43). Στην
ενότητα «Το ανθρώπινο θαύμα» δίνεται ένα κείμενο που εξηγεί τι είναι το διαδίκτυο και πώς
ξεκίνησε και στη συνέχεια δίνονται διάφορες πληροφορίες για το πώς μπορούμε να το
χρησιμοποιούμε και κάποιες ιστοσελίδες που μπορούμε να επισκεφθούμε (ΒΜγ: 53-54).
Στην ενότητα «Η ελιά» μια μαθήτρια της Δ’ τάξης, η Έλλη, έχει βρει στο διαδίκτυο ένα
κείμενο με πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την ελιά (ΒΜβ: 35). Τέλος, δίνεται άλλο ένα
αυθεντικό κείμενο από τον ιστότοπο safeline.gr το οποίο δίνει στα παιδιά χρήσιμες
συμβουλές σχετικά με το τι πρέπει να προσέχουν όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο (δεν
δίνουμε όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, δεν ανοίγουμε ηλεκτρονικά μηνύματα από άγνωστους
αποστολείς, δεν δίνουμε τους κωδικούς πρόσβασης σε τρίτους κτλ).
Ε’ Δημοτικού: Στο βιβλίο της Ε’ τάξης υπάρχει μια ολόκληρη ενότητα η οποία είναι
αφιερωμένη στην τηλεόραση. Εκεί γίνονται πολλές αναφορές για την πρόσβαση που μπορούν
να έχουν τα παιδιά στην ενημέρωση αλλά και για τους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν αυτά
τα μέσα (ΒΜγ: 35-56).
Η ενότητα ξεκινάει με τα θετικά που μπορεί να έχει η τηλεόραση (παρουσίαση
προγραμμάτων όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και δράσεις όπως κάποιοι τηλεμαραθώνιοι) αλλά
και με τα αρνητικά της (το γεγονός ότι η τηλεόραση μπορεί να γίνει εθιστική και να
αφιερώνουμε μεγάλο μέρος του χρόνου μας σε αυτή) (ΒΜγ: 36-37). Λίγο παρακάτω
παρουσιάζονται οι απόψεις κάποιων παιδιών για τα αρνητικά της διαφήμισης και για τους
κινδύνους της (πλύση εγκεφάλου, διακοπή τηλεοπτικών προγραμμάτων κτλ) (ΒΜγ: 42). Στο
αντίστοιχο σημείο του τετραδίου εργασιών υπάρχει το κείμενο «Ο Μπαμπαθέλω» το οποίο
αναφέρεται στον μικρό Μάνο που ζητά από τον μπαμπά του ό,τι βλέπει στις διαφημίσεις
(ΤΕβ: 39). Επίσης, γίνεται αναφορά στην εκπαιδευτική τηλεόραση. Αρχικά δίνεται το
πρόγραμμά της και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι περιλήψεις κάποιων προγραμμάτων. Ένα
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κείμενο της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου αναφέρεται στο δικαίωμα των παιδιών να
παρακολουθούν προγράμματα που τους αρέσουν όπως είναι τα κινούμενα σχέδια και οι
εκπομπές για παιδιά και νέους. Μάλιστα αναφέρει ότι αυτά τα προγράμματα είναι πολύ λίγα
και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει (ΒΜγ: 48-49).
Σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο των Κ. Λαστρέγκο και Φ. Τέστα «Μ’ αρέσει η
τηλεόραση», η τηλεόραση παρουσιάζεται ως «….παράθυρο από το οποίο παίρνει κανείς
πληροφορίες, μαθαίνει, ψυχαγωγείται, επικοινωνεί με τον υπόλοιπο κόσμο κτλ.» (ΤΕβ: 35).
Στην ενότητα «Βιβλία – Βιβλιοθήκες» τα παιδιά πληροφορούνται ότι μπορούν να
χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να αναζητήσουν διάφορα βιβλία που τους ενδιαφέρουν,
μέσω ειδικών ιστοσελίδων που έχουν δημιουργηθεί για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Επίσης,
διαβάζουμε το ενημερωτικό έντυπο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πύργου, στο οποίο
αναφέρεται πως υπάρχει παιδικό τμήμα που έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών
και να τα φέρει σε επαφή με τα βιβλία, ώστε να αγαπήσουν το διάβασμα. Στο αντίστοιχο
σημείο του τετραδίου εργασιών διαβάζουμε για την επίσκεψη μιας τάξης με τη δασκάλα τους
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Εκεί αναφέρεται και ο Κανονισμός Λειτουργίας της βιβλιοθήκης
(ΒΜβ: 41). Τέλος, σε ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Μ. Λουντέμη «Ένα παιδί
μετράει τα άστρα» διαβάζουμε για ένα παιδί που έχει τόση λαχτάρα να μορφωθεί και να
γνωρίσει τον κόσμο μέσα από τα βιβλία, ώστε δίνει κρυφά χρήματα σε κάποιον για να του τα
αγοράσει (ΤΕα: 35).
ΣΤ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Διατροφή» παρουσιάζονται κάποιες διαφημίσεις
που βλέπουμε συνήθως σε εφημερίδες και περιοδικά και δίνονται κάποιες πληροφορίες για το
πώς δομούνται οι διαφημίσεις, ώστε να κεντρίζουν το ενδιαφέρον μας (π.χ. ‘ζωντανές’
εικόνες, σλόγκαν, παρουσίαση μόνο των θετικών κτλ) (ΒΜα: 53-55). Στην ενότητα
«Συσκευές» υπάρχει το κείμενο «Πάμε μια βόλτα στον Γουέμπι» το οποίο δίνει κάποιες
χρήσιμες και ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες για παιδιά (παιδικές παραστάσεις, εκπαιδευτικά
παιχνίδια, συνταγές, γρίφοι, ανέκδοτα κτλ) (ΒΜβ: 48). Στην ίδια ενότητα δίνεται ένα
πρόγραμμα τηλεόρασης και υπάρχουν δραστηριότητες που ζητούν από τους μαθητές να
διαχωρίσουν τα προγράμματα σε αθλητικά, ειδησεογραφικά, πολιτικά, να δουν την
καταλληλότητά τους κτλ (ΤΕα: 65).
2.2.11 Άρθρο 22 – Πρόσφυγες
Γ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Όλοι μια αγκαλιά» διαβάζουμε τη μαρτυρία του
Αμπντουλάχ από το Αφγανιστάν ο οποίος λέει πως εγκατέλειψαν τη χώρα τους γιατί
κινδύνευε η ζωή τους λόγω του πολέμου. Τώρα ζει σε ένα προσφυγικό στρατόπεδο (ΒΜγ:
51). Σε μια δραστηριότητα παραγωγής λέξεων συναντάμε τον ορισμό του πρόσφυγα, που
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είναι αυτός που δεν έχει πατρίδα, ενώ αμέσως μετά διαβάζουμε τη μαρτυρία της Νάντιας, η
οποία κατάγεται από τη Γεωργία αλλά έχει εγκαταλείψει τη χώρα μαζί με τη μητέρα της
λόγω του πολέμου και τώρα ζει σε ένα παλιό σπίτι μαζί με άλλους πρόσφυγες. Όνειρό της
είναι να τελειώσει ο πόλεμος, να επιστρέψει σπίτι της και να ζει ευτυχισμένη όπως πρώτα
(ΒΜγ: 55). Λίγο παρακάτω διαβάζουμε τη μαρτυρία ενός παιδιού που αναγκάστηκε να
αφήσει το σπίτι του στην Κύπρο λόγω της τούρκικης εισβολής. Στο κείμενο περιγράφονται
τα τελευταία πράγματα που έκανε το παιδί πριν φύγει από το σπίτι, καθώς και τα
συναισθήματά του (φόβος, πικρία) (ΒΜγ: 58).
Ε’ Δημοτικού: Στην ενότητα που αναφέρεται στα Χριστούγεννα υπάρχει το κείμενο
«Χριστουγεννιάτικο δώρο» (διασκευή από το βιβλίο «Διηγήματα Χριστουγέννων,
Πρωτοχρονιάς και Φώτων») το οποίο περιγράφει πώς περνάει τα Χριστούγεννά του ο Άντη.
Ο Άντη είναι ένα παιδί πρόσφυγας που ζει με τη μητέρα του και με άλλους πρόσφυγες σε
αντίσκηνα. Έχει εγκαταλείψει τη χώρα του λόγω πολέμου (στον οποίο πόλεμο έχει χάσει και
τον μπαμπά του) και αυτά τα Χριστούγεννα δυστυχώς για τον Άντη δεν κρύβουν δώρα, δεν
χαρακτηρίζονται ούτε από θαλπωρή ούτε από ζεστασιά (ΒΜβ: 24).
ΣΤ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Η ζωή σε άλλους τόπους» παρατίθεται ένα
απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Αιολική γη» του Ηλία Βενέζη. Το απόσπασμα περιγράφει
τη στιγμή που τα παιδιά με τις οικογένειές τους έχουν μπει στο καΐκι και βλέπουν τον τόπο
τους να απομακρύνεται και τελικά να χάνεται από τα μάτια τους. Χαρακτηριστική φράση του
κειμένου που αντικατοπτρίζει τη σκέψη του παιδιού που διηγείται και εκφράζει τα
συναισθήματά του είναι οι εξής: «Στην ξένη χώρα που πάμε, πρόσφυγες, τι άραγες να μας
περιμένει, τι μέρες να είναι ν’ ανατείλουν;» (ΒΜα: 86). Παρακάτω δίνονται δύο φωτογραφίες
από την Ύπατη αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες που απεικονίζουν νεαρούς
Αφρικανούς πρόσφυγες (ΒΜα: 88).
Στην ενότητα «Μουσεία» παρατίθεται το απόσπασμα «Το άγαλμα που κρύωνε» από
το ομώνυμο βιβλίο του Χ. Μπουλωτή. Το κείμενο αναφέρεται σε ένα άγαλμα – το μικρό
μαρμάρινο αγόρι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται – που άφησε σαν προσφυγάκι την
πατρίδα του τη Μικρασία και στεγάστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Ο λόγος
που, όπως λέει και ο τίτλος, το άγαλμα κρύωνε ήταν γιατί του έλειπε αθεράπευτα η πατρίδα
του και όταν βρήκε ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Λάμπη, τον γιο του νυχτοφύλακα, του
διηγήθηκε ιστορίες πολλές από τη Μικρασία (ΒΜγ: 58). Στο τετράδιο εργασιών σε μια από
τις δραστηριότητες γραμματικής τα παιδιά πληροφορούνται ότι «50 εκατομμύρια πρόσφυγες
περιπλανιούνται από τόπο σε τόπο εξαιτίας των πολέμων στον πλανήτη μας» (ΤΕβ: 64).
Τέλος, στην ανακοίνωση της έναρξης ενός πολέμου διαβάζουμε πως οι άμαχοι
απειλούνται, εγκαταλείπουν τις κατοικίες τους και ετοιμάζονται για αναχώρηση. Παρά το
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γεγονός ότι δεν αναφέρεται ξεκάθαρα ο όρος ‘πρόσφυγας’, γίνεται σαφές ότι πρόκειται για
έναν ακόμη πόλεμο που εξαναγκάζει τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους
(ΤΕβ: 65).
2.2.12 Άρθρο 23 – Αναπηρία
Β’ Δημοτικού: Μία από τις πρωταγωνίστριες του βιβλίου, η Γαλήνη, εμφανίζεται σε
αναπηρικό καροτσάκι. Η αναπηρία της δεν είναι εμφανής από την αρχή του βιβλίου, καθώς
εκεί απεικονίζεται να κάθεται στην πίσω σέλα του ποδηλάτου του Αρμπέν (ΒΜα: 6). Λίγο
παρακάτω τη δείχνει στο αναπηρικό καροτσάκι σε μια εικόνα με πολύ κόσμο, άρα υπάρχει
μεγάλη πιθανότητα να μην το παρατηρήσει ο αναγνώστης (ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά
αυτής της ηλικίας). Στο β’ τεύχος του βιβλίου – πια – εμφανίζεται η εικόνα που απεικονίζει
τη Γαλήνη στο αναπηρικό της καροτσάκι (ΒΜβ: 16).
Γ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Στο σπίτι και στη γειτονιά» εμφανίζεται η Αργυρώ, η
οποία είναι κινητικά ανάπηρη (ΒΜα: 32). Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο «Η φίλη μας η
Αργυρώ» υπάρχει το ποίημα του Τζιν Γουίλλις «Η Αργυρώ γελάει» το οποίο αναφέρεται σε
όλα όσα μπορεί να κάνει η Αργυρώ (τραγουδά, γελά, ιππεύει, πάει στο μουσείο, λύνει
ασκήσεις, ζωγραφίζει κτλ) και καταλήγει στον στίχο «Αυτή είναι η Αργυρώ: ένα παιδάκι σαν
εμένα, ένα παιδάκι σαν κι εσένα». Στο αντίστοιχο κεφάλαιο στο τετράδιο εργασιών υπάρχουν
εικόνες με την Αργυρώ και στο τέλος ζητείται από τα παιδιά να αποκωδικοποιήσουν
πινακίδες που αναφέρονται σε αναπήρους (χώρος στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες,
τουαλέτα για άτομα με ειδικές ανάγκες, πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες) (ΤΕα: 22).
Επιπλέον, μέσα από μια σελίδα από το ημερολόγιο της Αργυρώς πληροφορούμαστε για τα
προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιος όταν κινείται με αναπηρικό καροτσάκι
(για παράδειγμα από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και από τα σκουπίδια που μπορεί να
υπάρχουν πάνω σε ένα πεζοδρόμιο) (ΤΕα: 23). Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αργυρώ
εμφανίζεται να μην υστερεί σε τίποτα από τα υπόλοιπα παιδιά, καθώς συμμετέχει σε όλες τις
δραστηριότητες μαζί τους.
Επιπλέον, στην ενότητα «Όλοι μια αγκαλιά» διαβάζουμε τη μαρτυρία της Σάφια από
τον Νίγηρα. Η Σάφια είναι τυφλή και παρακολουθεί μαθήματα σε σχολείο τυφλών. Γνωρίζει
τρεις γλώσσες και τη γραφή Braille και όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει δασκάλα (ΒΜγ: 50).
Δ’ Δημοτικού: Στην ενότητα 10, που ονομάζεται «Λέξεις φτερουγίζουν πέρα,
ταξιδεύουν στον αέρα», παρατίθεται η διασκευή ενός άρθρου, το οποίο δημοσιεύτηκε στην
εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ και έχει τον τίτλο «Χορεύοντας… με ανήκουστους ήχους». Το άρθρο
αναφέρεται στην Ευγενία που είναι κωφή και χρησιμοποιεί τη νοηματική γλώσσα. Μάλιστα,
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στο κείμενο εξηγείται αναλυτικά πώς μπορεί να μην παρεμποδίζεται η επικοινωνία ανάμεσα
σε κάποιον κωφό και κάποιον ακούοντα. Επιπλέον, αναφέρεται πως η Ευγενία ασχολείται με
το μπαλέτο παρόλο που δεν ακούει (ΒΜβ: 89). Επίσης, στο απόσπασμα «Η 5η Βασική Αρχή
των Δικαιωμάτων των Παιδιών» από το βιβλίο «Παιδιά στα χίλια χρώματα» της Μαρίας
Μηνιάδου παρακολουθούμε τον Μπίλι να προσπαθεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του ως
ανάπηρος στη συγκέντρωση που έκαναν όλα τα παιδιά του κόσμου για να συζητήσουν και να
μάθουν τα δικαιώματά τους (ΒΜβ: 43).
Στη 14η ενότητα, στο άρθρο «Από το πρώτο τηλεφώνημα στο πρώτο ηλεκτρονικό
μήνυμα!» (άρθρο από την παιδική εφημερίδα της Καθημερινής, Οι Ερευνητές πάνε παντού,
04/11/2001) διαβάζουμε πως η εφεύρεση του τηλεφώνου από τον Γκράχαμ Μπελ, οφείλεται
στο γεγονός ότι είχε μελετήσει πάρα πολύ καλά το ανθρώπινο αυτί, στην προσπάθειά του να
βοηθήσει την κωφή μητέρα του (ΒΜγ: 53).
Στην ενότητα «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» διαβάζουμε το γράμμα της τυφλής
Μυρτώς, η οποία εξηγεί με τι ασχολείται, ποιος τη βοηθά και τι προβλήματα αντιμετωπίζει
εξαιτίας της αναπηρίας της. Στη συνέχεια εκφράζονται και οι γνώμες κάποιων άλλων παιδιών
(παρκαρισμένα αυτοκίνητα στα πεζοδρόμια, ηχητικά φανάρια κτλ) και ζητείται από τους
μαθητές και από τις μαθήτριες να γράψουν μια επιστολή στον δήμαρχο, στην οποία θα
επισημαίνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και θα προτείνουν λύσεις (ΤΕβ: 47).
Στ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Μουσεία» υπάρχει μια διασκευή άρθρου που
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ε» και αναφέρεται στο Μουσείο Αφής που βρίσκεται στην
Αθήνα και έχει φτιαχτεί από τον Φάρο Τυφλών Ελλάδας, με σκοπό να έχουν και οι τυφλοί
πρόσβαση στην τέχνη (ΒΜγ: 63).
2.2.13 Άρθρο 24 – Υγεία και Ιατρικές Υπηρεσίες
Α’ Δημοτικού: Στην ενότητα για την 28η Οκτωβρίου υπάρχει μια εικόνα παιδιών που
τρων σε συσσίτιο κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, θέλοντας να τονίσει τη
σημασία του φαγητού για τα παιδιά κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ΒΜα: 43).
Β’ Δημοτικού: Όταν οι πρωταγωνιστές του βιβλίου της Β’ τάξης ετοιμάζονται να
φύγουν για τη Χωχαρούπα, σκέφτονται τι χρειάζονται για τον δρόμο. Αυτά που θεωρούν
βασικότερα είναι η τροφή και τα ρούχα (ΒΜα: 36). Αναφορά στα αγαπημένα τους φαγητά
γίνεται και στο αντίστοιχο σημείο στο τετράδιο εργασιών. Όταν πηγαίνουν στο σούπερ
μάρκετ για να ψωνίσουν διαλέγουν κάποια υγιεινά μπισκότα που είναι φτιαγμένα από σιτάρι,
μέλι, ρύζι, καλαμπόκι και ξηρούς καρπούς, αντί για σοκολάτες που θα λιώσουν στη διαδρομή
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(ΒΜα: 41). Επιπλέον, στο τετράδιο εργασιών υπάρχει μια δραστηριότητα που ζητά από τους
μαθητές να διαχωρίσουν κάποια τρόφιμα σε γλυκά, γαλακτοκομικά και ξηρούς καρπούς
(ΤΕα: 25). Τέλος, ο Αρμπέν μένει στο σπίτι γιατί ψήνεται στον πυρετό και η γιαγιά του είναι
εκεί για να τον φροντίσει και να του παρέχει ότι χρειάζεται (παρέα, φαγητό κτλ).
Γ’ Δημοτικού: Ο Ελτόν περιγράφει στο ημερολόγιό του την ημέρα που έμεινε στο
σπίτι εξαιτίας του πυρετού. Μάλιστα, περιγράφει και τη θετική πλευρά του να είναι ένα παιδί
άρρωστο, καθώς όλοι το φροντίζουν και του κάνουν όλα τα χατίρια (ΒΜβ: 46).
Στην ενότητα «Όλοι μια αγκαλιά» περιγράφεται ο ρόλος της UNICEF και μεταξύ
άλλων αναφέρεται ότι αυτή η οργάνωση βοηθάει προσφέροντας φάρμακα και εμβόλια (ΒΜγ:
53). Στην ίδια ενότητα παρατίθεται ένα άρθρο από σχολική εφημερίδα στο οποίο
περιγράφεται η υιοθεσία ενός παιδιού από την Αιθιοπία με σκοπό να καλυφθούν οι βασικές
του ανάγκες, μία από τις οποίες είναι η ιατρική περίθαλψη (ΒΜγ: 54). Παρακάτω
περιγράφεται η ιστορία της δωδεκάχρονης Σαντάκο από τη Χιροσίμα η οποία νοσηλεύεται σε
κάποιο νοσοκομείο μετά την έκρηξη της ατομικής βόμβας (ΒΜγ: 56-57). Στο τέλος της
ενότητας υπάρχει ένας απολογισμός στον οποίο αναφέρονται τα σοβαρότερα προβλήματα
του κόσμου, ένα από τα οποία είναι οι ασθένειες (ΒΜγ: 62). Στην αντίστοιχη ενότητα του
τετραδίου εργασιών τα παιδιά κάνουν ευχές για να γίνει ο κόσμος καλύτερος και μία από
αυτές είναι η «Καλή Υγεία» (ΤΕβ: 62). Σε έρευνα της UNICEF που παρατίθεται, αναφέρεται
ότι 1 στους 6 κατοίκους της γης δεν έχει ιατρική βοήθεια (ΤΕβ: 63).
Σχετικά με το ζήτημα της διατροφής, υπάρχει μια ολόκληρη ενότητα η οποία
ονομάζεται «Του κόσμου το ψωμί» και ένας από τους στόχους της είναι να αποκτήσουν οι
μαθητές και οι μαθήτριες υγιεινές συνήθειες διατροφής (ΒΜγ: 28-49). Στην ίδια ενότητα
δίνεται η διατροφική πυραμίδα και συνοδεύεται από ένα κείμενο που εξηγεί τη σημασία της
και γιατί πρέπει να τρεφόμαστε σύμφωνα με αυτή, ενώ παράλληλα ζητείται από τους μαθητές
και τις μαθήτριες να ετοιμάσουν μια αφίσα η οποία θα διαφημίζει τις υγιεινές τροφές που
μπορεί να πουλάει το κυλικείο του σχολείου (ΒΜγ: 40).
Στην ενότητα «Όλοι μια αγκαλιά» θίγεται το ζήτημα του καθαρού πόσιμου νερού και
το γεγονός ότι κάποιοι δεν έχουν αυτονόητα πρόσβαση σε αυτό. Στη μαρτυρία του Σαλέμου
από την Αιθιοπία διαβάζουμε πως κουβαλάει νερό από το ποτάμι για την οικογένειά του. Το
νερό δεν είναι πάντα καθαρό, με αποτέλεσμα να πονάει η κοιλιά του. Εκτός αυτού, το
κουβάλημα του νερού γίνεται αιτία να χάνει το σχολείο του, καθότι πρόκειται για μια
διαδικασία δύσκολη και χρονοβόρα (ΒΜγ: 50).
Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχει η δραστηριότητα «Τρώμε σωστά» στην οποία οι
μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να συμπληρώσουν φαγητά που έχουν φάει και ποια από
αυτά είναι υγιεινά. Επίσης δίνεται ένα απόσπασμα από την εφημερίδα Καθημερινή που
αναφέρεται στα υπέρβαρα παιδιά και στους παράγοντες που επηρεάζουν (ΤΕβ: 54). Τέλος,
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από την έρευνα της UNICEF τα παιδιά πληροφορούνται ότι κάθε βράδυ 1 στα 5 παιδιά του
πλανήτη κοιμάται πεινασμένο και τα μισά παιδιά που ζουν σε φτωχά μέρη της γης δεν έχουν
πρόσβαση σε καθαρό νερό (ΤΕβ: 63).
Δ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Γελάσαμε με την ψυχή μας» υπάρχει ένα κείμενο το
οποίο αναφέρει ότι ο Αργύρης είχε πονόλαιμο, πονόκοιλο και πονόδοντο και – όπως
θεωρείται φυσικό – πήγε στο γιατρό για να τον βοηθήσει με τα προβλήματα που
αντιμετώπιζε (ΒΜγ: 11). Στην ενότητα «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» γίνεται μια απλή
αναφορά στους «Γιατρούς χωρίς σύνορα» χωρίς να αναλύεται περαιτέρω ο ρόλος τους (ΤΕβ:
45). Στην ενότητα «Η ελιά» γίνεται αναφορά στο ελαιόλαδο που αποτελεί βασικό στοιχείο
της μεσογειακής διατροφής και δίνει στον άνθρωπο υγεία και μακροζωία. Παρακάτω
δίνονται δύο συνταγές μαγειρικής με βάση το ελαιόλαδο (ΒΜβ: 32,35,40). Στο τετράδιο
εργασιών οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να κάνουν έναν οδηγό υγιεινής μαγειρικής
με τίτλο «Τρώμε υγιεινά για να ζούμε πολλά χρόνια» (ΤΕα: 73).
Στην ενότητα «Εμένα με νοιάζει» δίνεται το κείμενο «Δικαίωμα στο νερό» το οποίο
αναφέρεται σε ένα ινδικό χωριό που έχει μεγάλο πρόβλημα με το πόσιμο νερό. Για να λυθεί
το πρόβλημα κάποιες ανθρωπιστικές οργανώσεις έφτιαξαν πηγάδια. Ωστόσο ένα μικρό
κορίτσι λέει πως το πηγάδι βρίσκεται πολύ μακριά από το σπίτι της και όταν γεμίζει το δοχείο
είναι πάρα πολύ βαρύ και δυσκολεύεται να το μεταφέρει (ΤΕα: 35). Ακριβώς μετά δίνεται
ένα κείμενο της ActionAid (Εκπαιδεύοντας τους αυριανούς Έλληνες πολίτες του κόσμου) το
οποίο αναφέρει πώς η μικρή Σεντού μαζί με τη μητέρα της αφιερώνουν σχεδόν όλη τους τη
μέρα στο κουβάλημα του νερού. Στο τέλος του κειμένου δίνονται κάποιες ερωτήσεις. Η μία
από αυτές που σκοπό έχει να προβληματίσει τους μαθητές είναι η εξής: «Αν χρειάζεται τόσο
χρόνο για να μεταφέρει νερό, τι δε θα μπορεί να κάνει η Σεντού από αυτά που κάνουν τα
κορίτσια της ηλικίας της;» (ΤΕα: 36).
Ε’ Δημοτικού: Με αφορμή κάποια διαφημιστικά μηνύματα οι μαθητές προτρέπονται
να τρων υγιεινά και να προτιμούν τις σπιτικές λιχουδιές (ΒΜγ: 47).
ΣΤ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Ατυχήματα» ένας άνθρωπος που έχει χτυπήσει το
χέρι του, πηγαίνει στον γιατρό για να ζητήσει βοήθεια, ενώ αμέσως μετά υπάρχει η
φωτογραφία ενός παιδιού με σπασμένο πόδι. Η φωτογραφία συνοδεύεται από ένα κείμενο,
στο οποίο το παιδί περιγράφει πώς περνούν οι μέρες αν κάποιος έχει σπάσει το πόδι του
(ΤΕβ: 10-11).
Στην ενότητα «Διατροφή», σε μια από τις δραστηριότητες διαβάζουμε για ένα παιδί
που αποφασίζει να φτιάξει ένα κέικ για να κάνει έκπληξη στην οικογένειά του, ωστόσο ο
μπαμπάς του το αποπαίρνει γιατί το θεωρεί πολύ ανθυγιεινό (ΒΜα: 58). Επίσης, στο
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απόσπασμα «Παραδοσιακές γεύσεις» (από το βιβλίο «Ελλάδα, Τουρκία στο ίδιο τραπέζι»
των Μ. Λαμπράκη και E. Akin) πληροφορούμαστε ποια είναι τα κοινά στοιχεία Ελλήνων και
Τούρκων ως προς τη διατροφή (ΒΜα: 50). Επίσης, στο τετράδιο εργασιών δίνεται ένα
κείμενο για το πόσο σημαντική είναι η υγιεινή διατροφή για τα παιδιά και μια δραστηριότητα
για το πώς τρέφονται οι άνθρωποι σε χώρες μακρινές ή κοντινές (στη Μοζαμβίκη, στο
Βιετνάμ κτλ). Στη δραστηριότητα οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να ετοιμάσουν μια
σύντομη παρουσίαση με θέμα «Πες μου από πού είσαι, να σου πω τι τρως» (ΤΕα: 41).
2.2.14 Άρθρο 27 – Ρόλος γονέων στην ανάπτυξη και στο βιοτικό επίπεδο
Γ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Έλα στην παρέα μας!» η Λένα μάς διηγείται ότι πήγε
εκδρομή στο βουνό με την οικογένειά της (ΤΕβ: 16), ενώ λίγο παρακάτω συναντάμε τη Χαρά
να βρίσκεται με τον πατέρα της στη στάση του τραμ και να μαθαίνει πώς μπορεί να βγάλει
εισιτήριο από τον αυτόματο πωλητή (ΤΕβ: 24). Επίσης, διαβάζοντας τη διήγηση του Ομάρ,
βλέπουμε πως η γνώμη του είναι ότι οι γονείς είναι υπεύθυνοι ώστε τα παιδιά να έχουν σπίτι,
φαγητό και να πηγαίνουν σχολείο. Θεωρεί, επίσης, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τα
αφήνουν – ή να τους επιβάλλουν - να εργάζονται (ΤΕβ: 61).
Δ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Η παράσταση αρχίζει…» διαβάζουμε το απόσπασμα
«Μια περιπέτεια για το Ρωμαίο» από το ομώνυμο βιβλίο της Μ. Παπαγιάννη. Το απόσπασμα
περιγράφει μια ποντικοοικογένεια, η οποία ζει στο υπόγειο ενός θεάτρου. Οι ποντικογονείς
δεν παύουν να λένε στον μονάκριβο γιο τους ό,τι αφορά το θέατρο, ακόμη και να του παίζουν
παραστάσεις. Έτσι, ο Ρωμαίος καταλήγει να πει ότι παρόλο που δεν έχει φύγει ποτέ από το
σπίτι του, χάρη στους γονείς του έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα (ΒΜβ: 58). Στην ενότητα
«Ασφαλώς… Κυκλοφορώ» προτείνεται στα παιδιά να ετοιμάσουν στην αυλή τους ένα
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής ζητώντας βοήθεια από τον Σύλλογο Γονέων (ΒΜα: 83).
Ε’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Μουσική» διαβάζουμε ένα κείμενο στο οποίο ένα
παιδί αναφέρει πως ο μπαμπάς του έβγαλε εισιτήρια, προκειμένου όλη η οικογένεια να
παρακολουθήσει μια παράσταση κλασικής μουσικής (ΒΜβ: 16).
ΣΤ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Ατυχήματα» διαβάζουμε μια έρευνα σχετικά με τα
πιο συχνά ατυχήματα που συμβαίνουν στα παιδιά. Σχετικά με τα ατυχήματα που συμβαίνουν
στο σπίτι, οι ειδικοί πιστεύουν πως οι γονείς είναι αυτοί, οι οποίοι πρέπει να φροντίζουν ώστε
το σπίτι να είναι ασφαλής χώρος για τα παιδιά και να μην κινδυνεύουν (ΒΜβ: 73).
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2.2.15 Άρθρο 28 – Εκπαίδευση
Σε ό,τι αφορά στο δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση, αυτό είναι διάχυτο στα
βιβλία όλων των τάξεων. Πιο συγκεκριμένα, στα βιβλία της Α’ και της Β’ τάξης οι
πρωταγωνιστές των βιβλίων είναι συμμαθητές και φίλοι, βιώνουν πολλές εμπειρίες στο
σχολείο τους και αυτό είναι ένα από τα πιο βασικά σημεία αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση,
κανένα από τα παιδιά δεν στερείται αυτό το δικαίωμα. Αλλά και στις υπόλοιπες τάξεις (Γ’ –
Στ’) τα περισσότερα παιδιά παρουσιάζονται ως μαθητές ενός σχολείου. Παρακάτω θα
παρουσιαστούν κάποια σημεία των βιβλίων τα οποία σχετίζονται με το δικαίωμα της
εκπαίδευσης και αφορούν επιμέρους παραγράφους του άρθρου 28.
Α’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Σκανταλιές» υπάρχει το κείμενο «Ένας καινούργιος
μαθητής» το οποίο συνοδεύεται από μια εικόνα των παιδιών μέσα στην αίθουσα (ΒΜβ: 10).
Παρακάτω, τα παιδιά εμπνέονται από το σχολείο και αποφασίζουν να «παίξουν σχολείο». Ο
ένας θα κάνει τον μαθητή και ο άλλος τον δάσκαλο. Αυτό το παιχνίδι αποδεικνύει πως το
σχολείο είναι τόσο εμφανώς μέρος της ζωής τους, που αποτελεί και αντικείμενο παιχνιδιού
(ΒΜβ: 46).
Β’ Δημοτικού: Στην 1η ενότητα του βιβλίου οι αγαπημένη παρέα συναντιέται μετά
το καλοκαίρι που πέρασε και είναι όλοι/ες έτοιμοι/ες να ξεκινήσουν ξανά το σχολείο (ΒΜα:
12). Στο κείμενο «Ιστορίες της Ποντικούπολης» παρουσιάζεται ένας τεμπέλης ποντικός που
προτιμά τον ύπνο από το σχολείο. Ένα όνειρο τον κάνει να αλλάξει στάση και γίνεται ο
καλύτερος μαθητής. Το κείμενο περνά το μήνυμα «άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο»,
τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία της μόρφωσης (ΒΜβ: 35). Στην ενότητα
«Νιώθω» η οποία ασχολείται με τα συναισθήματα υπάρχουν κάποιες εικόνες και οι μαθητές
και οι μαθήτριες καλούνται να αναγνωρίσουν ποια συναισθήματα χαρακτηρίζουν τους
ανθρώπους που απεικονίζονται. Μία από αυτές τις εικόνες δείχνει ένα παιδί που κρατάει έναν
πίνακα αριθμητικής και χαμογελάει. Η επιλογή του παιδιού προφανώς δεν είναι τυχαία,
καθώς αυτά τα παιδιά έχουν ταυτιστεί με κοινωνίες στις οποίες η εκπαίδευση δεν αποτελεί
πάντα αυτονόητο δικαίωμα. Μια παρόμοια εικόνα υπάρχει και στο τετράδιο εργασιών (ΤΕβ:
33). Η φωτογραφία απεικονίζει ένα κορίτσι που κάθεται στο πάτωμα και έχει μπροστά της τα
βιβλία. Προφανώς πρόκειται για κάποια αίθουσα η οποία δεν έχει τα χαρακτηριστικά των
αιθουσών με τις οποίες είναι εξοικειωμένα τα παιδιά. Η φωτογραφία συνοδεύεται από τις
ερωτήσεις: Σε ποιο μέρος του κόσμου νομίζεις ότι τραβήχτηκε η φωτογραφία; Πώς το
κατάλαβες; Τι έχει το κοριτσάκι μπροστά του; Τι νομίζεις ότι κάνει;
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Γ’ Δημοτικού: Στην 1η ενότητα συναντάμε φωτογραφίες από σχολεία από διάφορες
χώρες του κόσμου, τα οποία έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ένα σχολείο στην Ελλάδα
όπου τα παιδιά εργάζονται ομαδικά, ένα στην Κίνα που τα παιδιά βρίσκονται μπροστά σε
υπολογιστές, ένα στο Μπαγκλαντές, στο οποίο τα παιδιά κάθονται στο πάτωμα και έχουν
μπροστά τους τα βιβλία και ένα στην Αυστραλία, το οποίο δεν είναι ακριβώς σχολείο.
Απεικονίζει δύο παιδιά να μιλούν στο τηλέφωνο και το κείμενο δίπλα εξηγεί ότι το σπίτι τους
βρίσκεται πολύ μακριά από πόλεις και χωριά και τα παιδιά χρησιμοποιούν ασύρματο ή
ηλεκτρονικό υπολογιστή για να επικοινωνήσουν με τον δάσκαλό τους (ΒΜα: 12-13). Στο
τετράδιο εργασιών δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να κάνουν
ερωτήσεις σε αυτά τα παιδιά, για τον διαφορετικό τρόπο εκπαίδευσης (ΤΕα: 9).
Στην ενότητα «Όλοι μια αγκαλιά» διαβάζουμε κάποιες μαρτυρίες παιδιών (υλικό
UNICEF και ActionAid) για τα οποία η εκπαίδευση δεν αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα. Η
Παντμίνι από την Ινδία λέει πως θέλει να πάει σχολείο (άρα προφανώς τώρα δεν πηγαίνει), η
Αϊσά από το Μαρόκο λέει πως είναι το πρώτο παιδί της οικογένειας που πηγαίνει σχολείο
(άρα τα υπόλοιπα δεν πηγαίνουν) και κάποια άλλα παιδιά υποστηρίζουν πως το σχολείο τούς
αρέσει και πως γενικά δικαιούνται μια πιο ευτυχισμένη ζωή. Αλλά και ο Ομάρ από το
Μεξικό καθώς διηγείται τα όνειρά του λέει πως όλα τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο
(ΒΜγ: 51). Το γεγονός ότι η εκπαίδευση δεν αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα για όλα τα παιδιά
του κόσμου διαφαίνεται και από μια έρευνα της UNICEF η οποία παρατίθεται στο βιβλίο και
αναφέρει πως στις φτωχές χώρες του κόσμου μόνο το 50% των παιδιών πηγαίνει σχολείο.
Δ’ Δημοτικού: Και το βιβλίο της Δ’ τάξης ξεκινάει με τη θεματική «Σχολείο» και
η

στην 1 ενότητα παραθέτει δύο κείμενα από την εφημερίδα Ερευνητές που παρουσιάζουν το
σχολείο στην αρχαιότητα και το σχολείο του μέλλοντος, θέλοντας να τονίσουν τη διαχρονική
ανάγκη για εκπαίδευση (ΒΜα: 20). Στο απόσπασμα «Το καινούργιο σχολείο» από το βιβλίο
της Ζωρζ Σαρή «Το ψέμα» διαβάζουμε για παιδιά που συναντιούνται μετά το καλοκαίρι και
περνούν στο σχολείο στιγμές ξεγνοιασιάς παίζοντας και συζητώντας (ΒΜα: 21). Παρακάτω,
στο γράμμα της Κατερίνας διαβάζουμε πως κάθε πρωί ξυπνάει και ετοιμάζεται να πάει
σχολείο, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο πως η εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της καθημερινότητά της (ΒΜα: 38). Στην ενότητα «Ασφαλώς… Κυκλοφορώ»
διαβάζουμε ένα απόσπασμα από τον Μικρό Νικόλα του Ρ. Γκοσινί, ο οποίος περιγράφει πως
κάθε μέρα πηγαίνει σχολείο με τους φίλους του (ΒΜα: 74-75). Στην ενότητα «Γελάσαμε με
την ψυχή μας» διαβάζουμε την ιστορία του μικρού Αργύρη, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με
τον δάσκαλό του και ένα πρόβλημα μαθηματικών που δεν μπορεί να λύσει. Το κείμενο
συνοδεύεται από μια εικόνα που δείχνει τον Αργύρη στον πίνακα και τον δάσκαλό του να τον
κοιτάζει αυστηρά (ΒΜγ: 11).
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Ε’ Δημοτικού: Στο βιβλίο της Ε’ τάξης γίνεται αναφορά στα μαθήματα της
αισθητικής αγωγής και της γυμναστικής ως επιμέρους κλάδοι της εκπαίδευσης, μέσα από
τους οποίους τα παιδιά μπορούν να αναπτυχθούν ολόπλευρα και να ανακαλύψουν τα ταλέντα
τους. Επίσης, στο κείμενο «Ο μαγικός κόσμος των βιβλίων» (άρθρο της Αγγελικής Βαρελλά
στο περιοδικό Ερευνητές) για να γίνει σαφής η αξία της εκπαίδευσης για τα παιδιά, η
μόρφωση χαρακτηρίζεται ως «φως» (ΒΜβ: 34).
ΣΤ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Κινηματογράφος – Θέατρο» παρατίθεται η
περίληψη της ταινίας «Το καναρινί ποδήλατο», η οποία περιγράφει την προσπάθεια ενός
δασκάλου να εντάξει έναν περιθωριοποιημένο και σχεδόν αναλφάβητο μαθητή του στην
τάξη, συναντώντας πολλά εμπόδια. Τελικά ο δάσκαλος τα καταφέρνει παρά τις αντιξοότητες
(ΒΜγ: 40).
Στην ενότητα «Πόλεμος – Ειρήνη» διαβάζουμε το κείμενο «Όαση Ειρήνης» που
αναφέρεται σε ένα σχολείο που φοιτούν Ισραηλίτες και Παλαιστίνιοι μαθητές παρά τις
διαφορές που έχουν οι δύο λαοί. Ένας από τους στόχους του κειμένου είναι να αποδείξει πώς
η εκπαίδευση μπορεί να σταθεί ενάντια στον πόλεμο και την μισαλλοδοξία. Μάλιστα
παρατίθεται και ένα βιωματικό εργαστήρι που στόχο έχει να αποδείξει στα παιδιά την αξία
της ειρήνης και τα δεινά που μπορεί να προκαλέσει ένας πόλεμος (ΒΜγ: 80).
2.2.16 Άρθρο 29 – Σκοποί της εκπαίδευσης
Οι σκοποί της εκπαίδευσης σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
είναι συνοπτικά οι εξής:


Ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού



Ανάπτυξη του σεβασμού στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις θεμελιώδεις
ελευθερίες



Ανάπτυξη του σεβασμού για τους γονείς του παιδιού, την ταυτότητά του, τη γλώσσα
του, τις πολιτιστικές του αξίες, τις εθνικές αξίες της χώρας στην οποία ζει, της χώρας
από την οποία μπορεί να κατάγεται και τους πολιτισμούς που διαφέρουν από τον
δικό του



Προετοιμασία για μια υπεύθυνη ζωή σε μια ελεύθερη κοινωνία



Ανάπτυξη του σεβασμού για το φυσικό περιβάλλον
Σε γενικές γραμμές, στο σύνολο των βιβλίων διαχέεται μια προοπτική προς αυτούς

τους στόχους, δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις προσπαθεί να δώσει στα παιδιά
ερεθίσματα ώστε να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, προβάλλει μέσα από τα κείμενα
τα δικαιώματα των ανθρώπων ή τη στέρηση των δικαιωμάτων για ορισμένους ανθρώπους,
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προσπαθεί να καλλιεργήσει τον σεβασμό στο διαφορετικό και την αποδοχή του και προωθεί
διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών. Αν
προετοιμάζει τα παιδιά για μια υπεύθυνη ζωή είναι ένα ζήτημα που θα αναλυθεί σε επόμενο
σημείο.
Ενώ, λοιπόν, εδώ θα μπορούσαν να σχολιαστούν αναφορές που εντάσσονται και σε
άλλα δικαιώματα, όπως είναι αυτά της μη – διάκρισης ή της ζωής με την οικογένεια,
υπάρχουν κάποια σημεία στα σχολικά εγχειρίδια που μπορούν να σχολιαστούν ξεχωριστά, ως
σημεία που προωθούν αμιγώς τους σκοπούς της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του Παιδιού. Αυτά τα σημεία θα παρουσιαστούν αναλυτικά παρακάτω:
Α’ Δημοτικού: Η αφίσα που προσκαλεί τα παιδιά στην παράσταση του Καραγκιόζη,
δηλαδή σε ένα καλλιτεχνικό θέαμα πολιτιστικού περιεχομένου (ΒΜα: 46). Εδώ παρατηρείται
μια προσπάθεια να έρθει ο μαθητής και η μαθήτρια της Α΄ τάξης σε επαφή και να γνωρίσει
τον κόσμο των τεχνών και, πιο συγκεκριμένα, την λαϊκή τέχνη και παράδοση. Σίγουρα,
πρόκειται για έναν τρόπο ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού. Στην ενότητα «Το
κοχύλι» ο μπαμπάς του Σαμπέρ και ο μπαμπάς της Αγγελικής και η μαμά του Ορφέα
διηγούνται αρχαίους παραδοσιακούς μύθους από τον τόπο τους, προβάλλοντας με αυτόν τον
τρόπο ο καθένας τις δικές του πολιτιστικές αξίες και παραδόσεις (ΒΜβ: 74).
Β’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Στον δρόμο για το σχολείο» υπάρχει μια
δραστηριότητα στην οποία απεικονίζονται διάφορες πινακίδες (από εμπορικά μαγαζιά,
πινακίδες οδών κτλ). Η δραστηριότητα ζητάει από τους μαθητές να ερμηνεύσουν τις
πινακίδες, σε μια προσπάθεια να γίνει η σύνδεση σχολείου και πραγματικής ζωής (ΒΜα: 27).
Στην ενότητα «Πώς λέμε ΟΧΙ;» παρατίθεται το ποίημα του Γ. Σακελλαρίδη «Σημαία μας η
ειρήνη» το οποίο καλεί τα παιδιά να κάνουν σημαία την ειρήνη και να κλείσουν τον πόλεμο
στη σπηλιά. Μάλιστα, προτείνει να υποσχεθούν πως στην καρδιά τους θα υπάρχει πάντα
ειρήνη (ΒΜα: 78). Λίγο παρακάτω, στην ενότητα για την επέτειο της 17 Νοέμβρη δίνονται
μερικές εικόνες που έχουν όλες πάνω τη λέξη ελευθερία. Και το κείμενο που δίνεται και
αναφέρεται στη νύχτα της 17 Νοέμβρη μιλά για ελευθερία, στοχεύοντας στο να καταλάβουν
τα παιδιά πόση σημασία έχει να ζεις ελεύθερος/η (ΒΜβ: 12).
Επίσης, παρατίθεται ένα απόσπασμα από τα «Παραμύθια από το τηλέφωνο» του Τζ.
Ροντάρι στο οποίο περιγράφεται μια πόλη που έχοντας ένα κυλιόμενο πεζοδρόμιο έλυσε το
κυκλοφοριακό της πρόβλημα (ΒΜα: 18). Το απόσπασμα κάνει μια σαφή αναφορά στον
σεβασμό προς το περιβάλλον. Αναφορά στο καθαρό περιβάλλον γίνεται και με αφορμή τη
Χωχαρούπα (Χώρα των χαρούμενων παιδιών) όπου εκεί υπάρχει άφθονο πράσινο, δέντρα,
λουλούδια, πάρκα για να παίζουν τα παιδιά, υγιεινή τροφή και καθαρό νερό (ΒΜα: 76). Τα
παιδιά εκεί ζουν ευτυχισμένα. Από την άλλη πλευρά, εκφράζονται οι ανησυχίες ενός μικρού
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κοριτσιού, μήπως ο Αϊ–Βασίλης δεν καταφέρει να βρει την Αθήνα εξαιτίας του νέφους που
τη σκεπάζει και μείνει το παιδί χωρίς δώρα (ΒΜβ: 45). Στην ενότητα «Εφημερίδες!
Εφημερίδες!» παρατίθεται το ποίημα του Χ. Σακελλαρίου «Τα παιδιά στην πόλη» το οποίο
αναφέρεται στον σύγχρονο τρόπο ζωής που χαρακτηρίζεται από άχαρες πολυκατοικίες,
αποξένωση των ανθρώπων, έλλειψη πράσινου και καυσαέριο (ΒΜγ: 11). Ως απάντηση στο
παραπάνω ποίημα δίνεται μια εικόνα με παιδιά που κάνουν δενδροφύτευση και ζητείται από
τους μαθητές και από τις μαθήτριες να γράψουν ένα σχετικό κείμενο (ΒΜγ: 12). Επίσης,
παρακάτω υπάρχει ένα κείμενο που περιγράφει πώς μια ομάδα παιδιών μετέτρεψε ένα πάρκο
που θύμιζε σκουπιδότοπο, σε χώρο αναψυχής και πράσινου (όπως δηλαδή θα έπρεπε να
είναι) (ΒΜγ: 30).
Γ’ Δημοτικού: Μέσω μιας σχολικής ιστοσελίδας πληροφορούμαστε για το πώς είναι
και τι παρέχει το Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Ημαθίας. Από την περιγραφή καταλαβαίνουμε
πως είναι άρτια εξοπλισμένο και για να βοηθά την ανάπτυξη της προσωπικότητας των
παιδιών (κατάλληλες αίθουσες, αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών και φυσικής,
γυμναστήριο κτλ) αλλά και για να δραστηριοποιούνται τα παιδιά σε ένα υγιές περιβάλλον
(αυλή, πράσινο, δέντρα κτλ) (ΒΜα: 20).
Στην ενότητα «Στη γη και στη θάλασσα» οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να
ετοιμάσουν μια φωτογραφική έκθεση για τα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση στην Ελλάδα
και αμέσως μετά υπάρχει μια δήλωση συμμετοχής για να γίνεις κανείς μέλος της WWF και
να υιοθετήσει ένα πάντα (ΒΜα: 63). Στην ίδια ενότητα, λίγο παρακάτω, διαβάζουμε μια
αφίσα που εξηγεί τους λόγους για τους οποίους πρέπει να προσέχουμε και να σεβόμαστε τα
δέντρα (ΒΜα: 65).
Η ενότητα «Ο κόσμος γύρω μας» είναι μια ενότητα εξ ολοκλήρου αφιερωμένη σε
περιβαλλοντικά ζητήματα. Έτσι, ξεκινάει με το κείμενο «Πώς υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γης»
(απόσπασμα από το βιβλίο της Ν. Σακκά – Νικολακοπούλου) στο οποίο περιγράφεται η
δράση των παιδιών ενός σχολείου, που κατάφεραν να μετατρέψουν ένα οικόπεδο που θύμιζε
σκουπιδότοπο σε όμορφο πάρκο. Ακολουθεί το κείμενο «Τα χαρτιά ανακυκλώνονται»
(διασκευασμένα αποσπάσματα από το κείμενο για κουκλοθέατρο της Ε. Τσιτιρίδου, στο
ένθετο «Οι Ερευνητές» της εφημερίδας Η Καθημερινή) το οποίο με παιγνιώδη τρόπο
παρουσιάζει τη διαδικασία της ανακύκλωσης. Επίσης, υπάρχει και ένα σύντομο κείμενο που
αναφέρεται στη βράβευση ενός σχολείου από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΒΜα:
63-71).
Παρακάτω, στο κείμενο «Το τετράδιο ζωγραφικής» η μικρή Καιτούλα ζωγραφίζει
μια μολυσμένη θάλασσα στην οποία δεν υπάρχουν ψάρια ούτε κολυμπούν άνθρωποι, παρά
μόνο ένας άνθρωπος στέκεται στην ακτή θλιμμένος, αλλά δεν φεύγει γιατί δεν θέλει να
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εγκαταλείψει τον τόπο του. Με αφορμή τη μολυσμένη θάλασσα της Καιτούλας παρατίθεται
και ένα κείμενο που αναφέρεται σε μια πετρελαιοκηλίδα στον Κάβο Μαλιά (ΒΜα: 73).
Η ενότητα «Η πατρίδα μας γιορτάζει» έχει ως βασικούς στόχους να μάθουν τα παιδιά
την ιστορία της πατρίδας τους και να γιορτάσουν τη δημοκρατία και την ελευθερία (ΒΜα:
77). Αφήνεται να εννοηθεί πως αφού μπορούν να απολαμβάνουν αυτά τα δύο αγαθά, πρέπει
να το γιορτάζουν. Στην ενότητα «Άνθρωποι και μηχανές» παρουσιάζονται παιχνίδια από
διάφορες χώρες του κόσμου, ωθώντας με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά στον σεβασμό των
διαφορετικών πολιτισμών και πολιτιστικών αξιών (ΒΜγ: 49). Η δράση της UNICEF που
παρουσιάζεται στην ενότητα «Όλοι μια αγκαλιά» κάνει σαφείς αναφορές στην προετοιμασία
για μια υπεύθυνη ζωή σε μια ελεύθερη κοινωνία, καθώς τα παιδιά ετοιμάζουν το πανό τους
με ευχές για ειρήνη, καλή υγεία, φαγητό και σχολείο. Πράγματα, δηλαδή, που δικαιούνται
όλοι, ωστόσο δεν τα απολαμβάνουν πάντα. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η δραστηριότητα
που ζητά από τους μαθητές και από τις μαθήτριες να γράψουν τι επιθυμούν για τον εαυτό
τους, τους φίλους τους, την οικογένειά τους, την πατρίδα τους και την ανθρωπότητα (ΒΜγ:
51).
Τέλος, με αφορμή την ιστορία της μικρής Σαντάκο από τη Χιροσίμα που πέθανε από
ασθένεια μετά τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν εκεί, περνάει το μήνυμα της παγκόσμιας
ειρήνης και της σημασίας που έχει αυτή για τις ζωές των ανθρώπων (ΒΜγ: 56). Το κεφάλαιο
κλείνει με μια δραστηριότητα, στην οποία τα παιδιά μαθαίνουν ποια είναι τα σύμβολα της
ειρήνης (λευκό χρώμα, κλαδί ελιάς, περιστέρι κτλ) (ΒΜγ: 59). Στο τετράδιο εργασιών
ζητείται από τους μαθητές και τις μαθήτριες να εξηγήσουν γιατί οι σημαίες της Κύπρου και
της UNICEF εμπερικλείουν την έννοια της ειρήνης (ΤΕβ: 65).
Δ’ Δημοτικού: Η 2η ενότητα ονομάζεται «Ρώτα το νερό… τι τρέχει» και έχει σαφείς
αναφορές σε ένα σπουδαίο περιβαλλοντικό ζήτημα, το νερό. Ξεκινάει με το κείμενο «Το
νερό συστήνεται», στο οποίο το νερό προσωποποιείται και περιγράφει τον κύκλο του. Το
κείμενο συνοδεύεται από μια εικόνα που δείχνει τον κύκλο του νερού. Στη συνέχεια
παρατίθενται κάποιοι ελληνικοί μύθοι και παραδόσεις που σχετίζονται με το νερό, κάνοντας
με αυτόν τον τρόπο αναφορά στην κουλτούρα, ενώ παρακάτω υπάρχει και το κείμενο «Ο
νερουλάς» από το βιβλίο του Β. Σαρησάββα «Παραδοσιακά Επαγγέλματα» το οποίο τονίζει
τη διαχρονική και πανανθρώπινη ανάγκη για πόσιμο νερό (ΒΜα: 39-47).
Η 4η ενότητα του βιβλίου έχει τίτλο «Εμένα με νοιάζει» και αναφέρεται στην
προστασία του περιβάλλοντος και στην ανακύκλωση. Η ενότητα ξεκινάει με το κείμενο
«Στάση βροχοσταλίδων» στο οποίο περιγράφεται η στάση που αποφάσισαν να κάνουν οι
σταγόνες της βροχής εξαιτίας της περιβαλλοντικής καταστροφής που έχουν προκαλέσει οι
άνθρωποι με τις πράξεις τους. Το αποτέλεσμα είναι να προκληθεί λειψυδρία στη γη (ΒΜα:
58). Επίσης, υπάρχει ένα κείμενο που αναφέρεται στο Δίκτυο των Οικολογικών Σχολείων
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στο οποίο μπορεί να εγγραφεί όποιο σχολείο θέλει να βοηθήσει στην προστασία του
περιβάλλοντος, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί την παγκόσμια
κοινότητα (ΒΜα: 62).
Στο κείμενο που αναφέρεται στον εξάχρονο Ντεαμόντε, που έσωσε κάποια μικρά
παιδιά μετά από έναν καταστροφικό τυφώνα, υπάρχει έμμεση αναφορά στο γεγονός ότι το
σχολείο οφείλει να ωθεί τα παιδιά στη σωστή ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Αν μη τι
άλλο, το παράδειγμα του Ντεαμόντε είναι πολύ γενναίο και προβάλλει την αλληλεγγύη
(ΒΜβ: 20).
Επίσης, υπάρχει ένα κείμενο που αναφέρεται στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής και
στο γεγονός ότι δίνει στην ευκαιρία τα παιδιά να αυτοσχεδιάζουν, να μπαίνουν σε ρόλους και
γενικά να αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους (ΒΜβ: 58). Το κείμενο της Λ.
Χατζοπούλου – Καραβία «Το σχολείο του Κόσμου» το οποίο περιγράφει ένα σχολείο που
φοιτούν παιδιά από όλο τον κόσμο, δείχνοντας απόλυτο σεβασμό τόσο στη διαφορετικότητα
όσο και στις διαφορετικές καταβολές του καθένα και της καθεμίας– ό,τι και αν αυτό
συνεπάγεται: οικογένεια, παραδόσεις, αξίες κτλ – κλείνει με την εξής φράση αλληλεγγύης
και ενότητας: «…. Τότε θα κάνουμε σπουδαία πράγματα, γιατί έχουμε μάθει το πιο μεγάλο
μάθημα στο σχολείο μας: τη χαρά μπορείς να τη δώσεις σε κάθε άνθρωπο είτε έχει σχιστά
μάτια είτε στρόγγυλα είτε είναι λευκός είτε μαύρος είτε είναι φτωχός είτε πλούσιος!» (ΒΜγ:
36).
Ε’ Δημοτικού: Η 1η ενότητα του βιβλίου της Ε’ τάξης ονομάζεται «Ο φίλος μας το
περιβάλλον» και για ακόμη μια φορά στα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου γίνεται προσπάθεια
να καλλιεργηθεί ο σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον. Δάση που καταστρέφονται, θάλασσες
που μολύνονται και δράσεις των παιδιών για το περιβάλλον είναι τα στοιχεία που συνθέτουν
την ενότητα. Στο πλαίσιο των δράσεων

των παιδιών αναφέρεται και η οργάνωση

HELMEPA, η οποία προστατεύει τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας (ΒΜα: 10-15).
Σε ό,τι αφορά στην προετοιμασία των παιδιών για να ζήσουν υπεύθυνα σε έναν
ελεύθερο κόσμο που θα χαρακτηρίζεται από ειρήνη και φιλία, στο βιβλίο της Ε’ τάξης τείνει
να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση σχετικά με την ειρήνη και τα συνεπακόλουθά της.
Διαβάζουμε, λοιπόν, το ποίημα του Κ. Ουράνη «Κατοχή», στο οποίο η ειρήνη συνοδεύεται
από δάση, βουνά, μεγάλους δρόμους, ανθισμένα λουλούδια, φως και καλοσύνη. Αντίθετα ο
πόλεμος συνοδεύεται από φτωχά καλύβια αποκλεισμένα από χιόνια (ΒΜα: 47).
Τέλος, στο διασκευασμένο απόσπασμα «Πνευματικά παιχνίδια» (από το βιβλίο των
Κ. Γιουβαντσιούδης & Ε. Μουσιάδου) διαβάζουμε για δύο παιδιά, τα οποία όταν οι
βασιλιάδες των πόλεων, στις οποίες ζουν, αποφασίζουν να κηρύξουν τον πόλεμο ο ένας στον
άλλον τα παιδιά δημιουργούν το σκάκι για να μπορούν οι βασιλιάδες να «παίζουν εκεί
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πόλεμο» και οι δύο πόλεις να εξακολουθήσουν να ζουν ειρηνικά και αγαπημένες (ΒΜβ: 8283).
ΣΤ’ Δημοτικού: Η ενότητα «Η ζωή έξω απ’ την πόλη» ξεκινάει με το
διασκευασμένο άρθρο «Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες» της εφημερίδας Τα Νέα το
οποίο

αναφέρει

ποιες

καταστροφές

προκλήθηκαν

από

την

κακοκαιρία,

πώς

αντιμετωπίστηκαν και τι σημαίνουν αυτές οι απώλειες για τους ανθρώπους που ασχολούνται
με τις καλλιέργειες (ΒΜβ: 8).
Παρακάτω, στην ίδια ενότητα δίνεται το κείμενο «Η μαστιχούλα» στο οποίο
περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία παραγωγής και επεξεργασίας της μαστίχας Χίου (ΒΜβ:
26). Στην ενότητα «Συσκευές» δίνεται στο τετράδιο εργασιών μια δραστηριότητα, η οποία
αναλύει το πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό για να επιβαρύνουμε όσο το
δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον (ΤΕα: 61). Στην ενότητα «Τρόποι ζωής και επαγγέλματα»
διαβάζουμε τη συνέντευξη του 18χρονου Αντώνη, ο οποίος ζει στη Αντίπαρο και ομολογεί
πως του αρέσει να ζει κοντά στη φύση, στις παραλίες, στις εξοχές. Μάλιστα, είναι ένας
τρόπος ζωής που δεν θέλει να αποχωριστεί (ΒΜγ: 10).
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού μπορούν να ενταχθούν
και κάποιες αναφορές που γίνονται στην ενότητα «Κινηματογράφος – Θέατρο». Οι μαθητές
και οι μαθήτριες ενημερώνονται από ένα άρθρο της εφημερίδας Τα Νέα για κάποια
εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν το θέατρο, έπειτα διαβάζουμε ένα άρθρο από το
περιοδικό «Κ» της Καθημερινής για παιδιά που επισκέφθηκαν το Παιδικό Στέκι της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής, με σκοπό να παρακολουθήσουν κάποια παράσταση (ΒΜγ: 45,46,50,51).
Επίσης, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού μπορεί να
ενταχθεί και ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Π. Καλιότσου «Τα ξύλινα σπαθιά» κατά το
οποίο δυο παιδιά μιλούν μόλις έχει ξεσπάσει πόλεμος και το ένα λέει στο άλλο πως από εδώ
και στο εξής δεν θα ξαναμαλώσουν γιατί όταν οι μεγάλοι πολεμούν, οι μικροί πρέπει να τα
βρίσκουν (ΒΜγ: 78). Μάλιστα, ο διάλογος των παιδιών, σύμφωνα με τη δραστηριότητα,
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε μια αντιπολεμική σχολική παράσταση. Στο ίδιο πλαίσιο
κυμαίνεται και το αμέσως επόμενο κείμενο. Πρόκειται για ένα άρθρο από την εφημερίδα Το
βήμα με τίτλο «Ο πόλεμος αρχίζει από τα θρανία». Το κείμενο περιγράφει ότι από την
εκπαίδευση που παίρνουν οι άνθρωποι όταν είναι παιδιά ξεκινάει να διαμορφώνεται η στάση
τους απέναντι στις συγκρούσεις. Στο κείμενο προτείνεται, το σχολείο να αποτελέσει τον
χώρο όπου το παιδί θα μάθει την ειρηνική επίλυση διαφωνιών και συγκρούσεων (ΒΜγ: 79).
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2.2.17 Άρθρο 31 – Ανάπαυση και δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου
Α’ Δημοτικού: Το βιβλίο της Α’ τάξης ξεκινά – κάνοντας τη μετάβαση από το
καλοκαίρι στη νέα σχολική χρονιά - με τους πρωταγωνιστές και τις πρωταγωνίστριες να
βρίσκονται σε μια παραλία και να παίζουν (ΒΜα: 20), ενώ όταν έρχεται ο χειμώνας τα παιδιά
βρίσκουν πάλι ευκαιρία για αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, κάνοντας χιονάνθρωπο
με τους γονείς τους (ΒΜβ: 20). Λίγο παρακάτω βλέπουμε τα παιδιά να ενημερώνονται για
μια παράσταση του Καραγκιόζη και να αποφασίζουν να την παρακολουθήσουν (ΒΜα: 46),
ενώ αργότερα συγκεντρώνονται στο σπίτι του Άρη και της Μαρίνας, ένα απόγευμα
Παρασκευής, και παίζουν παντομίμα (ΒΜβ: 48). Με τον ερχομό του καλοκαιριού βλέπουμε
τα παιδιά να πηγαίνουν εκδρομή με τους γονείς τους στη θάλασσα (ΒΜβ: 70).
Β’ Δημοτικού: Οι πρωταγωνιστές και οι πρωταγωνίστριες του βιβλίου της Β’ τάξης
δεν αφήνουν καμιά ευκαιρία να πάει χαμένη, όταν πρόκειται για παιχνίδι, και έτσι παίζουν
ακόμη και στη διαδρομή για το σχολείο παιχνίδια με λέξεις (ΒΜα: 12). Στην ενότητα «Πώς
λέμε ΟΧΙ;» ένα παιδί πηγαίνει στον κινηματογράφο μαζί με τον μπαμπά του και τον ξάδερφο
του (ΒΜα: 64). Στην ενότητα «Στον κόσμο των κόμικς» βλέπουμε φωτογραφίες παιδιών που
παίζουν διάφορα παιχνίδια σε διάφορες περιοχές του πλανήτη (παιδιά μπροστά σε
υπολογιστές και άλλα πάλι παίζοντας ένα επιτραπέζιο, παιδί που παίζει με τουβλάκια κτλ)
(ΒΜβ: 15).
Στην ενότητα «ΠΡΟΣΟΧΗ! Τι λέει εκεί;» δίνεται ένα απόσπασμα από το βιβλίο του
Γ. Μαρίνου «Ιστορίες από το τσίρκο» και εκεί περιγράφεται η επίσκεψη των παιδιών σε ένα
τσίρκο. Επίσης, μέσω αφισών τα παιδιά ενημερώνονται για διάφορα καλλιτεχνικά δρώμενα,
όπως για θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις ζωγραφικής (ΒΜβ: 17).
Σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Λ. Θεοδωρακάκου – Μερίκα «Πούν’ το, πούν’
το σαμιαμίδι;» ο θείος Ντίνος προτρέπει τα παιδιά να παίξουν και να ξεφαντώσουν. Ο ίδιος
νοσταλγεί τα παιχνίδια που έπαιζε αυτό ως παιδί, γιατί πιστεύει πως οι εποχές έχουν αλλάξει
πολύ και τα παιδιά δεν παίζουν τα ίδια παιχνίδια (ΒΜγ: 53). Με αφορμή αυτό το κείμενο, οι
πρωταγωνιστές του βιβλίου θέλουν να μάθουν για διάφορα παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά
σε παλιότερες εποχές – με σκοπό να τα δημοσιεύσουν στην εφημερίδα τους - και έτσι
περιγράφεται το παιχνίδι «Η μικρή Ελένη» (Από το βιβλίο «Φτου ξελεφτερία» του
Δημοτικού Σχολείου Σφακιωτών Λευκάδας).
Στην παρουσίαση κάποιων βιβλίων, παρουσιάζεται και το βιβλίο της Λ. Κροντηρά
«Ελάτε να παίξουμε μέσα στο χρόνο», μια από τις φράσεις του οποίου είναι η εξής: «Όσο
παλιός είναι ο κόσμος, άλλο τόσο παλιό είναι και το παιχνίδι. Παιδιά από άλλες χώρες και
εποχές έπαιζαν μερικά από τα παιχνίδια που παίζεις και εσύ τώρα.», τονίζοντας με αυτή τη
φράση τη διαχρονική ανάγκη του παιδιού για παιχνίδι και διασκέδαση (ΤΕβ: 34). Επίσης, στο
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τετράδιο εργασιών δίνεται μια άσκηση στην οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να
διαχωρίσουν τα ομαδικά παιχνίδια της γειτονιάς από τα επιτραπέζια. Προφανώς, λαμβάνεται
ως δεδομένο ότι οι αναγνώστες του βιβλίου έχουν έρθει σε επαφή και με τα δυο είδη
παιχνιδιού (ΤΕβ: 75). Το βιβλίο κλείνει με το ποίημα της Μ. Λοΐζου «Δε μ’ ακούς;» που
αναφέρεται στο καλοκαίρι και σε αυτά που προτιμούν τα παιδιά να κάνουν (κολύμπι στη
θάλασσα, παιχνίδι, κάστρα στην άμμο κτλ.) (ΒΜγ: 73).
Γ’ Δημοτικού: Και το βιβλίο της Γ’ τάξης ξεκινά με το ποίημα της Σ. Παράσχου
«Θαλασσινό Σχολείο» το οποίο συνοδεύεται από την εικόνα ενός παιδιού που απολαμβάνει
στιγμές ανάπαυσης στην παραλία (ΒΜα: 11). Στην ενότητα «Στο σπίτι και στη γειτονιά»
παρατίθεται το κείμενο «Αγαπητό μου Ημερολόγιο» (από το βιβλίο της Ι. Χατζηπαναγιώτη
«Αγαπητό μου ημερολόγιο, Τάκη») στο οποίο ο Αριστείδης μας διηγείται πως του αρέσει να
παίζει στη γειτονιά με τους φίλους του, στο σπίτι με την αδερφή του και στις διακοπές με
τους καινούργιους φίλους που γνωρίζει. Ωστόσο, αναφέρει πως λόγω του σχολείου και της
τηλεόρασης δεν του μένει πολύς καιρός για παιχνίδι (ΒΜα: 28). Στο αντίστοιχο κεφάλαιο του
τετραδίου εργασιών υπάρχει μια δραστηριότητα, η οποία εμφανίζει όλα τα παιδιά να έχουν
βγει στη γειτονιά για παιχνίδι. Μία ακόμη δραστηριότητα ζητά από τους μαθητές και από τις
μαθήτριες να γράψουν στο ημερολόγιο τους τι θα ήθελαν να κάνουν περισσότερο στον
ελεύθερό τους χρόνο (ΤΕα: 20-22). Στην ίδια ενότητα ο μικρός Γιώργος παρουσιάζει τη
συλλογή του από κοχύλια που μάζεψε κατά τη διάρκεια των διακοπών του, γιατί αυτό ήταν
ένας τρόπος για να αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του.
Στην ενότητα «Πολιτείες ντυμένες στα λευκά» συναντάμε μια παρέα παιδιών να
διασκεδάζει με το χιόνι και να φτιάχνει χιονάνθρωπο (ΒΜβ: 11-12) και σε ένα άλλο κείμενο
(απόσπασμα από το θεατρικό έργο του Ε. Τριβιζά «Το μεγάλο ταξίδι του Τουρτούρι»)
συναντάμε τρία αδέρφια που φτιάχνουν έναν χιονάνθρωπο, ο οποίος ζωντανεύει και γίνεται
φίλος με τη μεγαλύτερη αδερφή (Βμβ: 20). Στην ίδια ενότητα στο Τετράδιο Εργασιών δύο
παιδιά διηγούνται πώς γέμισαν τον ελεύθερό τους χρόνο το Σαββατοκύριακο. Ο ένας βγήκε
και έπαιξε στην πλατεία και ο άλλος πήγε εκδρομή στην Πάρνηθα με τα ξαδέρφια του και
διασκέδασαν με το χιόνι (ΤΕα: 60).
Στην ενότητα «Έλα στην παρέα μας» δύο φίλες συζητούν και η μία λέει πως η
Παρασκευή είναι μέρα αφιερωμένη στην ξεκούραση, ενώ λίγο παρακάτω μέσω μιας
δραστηριότητας παραγωγής γραπτού λόγου, τα παιδιά πρέπει να επιχειρηματολογήσουν ώστε
να πείσουν τον δάσκαλό τους να τους βάζει λιγότερες εργασίες για το σπίτι, για να έχουν
περισσότερο ελεύθερο χρόνο (ΒΜβ: 25).
Στο απόσπασμα «Ο Εγωιστής Γίγαντας», από το βιβλίο του Ο. Ουάιλντ «Ιστορίες για
παιδιά», διαβάζουμε για μια παρέα παιδιών που κάθε απόγευμα παίζει στην αυλή του σπιτιού
του γίγαντα. Μάλιστα το παιχνίδι τους παραλληλίζεται με την άνοιξη και το καλοκαίρι
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(λουλούδια και δέντρα που ανθίζουν, ηλιοφάνεια κτλ) καθώς όταν ο γίγαντας διώχνει τα
παιδιά από την αυλή του, η άνοιξη και το καλοκαίρι παύουν να τον επισκέπτονται (ΒΜβ: 27).
Το βιβλίο κλείνοντας την κυκλική του πορεία – αφού καταλήγει πάλι στις
καλοκαιρινές διακοπές – αναφέρεται στα παιχνίδια που μπορούν να παίξουν τα παιδιά στην
αυλή, στην πλατεία, στην παιδική χαρά, στο πάρκο και στην παραλία. Η μία από τις
δραστηριότητες, μάλιστα, ζητά από τους μαθητές και από τις μαθήτριες να γράψουν για ένα
ομαδικό παιχνίδι, ώστε να ετοιμάσουν ένα βιβλιαράκι για τις διακοπές τους (ΒΜγ: 69).
Δ’ Δημοτικού: Η πρώτη ενότητα του βιβλίου της Δ’ τάξης αναφέρεται στις
καλοκαιρινές διακοπές και στο σημείωμα του Φώτη διαβάζουμε πώς πέρασε τον ελεύθερό
του χρόνο το καλοκαίρι με τους φίλους του και τι παιχνίδια έπαιζαν, ενώ λίγο παρακάτω
υπάρχει ένα αντίστοιχο κείμενο και από τη Μελίνα (απόσπασμα από το βιβλίο «Η αδελφή,
της αδελφής, της αδελφής μου» της Α. Αθανασιάδου) (ΒΜα: 13).
Στην ενότητα «Η παράσταση αρχίζει» δίνεται το πρόγραμμα των παιδικών θεάτρων,
στο οποίο η Ισμήνη ψάχνει να δει σε ποια παράσταση να πάει (ΒΜβ: 58). Στη συνέχεια
διαβάζουμε ένα κείμενο στο οποίο η Ηλέκτρα διηγείται τι συνέβη όταν πήγε στο θέατρο να
παρακολουθήσει την παράσταση «Μια ιστορία μέσα σε ιστορίες» του Τζ. Ροντάρι (ΒΜβ:
65).
Ε’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Μουσική» παρατίθεται το απόσπασμα «Η συναυλία
αρχίζει» από το βιβλίο «Ο τυφλοπόντικας» του Φ. Μπαρμπώ στο οποίο μια παρέα παιδιών
δεν πάει απλώς να παρακολουθήσει μια συναυλία, αλλά συμμετέχει σε αυτή, διοργανώνοντάς
τη και φροντίζοντας να πάνε όλα καλά (ΒΜα: 30). Στην ενότητα «Οι φίλοι μας, οι φίλες μας»
απεικονίζεται ένα λούνα παρκ στο οποίο τα παιδιά μπορούν να διασκεδάσουν και παρακάτω
περιγράφονται αναλυτικά όλες οι δραστηριότητες με τις οποίες μπορούν να ασχοληθούν τα
παιδιά εκεί (ΤΕα: 46).
Στ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα» δίνεται το κείμενο
«Δυο μέρες στο βουνό» το οποίο προσκαλεί τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους να περάσουν
ένα διήμερο ξενοιασιάς και καλοπέρασης (ΒΜα: 17). Επίσης, υπάρχει ένα κείμενο στο οποίο
ένα παιδί διηγείται πώς πέρασε τις καλοκαιρινές του διακοπές με τους φίλους του και ένα
ακόμη που περιγράφει μια εκδρομή στα χιόνια και πώς τα παιδιά πέρασαν ωραία παίζοντας
διάφορα παιχνίδια (ΤΕα: 15, 16).
Στην ενότητα «Ατυχήματα» υπάρχει ένα κείμενο της συγγραφικής ομάδας, το οποίο
ενώ στην αρχή αναφέρει πως τα παιχνίδια αποτελούν πηγή ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης, στη
συνέχεια αναφέρει ότι κρύβουν πολλούς κινδύνους, καθώς κρύβουν παγίδες για τα παιδιά
(ΒΜβ: 73). Η αναφορά αυτή μπορεί να θεωρηθεί αμφιλεγόμενη. Αφενός όταν το δικαίωμα
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στο παιχνίδι είναι για κάποια παιδιά αυτονόητο, καλό είναι να αναφέρουμε και κάποιους
κινδύνους που μπορεί να ενέχει αυτό. Αφετέρου, αν ο στόχος είναι να τονίσουμε πως αυτό το
δικαίωμα δεν το απολαμβάνουν όλα τα παιδιά του κόσμου, σίγουρα δεν αρχίζουμε από τις
παγίδες που έχει ένα παιχνίδι. Στην ίδια ενότητα δίνεται ένα ακόμη κείμενο που περιγράφει
τις σκανταλιές των παιδιών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών (ΤΕβ: 15).
Στην ενότητα «Κινηματογράφος – Θέατρο» δίνεται ένα πρόγραμμα κινηματογράφου
και ένα διαφημιστικό φυλλάδιο από θεατρική παράσταση, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά
να γνωρίσουν κάποιους ακόμη τρόπους ψυχαγωγίας (ΒΜγ: 45). Ένα άρθρο του περιοδικού
Ερευνητές (Γ. Τσιαμπόκαλου, περιοδικό «Ερευνητές», Η Καθημερινή, τεύχος 275,
08/05/2004) αναφέρεται στα μικρά παιδιά που γίνονται πρωταγωνιστές του κινηματογράφου
και ένα τέτοιο παιδί εξηγεί τι στερείται ένα παιδί που επιλέγει αυτού του είδους τη ζωή∙ δεν
έχει πολλούς φίλους και δεν προλαβαίνει να παίξει (ΤΕβ: 52).
2.2.18 Άρθρο 32 – Παιδική Εργασία
Οι αναφορές που υπάρχουν για το δικαίωμα που αναφέρεται στην προστασία από την
παιδική εργασία είναι ελάχιστες.
Γ’ Δημοτικού: Στο βιβλίο της Γ’ τάξης, αρχικά, σε ένα κείμενο που ο παππούς
διηγείται στον εγγονό του την παιδική του ηλικία αφήνεται να εννοηθεί ότι όταν ήταν παιδί
είχε μεταναστεύσει στην Πόλη και εργαζόταν ως ραφτόπουλο σε έναν σπουδαίο ράφτη.
Μάλιστα, αναφέρει πως ο ράφτης ήταν πολύ αυστηρός και όταν κάποιο από τα ραφτόπουλα
δεν δούλευε, το χτυπούσε για να στρωθεί στη δουλειά (ΒΜγ: 8).
Στην ενότητα «Όλοι μια αγκαλιά» υπάρχει η μαρτυρία της μικρής Παντμίνι από την
Ινδία η οποία λέει «Είμαι από φτωχή οικογένεια και εργάζομαι από μικρή. Δουλεύω μαζί με
άλλα παιδιά σε ένα εργοστάσιο σπίρτων. Θέλω να έχω περισσότερο χρόνο για παιχνίδι και να
πάω στο σχολείο.» Σχετικά με την Παντμίνι δίνεται μια δραστηριότητα στο τετράδιο
εργασιών στην οποία η Παντμίνι περιγράφει αναλυτικά το καθημερινό της πρόγραμμα, το
οποίο είναι πολύ σκληρό (πολλές ώρες σκληρής δουλειάς, λίγα χρήματα, καθόλου
ξεκούραση) (ΒΜγ: 51). Ζητείται από τους μαθητές και από τις μαθήτριες να συγκρίνουν το
δικό τους πρόγραμμα με αυτό του κοριτσιού. Στην ίδια ενότητα ένα παιδί, ο Ομάρ,
περιγράφει τα όνειρά του. Μεταξύ άλλων λέει ότι θα ζητούσε από τους γονείς να μη βάζουν
τα παιδιά τους να δουλεύουν στο δρόμο, αλλά να τους δίνουν φαγητό και να φροντίζουν να
πηγαίνουν σχολείο (ΒΜγ: 51). Τέλος, σε μια έρευνα της UNICEF αναφέρεται πως 200
εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο δουλεύουν για να ζήσουν.
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Στ’ Δημοτικού: Στο βιβλίο της ΣΤ’ τάξης υπάρχει ένα ημερολόγιο από την παιδική
ηλικία δύο ανθρώπων που τώρα είναι μεγάλοι σε ηλικία. Εκεί αναφέρεται ότι τα παιδιά
πήγαιναν με τους γονείς τους στα χωράφια και δούλευαν μαζί τους (ΒΜβ: 20). Στην ενότητα
«Η ζωή σε άλλους τόπους» ο Γιουσούφ από το Μαρόκο παρουσιάζει τον εαυτό του και
μεταξύ άλλων λέει πώς βοηθά τον πατέρα του στο μαγαζί με χαλιά που έχει (ΤΕα: 43).
2.2.19 Άρθρο 38 – Ένοπλες Συρράξεις
Α’ Δημοτικού: Στην ενότητα που αναφέρεται στην επέτειο της 28 ης Οκτωβρίου
βλέπουμε μια φωτογραφία που απεικονίζει παιδιά να τρων σε συσσίτιο κατά τη διάρκεια του
Β’ Παγκόσμιου Πολέμου (ΒΜα: 43).
Β’ Δημοτικού: Στην ενότητα που αναφέρεται στην επέτειο της 25ης Μαρτίου
παρατίθεται το κείμενο της Σοφίας Μαυροειδή – Παπαδάκη «Το μήνυμα του Κολοκοτρώνη»,
το οποίο αφηγείται την πρωτοβουλία του μικρού Ασημάκη να συμμετέχει στον πόλεμο και
την αποδοχή αυτής της απόφασης από τον Κολοκοτρώνη (ΒΜγ: 21).
Γ’ Δημοτικού: Στην ενότητα «Πάλι μαζί» υπάρχει το κεφάλαιο «Το σχολείο
ταξιδεύει στον χρόνο». Εκεί υπάρχει μια εικόνα από μια σχολική τάξη στα χρόνια του
πολέμου (Φωτογραφία: Κ. Μάνος, Μουσείο Μπενάκη) και η μαρτυρία μιας γυναίκας που
αφήνει να εννοηθεί ότι επειδή ξέσπασε ο πόλεμος σταμάτησε το σχολείο (ΒΜα: 16).
Στο κεφάλαιο «Στον πόλεμο του 1940» διαβάζουμε αποσπάσματα από το ημερολόγιο
της δεκάχρονης εβραιοπούλας Ροζίνας, η οποία αναφέρεται στο ξέσπασμα του
ελληνοϊταλικού πολέμου και στις καταστροφές που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη, στην
πείνα, στην απειλή των Γερμανών για τους Εβραίους και στον εγκλεισμό της για ενάμιση
χρόνο, προκειμένου να γλιτώσουν από τους Γερμανούς (Διασκευασμένα αποσπάσματα και
φωτογραφίες από το βιβλίο της Ροζίνας Πάρδο- Ασσέρ, Ροζίνα: 548 ημέρες με άλλο όνομα)
(ΒΜα: 79). Στο ίδιο κεφάλαιο βλέπουμε μια φωτογραφία παιδιών που περιμένουν σε
συσσίτιο και υπάρχει η λεζάντα «Δεκέμβριος 1941. Συσσίτιο για τα πεινασμένα παιδιά σε μια
γειτονιά της Αθήνας, την περίοδο της γερμανικής κατοχής» (ΒΜα: 80).
Στην ενότητα «Όλοι μια αγκαλιά» παρατίθεται το ποίημα του Αντώνη Σαμαράκη
«Ένα παιδί γράφει στο Θεό», το οποίο θέλει να περάσει σαφώς ένα αντιπολεμικό μήνυμα
(ΒΜγ: 60). Στην αντίστοιχη ενότητα στο τετράδιο εργασιών ζητείται από τα παιδιά να
γράψουν αντιπολεμικά μηνύματα και λέξεις που να σχετίζονται με τον πόλεμο και την ειρήνη
(ΤΕβ: 66).
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Δ’ Δημοτικού: Στην ενότητα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου διαβάζουμε «Μια
μέρα θα νικήσει ο άνθρωπος. Μια μέρα η λευτεριά θα νικήσει τον πόλεμο. Μια μέρα θα
νικήσουμε για πάντα» (Γιάννης Ρίτσος) (ΒΜα: 48). Στην ίδια ενότητα δίνεται ένα
πρωτοσέλιδο εφημερίδα που ενημερώνει για την έναρξη του πολέμου και στο απόσπασμα
«Αντίσταση» από το βιβλίο «Οι πήλινες Μούσες» του Σπύρου Τσίρου αναφέρεται στο τέλος
«…Μαζί τους αγωνίζονταν και γυναίκες και παιδιά.» εννοώντας ξεκάθαρα τη συμμετοχή των
παιδιών σε ένοπλες συρράξεις (ΒΜα: 52). Στο τέλος του αποσπάσματος υπάρχει η ερώτηση
«Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι τα παιδιά βοηθούσαν τον αγώνα των Ελλήνων για την
απελευθέρωση;».
Ε’ Δημοτικού: Στο απόσπασμα «Οι Ιταλοί μας κήρυξαν τον πόλεμο!» από το βιβλίο
του Κυριάκου Ντελόπουλου «Ο Άκης και οι άλλοι» βλέπουμε τον πατέρα να λέει στον γιο
του, τον Άκη, «Άκη, από σήμερα θα γίνεις άντρας», εννοώντας πως πρέπει να ανταποκριθεί
στην κατάσταση πολέμου είτε πολεμώντας ο ίδιος είτε προστατεύοντας την οικογένεια σε
περίπτωση που ο πατέρας πάει να πολεμήσει. Η αντίδραση του μικρού Άκη είναι αρνητική
και ο ίδιος σκέφτεται «Εγώ τότε φοβήθηκα πάρα πολύ, γιατί δεν ήθελα σήμερα να γίνω άντρας.
Ούτε ήθελα να πάω στο υπόγειο. Ήθελα τους φίλους μου…» (ΒΜα: 44-45).
Στο απόσπασμα «Η πείνα» από το βιβλίο της Ζωρζ Σαρή «Όταν ο ήλιος…»
περιγράφεται πολύ γλαφυρά η πείνα των παιδιών και τα συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια
του πολέμου. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Θα παίξω για να περάσει η ώρα. Θα βάλω τα
ρήματα στη γραμμή, να παραβγούνε στο τρέξιμο. Το πεινάω τερματίζει πρώτο, δεύτερο
ακολουθεί το κρυώνω, τρίτο το φοβάμαι και σε μεγάλη απόσταση πίσω τους το πονάω, το
μισώ, το αγαπώ. Το γελώ, ξεφτίδι, ούτε ξεκίνησε από την αφετηρία» (ΒΜα: 46).
Στην ενότητα για την επέτειο του Πολυτεχνείου, διαβάζουμε το απόσπασμα «Πίσω
από τα κάγκελα» από το ομώνυμο βιβλίο του Φ. Κονδύλη. Το απόσπασμα αναφέρεται σε
έναν μπαμπά που πήγε στο Πολυτεχνείο κρατώντας στους ώμους το παιδί του. Όλοι
ξαφνιάζονται με το θέαμα. Από την περιγραφή αφήνεται να εννοηθεί ότι το παιδί συμβολίζει
την ελπίδα και το μέλλον, ακόμη και σε μια τέτοια περίσταση ένοπλης σύγκρουσης.
Χαρακτηριστικές φράσεις του κειμένου είναι οι εξής: «Παραμερίζουμε για να περάσει μια
εικόνα ζωής, νιογέννητη και αυτή….», «Υποδεχόμαστε σιωπηλοί τη νέα ζωή που περνάει
ανάμεσά μας. Να γονατίσουμε πρέπει. Να σκύψουμε τα κεφάλια μας πρέπει στη νέα ζωή»
(ΒΜα: 67). Τέλος, στο απόσπασμα «Ο γέρος του Μοριά» από το βιβλίο «21 από το ‘21» των
Κ. Κυριακοπούλου & Χ. Κανελλοπούλου μαθαίνουμε πως ο Κολοκοτρώνης έγινε κλέφτης
και αρματολός στην ηλικία των 15 ετών, δηλαδή παιδί ακόμα (ΒΜβ: 90).
Στ’ Δημοτικού: Το απόσπασμα «Ήρθαν (και όλα έγιναν σαν ξένα)» από το βιβλίο
του Κ. Ντελόπουλου «Ο Άκης στα όπλα» συνοδεύεται από μια εικόνα που δείχνει παιδιά να
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τρων σε συσσίτιο και ο αφηγητής του κειμένου μας περιγράφει πώς τα παιδιά πήγαιναν
σχολείο νηστικά εξαιτίας του πολέμου (ΒΜα: 44). Στο απόσπασμα «Ο λόγος του
Κολοκοτρώνη στην Πνύκα» από το βιβλίο του Δ. Φωτιάδη «Κολοκοτρώνης» διαβάζουμε ότι
κατά την επανάσταση του 1821 τα παιδιά συμμετείχαν στον πόλεμο κουβαλώντας ψωμί και
μπαρουτόβολα στα στρατόπεδα (ΒΜβ: 106).
Η ενότητα «Πόλεμος & Ειρήνη» έχει πάρα πολλές αναφορές στις εμπόλεμες
συρράξεις και συχνά αναφέρεται στο ποια είναι η θέση των παιδιών σε μια τέτοια περίπτωση.
Έτσι, από την πρώτη κιόλας σελίδα της ενότητας συναντάμε δύο ποιήματα∙ το «Ανατολή
θανάτου» του Κ. Χαραλαμπίδη το οποίο παραλληλίζει τον πόλεμο με την ανατολή του
θανάτου και το «Ομορφίτα» της Ν. Λαδάκη – Φιλίππου το οποίο επίσης αναφέρεται σε μια
εμπόλεμη σύρραξη και στο γεγονός ότι οι άνθρωποι ψάχνουν «… το ανεύρετο πάνω στη γη
πρόσωπο του Θεού», αφήνοντας να εννοηθεί πως αυτό είναι η ειρήνη. Τα ποιήματα
συνοδεύονται από μια αφίσα στην οποία ένα μικρό παιδί κρατάει ένα αναμμένο κερί και
υπάρχουν οι φράσεις «Οι λαοί του κόσμου στέλνουν μήνυμα στους ισχυρούς», «Εκατομμύρια
πολίτες σε πάνω από 600 πόλεις διαδηλώνουν σήμερα κατά του πολέμου», «Δώστε μια
ευκαιρία στην ειρήνη» (ΒΜγ: 73).
Το πρώτο κείμενο της ενότητας είναι ένα απόσπασμα από «Το Ημερολόγιο της
Άννας Φρανκ». Στο ημερολόγιο της Άννας διαβάζουμε για τον φοβερό πόλεμο που έχει
ξεσπάσει και για την άτακτη φυγή τους από τα σπίτια τους που οι Γερμανοί τα είχαν βάλει
φωτιά. Στη συνέχεια η Άννα Φρανκ γράφει όλους τους προβληματισμούς της σχετικά με τον
πόλεμο. Γιατί πολεμούν οι άνθρωποι, γιατί ξοδεύονται τόσα χρήματα για τον πόλεμο και όχι
για τα φάρμακα, τους φτωχούς και τους καλλιτέχνες. Το κείμενο κλείνει με τα συναισθήματά
της. Παρά το γεγονός ότι νιώθει παγιδευμένη και αποφασισμένη και παρά το γεγονός ότι
κινδυνεύει να μην επιβιώσει από αυτόν τον πόλεμο, η ίδια έχοντας την αισιοδοξία ενός
μικρού παιδιού κάνει σχέδια για το μέλλον της, έχοντας πάρει την απόφαση να ζήσει μια
ενδιαφέρουσα ζωή και νιώθει την ειρήνη να πλησιάζει (ΒΜγ: 74-75).
Στη συνέχεια παρατίθεται ένα κείμενο από τη Διεθνή Αμνηστία με τίτλο «Μικροί
στρατιώτες». Είναι το πρώτο κείμενο που αναφέρεται στο γεγονός ότι ακόμη και στις μέρες
μας υπάρχουν παιδιά που συμμετέχουν σε πολέμους. Πιο συγκεκριμένα, το κείμενο αναφέρει
ότι περισσότερα από μισό εκατομμύριο παιδιά χρησιμοποιούνται ως στρατιώτες, οπλίζονται
από τα 10 τους χρόνια και αντιμετωπίζουν καθημερινά τη βία. Τα τελευταία 10 χρόνια πάνω
από 2 εκατομμύρια παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο. Το κείμενο κλείνει με την
έκκληση ενός 15χρονου κοριτσιού – στρατιώτη, το οποίο ζητάει να μάθει ο κόσμος τι
συμβαίνει σε αυτά τα παιδιά ώστε να μην υπάρξουν και άλλα που θα υποστούν αυτού του
είδους τη βία. Το κείμενο συνοδεύεται από ένα σκίτσο παιδιού – στρατιώτη το οποίο
απεικονίζει παιδιά που κρατούν όπλα (ΒΜγ: 77).
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Παρακάτω δίνεται μια αφίσα που καλεί τον κόσμο σε Πανελλήνιο Αντιπολεμικό
Συλλαλητήριο, το οποίο γίνεται με αφορμή την Πανευρωπαϊκή Ημέρα Αντιπολεμικής
Δράσης. Η αφίσα γράφει με μεγάλα γράμματα «Συμμαχία. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ
ΠΟΛΕΜΟ». Κάτω από το κείμενο, αφού δίνεται στους μαθητές και στις μαθήτριες μια
σύντομη εξήγηση για τον ρόλο του ΟΗΕ («…εκπροσωπεί όλες τις κυβερνήσεις και φροντίζει
για την ειρήνη») ζητείται να στείλουν τα παιδιά μια επιστολή στον ΟΗΕ στην οποία θα
γράφουν με επιχειρήματα γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν παιδιά – στρατιώτες (ΒΜγ: 77).
Στην ίδια ενότητα στο τετράδιο εργασιών βλέπουμε μια αφίσα από τους Γιατρούς
χωρίς Σύνορα, η οποία απεικονίζει δύο σκυμμένα παιδιά που προσπαθούν να αποφύγουν
κάποιον βομβαρδισμό από αεροπλάνο. Η εικόνα συνοδεύεται από τις φράσεις:
«Κρυφτοκυνηγητό. Παιχνίδι για σένα, πραγματικότητα για εκείνα» (ΤΕβ: 61).
Μια από τις επόμενες συντακτικές ασκήσεις αποκαλύπτει στα παιδιά μικρές αλήθειες
για τον πόλεμο. Αναφέρει ότι ο ΟΗΕ κάνει ειρηνευτικές προσπάθειες για τον τερματισμό των
πολεμικών συγκρούσεων στη Δυτική Αφρική, ότι η UNICEF διοργανώνει μαραθώνιο
οικονομικής ενίσχυσης για τα παιδιά του πολέμου, ότι τα παιδιά διατρέχουν κίνδυνο από
νάρκες σε 90 χώρες και ότι 50 εκατομμύρια πρόσφυγες περιπλανιούνται από τόπο σε τόπο
εξαιτίας των πολέμων (ΤΕβ: 64).
Στη συνέχεια, πάλι με αφορμή μια γραμματική άσκηση, δίνεται ένα κείμενο στα
παιδιά το οποίο αναφέρει ότι άμαχοι απειλούνται εξαιτίας του πολέμου, εγκαταλείπουν τις
κατοικίες τους γιατί δεν έχουν νερό και φαγητό, υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσουν επιδημίες,
τα νοσοκομεία είναι κατεστραμμένα και υπάρχει άμεση ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας
(ΤΕβ: 65). Σε μια άλλη άσκηση διαβάζουμε σε ένα κείμενο για τις προσπάθειες που έκανε ο
ΟΗΕ για να βρει μια ειρηνική λύση στη διαφορά που είχαν δύο χώρες. Η ενότητα κλείνει με
ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Δ. Σωτηρίου «Ματωμένα χώματα» στο οποίο ένας
από τους ήρωες του βιβλίου λέει : «Ο πόλεμος ανοίγει βάραθρα στις ψυχές και στα έθνη.
Εσείς οι Έλληνες είχατε στην αρχαία μυθολογία σας μια Κίρκη, που σαν άγγιζε τους
ανθρώπους τους έκανε γουρούνια. Κίρκη είναι ο πόλεμος.» (ΤΕβ: 71)
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
3.1 Συμπεράσματα
Η ολοκλήρωση της ανασκόπησης των βιβλίων μας επιτρέπει να επιβεβαιώσουμε την
αρχική ερευνητική υπόθεση, η οποία βασίστηκε στις υπαινικτικές και όχι στις άμεσες
αναφορές των Δικαιωμάτων του Παιδιού, και να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τον
«χώρο» που καταλαμβάνουν τα Δικαιώματα του Παιδιού στα βιβλία της Γλώσσας του
Δημοτικού (η ποσότητα των αναφορών είναι ελάχιστη σε σχέση με τον όγκο των βιβλίων και
σε σχέση με αυτά που προβλέπει η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού) αλλά
και σχετικά με την ποιότητα των αναφορών ως προς το πόσο προσφέρονται για να προαχθεί
η Εκπαίδευση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Καταρχάς από τα 41 δικαιώματα (πρώτο μέρος) που περιλαμβάνονται στη Διεθνή
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στα βιβλία της γλώσσας του Δημοτικού γίνεται
αναφορά μόνο σε 18 από αυτά (άρθρα 2, 3, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31,
32, 38 – βλ. παράρτημα σελ. 140-151). Μάλιστα, οι περισσότερες αναφορές είναι έμμεσες,
δεν παραπέμπουν δηλαδή άμεσα στην Εκπαίδευση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Από την
άλλη πλευρά, υπάρχουν πάρα πολλά από τα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στη Διεθνή
Σύμβαση, για τα οποία δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά. Αναλυτική παρουσίαση τους
θα γίνει παρακάτω.
3.1.1 Σχετικά με τα δικαιώματα που αναφέρονται
Το πρώτο άρθρο για το οποίο υπάρχουν αναφορές στα βιβλία του Δημοτικού
Σχολείου είναι το άρθρο 2, το οποίο κάνει λόγο για την απαγόρευση των διακρίσεων. Η
ποσοτική εμφάνιση των αναφορών που γίνονται είναι η εξής:
Άρθρο 2 – Απαγόρευση Διακρίσεων
Τάξη
Α’ Δημοτικού
Β’ Δημοτικού
Γ’ Δημοτικού
Δ’ Δημοτικού
Ε’ Δημοτικού
ΣΤ’ Δημοτικού
ΣΥΝΟΛΟ

Αναφορές
1
3
4
7
5
9
29

Σχετικά με την ποιότητα αυτών των αναφορών, αυτή δεν είναι πάντα η αναμενόμενη
με την έννοια ότι οι αναφορές αυτές, πολλές φορές, απλά υπάρχουν και δεν προάγουν την
Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πιο συγκεκριμένα, στην Α’ τάξη ένας από τους
ήρωες του βιβλίου είναι ο Σαμπέρ, που κατάγεται από την Ινδία. Η καταγωγή του δεν
αναφέρεται ρητά εξ αρχής, αλλά κάποια στιγμή ο πατέρας του διηγείται έναν μύθο από την
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Ινδία. Επίσης, ενώ αυτό το παιδί θα μπορούσε να σταθεί αφορμή, για να γίνει αναφορά στο
άρθρο 30 της Διεθνούς Σύμβασης, το οποίο αναφέρεται στον σεβασμό της κουλτούρας
(γλώσσα, θρησκεία, πολιτιστικές αξίες) των μειονοτικών ομάδων, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της Β’ τάξης, όπου εμφανίζεται ως ήρωας του
βιβλίου ο Αρμπέν από την Αλβανία και η μόνη αναφορά στην κουλτούρα του είναι ένας
μύθος από τη χώρα του. Από την άλλη πλευρά, στα βιβλία της Β’ τάξης παρατίθενται
ποιήματα που αναφέρονται στην αλληλεγγύη των λαών παρά τις διαφορές τους και
αποτελούν αφορμή για μια γόνιμη συζήτηση σχετικά με τις διακρίσεις και με το αν αυτές
πρέπει να στέκονται αφορμή για διαφορετική αντιμετώπιση ορισμένων ομάδων ή όχι. Το
γεγονός ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχες δραστηριότητες, εναποθέτει στα χέρια του/της
εκπαιδευτικού την «ευθύνη» για μια κατεύθυνση που προσανατολίζεται στα Ανθρώπινα
Δικαιώματα και στα Δικαιώματα του Παιδιού.
Στα βιβλία της Γ’ Δημοτικού τα παιδιά έρχονται σε επαφή, μέσα από εικόνες, με
διάφορα σχολεία του κόσμου, τα οποία έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από το δικό τους
σχολείο, και ζητείται από τους μαθητές και τις μαθήτριες να σημειώσουν ερωτήσεις που θα
ήθελαν να κάνουν στα παιδιά που απεικονίζονται. Αφενός, η δραστηριότητα αυτή
εξοικειώνει τα παιδιά με στοιχεία άλλων πολιτισμών, αφετέρου η έλλειψη βιωματικής
δράσης – οι υποθετικές ερωτήσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν βίωμα – δίνει στη
δραστηριότητα μια διάσταση φολκλορικού και όχι ουσιαστικού διαλόγου με πολιτισμικά
διαφορετικά παιδιά.
Στη συνέχεια με το απόσπασμα «Το χαρούμενο λιβάδι» που παρατίθεται δίνεται η
δυνατότητα στα παιδιά, μέσα από την αλληγορία του παραμυθιού, να αποδεχτούν τη
διαφορετικότητα και να κατανοήσουν το πλαίσιο της ειρηνικής συμβίωσης. Στο ίδιο κλίμα
κινούνται και τα κεφάλαια «Όλοι μια αγκαλιά» και «Ο τόπος μου, ο τόπος σου», τα οποία
μέσα από κείμενα και εικόνες προσπαθούν να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με άλλους
πολιτισμούς και να μάθουν τα προβλήματα, τις ανάγκες και τα όνειρα των παιδιών που ζουν
σε αυτούς τους πολιτισμούς. Κυρίως μέσα από τα όνειρα που εκφράζουν αυτά τα παιδιά
αποδεικνύονται οι ομοιότητες που έχουν όλα τα παιδιά του κόσμου, παρά τις διαφορές τους.
Στα βιβλία της Δ’ τάξης γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί σημασία στο πολιτισμικό κεφάλαιο
του κάθε παιδιού μέσω μιας γλωσσικής δραστηριότητας που ζητά να γραφούν λέξεις σε
διάφορες γλώσσες, ενώ στο κλίμα του σεβασμού του πολιτισμικού κεφαλαίου κινείται και
άλλη μια δραστηριότητα που παιδιά από διάφορες γωνιές της γης μιλούν για τον τρόπο ζωής
τους.
Επιπλέον, στο κεφάλαιο «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» προωθείται μέσα από
κείμενα, εικόνες και δραστηριότητες η αποδοχή της ετερότητας, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός
και η αρμονική συμβίωση. Αρνητικό σημείο στην προώθηση των παραπάνω αρχών κρίνεται
το γεγονός ότι, ενώ στο απόσπασμα «Το σχολείο του κόσμου» - άρα στο επίπεδο της
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μυθοπλασίας - περιγράφεται ένα σχολείο που αποδέχεται και σέβεται όλα τα παιδιά και τα
πολιτισμικά τους κεφάλαια, δεν δίνεται η ίδια έκταση στα Διαπολιτισμικά Σχολεία – άρα στο
επίπεδο της πραγματικότητας – που κινούνται στο ίδιο πλαίσιο. Σε βιωματικό επίπεδο,
προτείνεται στα παιδιά η επαφή τους με άλλα σχολεία μέσω του προγράμματος e-twinning
και η εγγραφή τους στη UNICEF.
Στα βιβλία της Ε’ τάξης παρατηρείται πάλι η προώθηση της αλληλεγγύης, της
ενότητας και του σεβασμού μέσω της επικοινωνίας σχολείων διαφορετικών χωρών, μέσω της
ποίησης (παρατίθεται το ποιήμα του Γιάννη Ρίτσου «Αν όλα τα παιδιά της Γης») και μέσω
της προβολής των χριστουγεννιάτικων εθίμων ανά τον κόσμο, αλλά τονίζονται και τα
αποτελέσματα του μη σεβασμού στην ετερότητα, μέσα από το βιογραφικό σημείωμα του
Αϊνστάιν, στο οποίο αναφέρεται ότι ως παιδί διώχθηκε από τους Γερμανούς επειδή ήταν
Εβραίος. Στο σημείο αυτό δίνεται μια πολύ καλή αφορμή για συζήτηση σχετικά με τα
εγκλήματα που έχουν γίνει στην ιστορία και συνδέονται με την καταγωγή, ωστόσο η
ανυπαρξία σχετικών δραστηριοτήτων μεταθέτει για ακόμη μια φορά την ευθύνη στον/στην
εκπαιδευτικό.
Στα αρνητικά σημεία συγκαταλέγεται το γεγονός ότι στο απόσπασμα «Ιστορίες με
φίλους» παρουσιάζεται ένα κορίτσι τσιγγάνικης καταγωγής και αντί αυτό να αποτελέσει
αφορμή για μια πλουραλιστική συζήτηση, παρατηρείται ότι δεν αναφέρεται καθόλου το
όνομά της, αλλά αναφέρεται σε όλο το κείμενο ως «η μικρή Τσιγγάνα». Το ερώτημα σε
αυτήν την περίπτωση είναι γιατί η συγγραφική ομάδα επέλεξε ένα τέτοιο κείμενο. Τη στιγμή
που όλα τα παιδιά που εμφανίζονται στο βιβλίο έχουν ένα όνομα και κάποια άλλα στοιχεία
ταυτότητας – για παράδειγμα την τάξη που πηγαίνουν – εμφανίζεται ένα παιδί Ρομά με μόνο
χαρακτηριστικό την καταγωγή του. Στο σημείο αυτό η κατάρτιση του/της εκπαιδευτικού και
ο τρόπος επαναπροσέγγισης του κειμένου είναι το στοιχείο που μπορεί να γίνει η βάση για
γόνιμο διάλογο σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ωστόσο ως επίσημο κείμενου του
βιβλίου αναπαράγει μια στερεοτυπική εικόνα, θέτοντας το παιδί Ρομά σε υποδεέστερη θέση.
Στο βιβλίο της ΣΤ’ τάξης, στο οποίο υπάρχουν οι περισσότερες αναφορές για την
απαγόρευση των διακρίσεων, παρουσιάζονται διάφοροι πολιτισμοί και τα χαρακτηριστικά
τους (κατοικία, ενδυμασία, τρόπος ζωής). Με τον τρόπο αυτό, πιθανόν, η συγγραφική ομάδα
προσπαθεί μέσω της εξοικείωσης με άλλους πολιτισμούς – σε θεωρητικό, τουλάχιστον,
επίπεδο – να καλλιεργήσει στα παιδιά τον σεβασμό, ωστόσο υπάρχουν σημεία στα οποία
αναπαράγονται κάποια στερεότυπα, για παράδειγμα όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα 2.2.2
για την ενδυμασία ορισμένων λαών. Η αλληλεγγύη των ανθρώπων φαίνεται και μέσα από τα
κείμενα «Διπλή Γιορτή» και «Όαση Ειρήνης» στα οποία βλέπουμε ανθρώπους διαφορετικής
καταγωγής να συμβιώνουν αρμονικά είτε στο πλαίσιο μια γιορτής είτε στο πλαίσιο ενός
σχολείου αντίστοιχα.
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Ακόμη, η παράλογη αντιμετώπιση των ανθρώπων λόγω κάποιων διαφορετικών
χαρακτηριστικών περιγράφεται γλαφυρά και με έναν ιδιαίτερο και ευφάνταστο τρόπο στο
κείμενο που αναφέρεται στη ρατσιστική συμπεριφορά απέναντι στους πρασινομάλληδες. Το
κείμενο αυτό μπορεί να αποτελέσει αφορμή για συζήτηση και σκέψη και να προβληματίσει
τα παιδιά σχετικά με τη συμπεριφορά τους και με τις στάσεις που υιοθετούν σε ορισμένες
περιπτώσεις.
Τέλος, το αυθεντικό κείμενο που αναφέρεται στη ρατσιστική συμπεριφορά που
βίωσε η Λορέιν Νισέιν (βλ. κεφάλαιο 2.2.2, σελ.52) μαζί με την συγκινησιακά φορτισμένη
φωτογραφία που το συνοδεύει, αποτελεί αφορμή για αλλαγή ή/και διαμόρφωση στάσεων
απέναντι σε κάποιους ανθρώπους.
Σχετικά με το άρθρο 3 – μέριμνα της Πολιτείας προς το συμφέρον του παιδιού –
υπάρχουν αναφορές μόνο στις τρεις μεγαλύτερες τάξεις, είναι πολύ λίγες και σχετίζονται
κυρίως με θέματα πολιτισμού ή κυκλοφοριακής αγωγής και λιγότερο με θέματα που πρέπει
να μεριμνά η Πολιτεία όταν παρίσταται μια πραγματικά έκτακτη ανάγκη για το παιδί. Η
ποσοτική εμφάνιση αυτών των αναφορών είναι η εξής:
Άρθρο 3 – Η μέριμνα της Πολιτείας για το συμφέρον του παιδιού
Τάξη
Αναφορές
Δ’ Δημοτικού
3
Ε’ Δημοτικού
3
ΣΤ’ Δημοτικού
5
ΣΥΝΟΛΟ
11
Στη Δ’ τάξη οι αναφορές που υπάρχουν για τη μέριμνα της Πολιτείας σχετίζονται
αποκλειστικά και μόνο με την κυκλοφοριακή αγωγή. Ένας τροχονόμος υπενθυμίζει στα
παιδιά των κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γίνεται αναφορά στα Πάρκα Κυκλοφοριακής
Αγωγής και τέλος παρατίθεται ένας οδηγός κυκλοφοριακής αγωγής του Υπουργείου
Μεταφορών. Ενώ σε όλα τα παραπάνω υπάρχουν έμμεσες αναφορές για τη μέριμνα της
Πολιτείας προς το συμφέρον του παιδιού, αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα κατανοητό από ένα
παιδί της Δ’ τάξης. Ίσως να ήταν καλύτερη μια προσέγγιση που θα ξεκινούσε από διάφορα
μέτρα που πρέπει να παίρνει η Πολιτεία και να γινόταν σαφές ότι αυτό είναι δικαίωμα των
παιδιών και όσα αναφέρθηκαν νωρίτερα να ακολουθούσαν ως παράδειγμα.
Στα βιβλία της Ε’ τάξης υπάρχουν τρεις αναφορές σχετικά με αυτό το δικαίωμα. Η
μία σχετίζεται, επίσης, με την κυκλοφοριακή αγωγή – αυτή τη φορά πρόκειται για τη σωστή
συμπεριφορά των παιδιών στο μετρό. Επίσης, παρατίθεται μια αφίσα από το Υπουργείο
Πολιτισμού που προσκαλεί τα παιδιά σε «Παιχνίδια Πολιτισμού». Στη συνέχεια ακολουθούν
δύο πολύ εύστοχες, ως προς την Εκπαίδευση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ερωτήσεις:
«Ποιος ενθαρρύνει και βοηθάει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και πώς;» και «Γιατί οι
πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουν μεγάλη σημασία για τη ζωή των ανθρώπων, και ειδικότερα
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για τα παιδιά;». Με αφορμή αυτές τις ερωτήσεις μπορεί να ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση
σχετικά με το πώς η Πολιτεία οφείλει να μεριμνά για διάφορους τομείς στη ζωή των παιδιών
ή ποια άλλα πράγματα έχουν μεγάλη σημασία στη ζωή των ανθρώπων και των παιδιών.
Τέλος, για πρώτη φορά αναφέρεται εδώ η μέριμνα της Πολιτείας για τους πρόσφυγες,
τουλάχιστον ως προς τις βασικές τους ανάγκες, δηλαδή την τροφή και τη στέγη. Το γεγονός
ότι το κείμενο αυτό εντάσσεται στο κεφάλαιο που αναφέρεται στα Χριστούγεννα, προφανώς
δεν είναι τυχαίο και η αναφορά αυτή πιθανόν να συνδέεται με μια φιλανθρωπική στάση που
οι περισσότεροι άνθρωποι αρέσκονται να υιοθετούν την περίοδο των Χριστουγέννων.
Σε ό,τι αφορά στην ΣΤ’ τάξη και εδώ δεν είναι λίγες οι αναφορές που γίνονται για
την κυκλοφοριακή αγωγή. Ένας τροχονόμος συνετίζει τα παιδιά, ώστε να μη γίνουν θύματα
τροχαίων ατυχημάτων, το Υπουργείο Μεταφορών διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας για
παιδιά με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους και αναλύεται ο ρόλος του σχολικού τροχονόμου.
Η τελευταία αναφορά, σε παραλληλισμό με αυτή της Ε’ τάξης, αναφέρεται στο γεγονός ότι η
Πολιτεία πρέπει να μεριμνά για τους πρόσφυγες και να φροντίζει για τις κατάλληλες
συνθήκες διαβίωσής τους. το γεγονός, ότι η αναφορά αυτή γίνεται στο πλαίσιο μιας
επιστολής που καλούνται να γράψουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στον δήμαρχο, θέτει τα
παιδιά στη διαδικασία να σκεφτούν και να επιχειρηματολογήσουν σχετικά με τις συνθήκες
διαβίωσης των προσφύγων, αλλά και τους δίνεται η ευκαιρία να κατανοήσουν ότι κάποια
πράγματα μπορούν να τα ζητούν ή/και να τα απαιτούν από την Πολιτεία γιατί αυτή είναι
υπεύθυνη για αυτά.
Το επόμενο δικαίωμα που αναφέρεται είναι το δικαίωμα του παιδιού στο όνομα και
στην ιθαγένεια. Σε όλα τα βιβλία υπάρχουν μόνο οκτώ αναφορές στο συγκεκριμένο δικαίωμα
και αυτές δεν κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλες τις τάξεις. Εδώ υπάρχει το παράδοξο ότι δεν
αναφέρεται καθόλου αυτό το δικαίωμα στις δύο μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού. Αυτό
δικαιολογεί εν μέρει την επιφανειακή και εν πολλοίς απλοϊκή προσέγγισή του που γίνεται
στις μικρότερες τάξεις και θα αναλυθεί αμέσως παρακάτω. Η ποσοτική εμφάνιση των
αναφορών είναι η εξής:
Άρθρο 7 – Όνομα & Ιθαγένεια
Τάξη
Α’ Δημοτικού
Β’ Δημοτικού
Γ’ Δημοτικού
Δ’ Δημοτικού
ΣΥΝΟΛΟ

Αναφορές
1
4
2
1
8

Στις τάξεις Α’ έως Γ’ ζητείται από τους μαθητές και τις μαθήτριες να συμπληρώσουν
τη δική τους ταυτότητα, θεωρώντας αυτονόητο πως όλα τα παιδιά έχουν όνομα και ιθαγένεια
και χωρίς να γίνεται καμία περαιτέρω αναφορά για το γεγονός ότι το δικαίωμα αυτό δεν είναι
αυτονόητο για όλα τα παιδιά ειδικά στο επίπεδο της ιθαγένειας.
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Επιπλέον, στο βιβλίο της Β’ τάξης και, συγκεκριμένα, στην ενότητα που αναφέρεται
στην 28η Οκτωβρίου απεικονίζονται παιδιά που κρατούν την ελληνική σημαία, σύμβολο
ιθαγένειας, ταυτότητας και του αισθήματος του ανήκειν. Δεδομένου του κλίματος στο οποίο
κινούνται τα βιβλία, ίσως και να θεωρούνταν παράτολμο, στην ενότητα που αναφέρεται σε
μια εθνική γιορτή να γίνονται αναφορές για παιδιά που στερούνται του δικαιώματος της
ιθαγένειας. Ακόμη, με την απεικόνιση ταυτοτήτων και διαβατηρίων τονίζεται ακόμη
περισσότερο το συγκεκριμένο δικαίωμα.
Η μοναδική αναφορά που μπορεί να θεωρηθεί πιο ουσιαστική από τις υπόλοιπες,
σχετικά με την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Παιδιού, είναι αυτή που γίνεται στο βιβλίο
της Δ’ τάξης, όπου στην εκφώνηση μιας δραστηριότητας που ζητά ονόματα παιδιών από
διαφορετικές χώρες και τη σημασία τους αναφέρει στη μοναδικότητα του ονόματος του
καθενός και της καθεμιάς, στη σημασία που μπορεί να έχει στη γλώσσα, στη θρησκεία ή τον
πολιτισμό του κάθε παιδιού και στη σύνδεση που προσφέρει με τα μέλη της οικογένειας και
της κοινότητας. Παρά το γεγονός ότι εδώ θα μπορούσε να γίνει άμεση σύνδεση με τη Διεθνή
Σύμβαση κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει ούτε σε επίπεδο δραστηριοτήτων ούτε ως οδηγία στο
Βιβλίο του Δασκάλου.
Στο άρθρο 9 που αναφέρεται στο δικαίωμα στη ζωή και την επικοινωνία με τους
γονείς γίνονται αρκετές αναφορές και μάλιστα σε όλες τις τάξεις. Παρόλο που στο
συγκεκριμένο άρθρο της Διεθνούς Σύμβασης γίνεται λόγος και για περιπτώσεις
κακομεταχείρισης ή χωρισμού του παιδιού από τους γονείς του, αν αυτό λειτουργεί προς το
συμφέρον του πρώτου, οι αναφορές που γίνονται εδώ εστιάζουν κατά κύριο λόγο στα παιδιά
που ζουν με την οικογένειά τους και αναπτύσσονται φυσιολογικά – ζώντας ευτυχισμένα και
χωρίς να στερούνται τίποτα – μέσα σε αυτή. Η ποσοτική εμφάνιση αυτών των αναφορών
είναι η εξής:

Α’ Δημοτικού
Β’ Δημοτικού
Γ’ Δημοτικού
Δ’ Δημοτικού
Ε’ Δημοτικού
ΣΤ’ Δημοτικού
ΣΥΝΟΛΟ

Άρθρο 9 – Ζωή και επικοινωνία με τους γονείς
Τάξη
Αναφορές
5
4
7
4
5
15
40

Θα ήταν περιττό να αναλυθούν όλες οι αναφορές μία προς μία αφενός γιατί αυτό έχει
γίνει ήδη στην ενότητα 2.2.5 και αφετέρου γιατί οι περισσότερες κυμαίνονται στο πλαίσιο
που αναφέρθηκε νωρίτερα, αυτό της ευτυχισμένης συμβίωσης με την οικογένεια.
Οι μόνες αναφορές που διαφοροποιούνται είναι οι εξής: Ο Αρμπέν φαίνεται να ζει
μακριά από τον πατέρα του, ο οποίος του στέλνει ένα γράμμα και του γράφει: «Μου λείπεις
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πολύ! Να είσαι φρόνιμος και να προσέχεις τον εαυτό σου». Δεν δίνεται καμία περαιτέρω
εξήγηση, γιατί ζουν μακριά ο ένας από τον άλλον ή πώς νιώθει ο Αρμπέν για αυτό και,
επίσης, δεν δίνονται περιθώρια για κάποια συζήτηση σχετική με το γιατί υπάρχουν παιδιά
που ζουν μακριά από τους γονείς τους, παρόλο που αυτό δεν είναι για το συμφέρον τους.
Επίσης, στο βιβλίο της Γ’ τάξης ο Ομάρ, ένα παιδί από το Μεξικό αναφέρει ότι οι
γονείς είναι υπεύθυνοι για να έχουν τα παιδιά σπίτι και φαγητό και για να πηγαίνουν σχολείο.
Αφήνεται να εννοηθεί, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται ρητά, ότι οι γονείς πρέπει να φροντίζουν
για το συμφέρον του παιδιού και σε καμία περίπτωση να μη λειτουργούν σε βάρος του.
Μια άλλη όψη της ζωής του παιδιού με τους γονείς του παρουσιάζεται στο βιβλίο της
Ε’ τάξης, όπου ο Άντη έχει χάσει τον πατέρα του στον πόλεμο και έχει εξαναγκαστικά
εγκαταλείψει τη χώρα του μαζί με τη μητέρα του. Εδώ, όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχει
σύνδεση και με το δικαίωμα του παιδιού να μεριμνά η Πολιτεία για το συμφέρον του, παρόλα
αυτά βλέπουμε τη μητέρα κάτω από αντίξοες συνθήκες να προσπαθεί να φροντίσει όσο
περισσότερο μπορεί το παιδί της.
Μία ακόμη περίπτωση παιδιού που στερείται τον πατέρα του λόγω θανάτου
παρουσιάζεται και στο βιβλίο της ΣΤ’ τάξης, μέσα από την παρουσίαση της ταινίας
«Δύσκολοι αποχαιρετισμοί: Ο μπαμπάς μου».
Όλα τα παραδείγματα που προαναφέρθηκαν θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφορμή
για συζήτηση σχετικά με παιδιά που δεν έχουν υγιή σχέση με τους γονείς τους ή που τους
στερούνται χωρίς τη θέλησή τους, ωστόσο αυτό δεν γίνεται πουθενά. Αν δεν υπάρχουν
δραστηριότητες που να κατευθύνουν τα παιδιά σε τέτοιου είδους συζητήσεις ή αν ο/η
εκπαιδευτικός δεν πάρει μια τέτοιου είδους πρωτοβουλία, είναι πολύ δύσκολο έως
ακατόρθωτο για τα παιδιά του Δημοτικού να προεκτείνουν τη σκέψη τους προς τέτοια
ζητήματα.
Σχετικά με το δικαίωμα στην ελευθερία της προφορικής, γραπτής, τυπωμένης ή
καλλιτεχνικής έκφρασης υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές. Γενικά, δεν αφήνεται πουθενά να
εννοηθεί ότι τα παιδιά στερούνται αυτό το δικαίωμα ούτε γίνεται λόγος για περιορισμό αυτού
του δικαιώματος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 της Διεθνούς
Σύμβασης (βλ. παράρτημα σελ.142). Η ποσοτική εμφάνιση των αναφορών είναι η εξής:
Άρθρο 13 – Ελευθερία της έκφρασης
Τάξη
Α’ Δημοτικού
Β’ Δημοτικού
Γ’ Δημοτικού
Δ’ Δημοτικού
Ε’ Δημοτικού
ΣΤ’ Δημοτικού
ΣΥΝΟΛΟ

Αναφορές
5
6
12
10
6
11
50
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Η συντριπτική πλειοψηφία των αναφορών που γίνονται στην ελευθερία της
έκφρασης σχετίζονται με καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα στις μικρότερες τάξεις (Α’
– Γ’ Δημοτικού). Έτσι, βλέπουμε να δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να ζωγραφίσουν, να
γράψουν ποιήματα και παραμύθια, να ετοιμάσουν τις δικές τους θεατρικές και χορευτικές
παραστάσεις φτιάχνοντας διαλόγους, αφίσες και προσκλήσεις, να συμμετάσχουν σε εκθέσεις
φωτογραφίας και ζωγραφικής και σε διαγωνισμούς κόμικς.
Στις μεγαλύτερες τάξεις το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης προωθείται και
μέσω του γραπτού λόγου, καθώς τα παιδιά καλούνται να γίνουν αρθρογράφοι της σχολικής
εφημερίδας και να εκφράσουν τη γνώμη τους μέσα από τα άρθρα τους. Όλες αυτές οι
δραστηριότητες, βέβαια, εξυπηρετούν έναν γνωστικό στόχο, αυτόν της παραγωγής γραπτού
λόγου. Ωστόσο, δεν παύουν να δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να εκφράζονται μέσα σε
διαφορετικά επικοινωνιακά πλαίσια, να διατυπώνουν και να υποστηρίζουν απόψεις και
επιχειρήματα, να σκέφτονται κριτικά και να τοποθετούνται σχετικά με το εκάστοτε θέμα.
Να σημειωθεί εδώ ότι στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης θα μπορούσαν να
ενταχθούν και όλες οι δραστηριότητες προφορικού λόγου και συζήτησης στην τάξη που
υπάρχουν σε όλα ανεξαιρέτως τα βιβλία.
Τέλος, ξεχωριστά αξίζει να αναφερθεί ο συνδυασμός που γίνεται στην Δ’ τάξη του
δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και των δικαιωμάτων του παιδιού εν γένει. Οι
μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να ετοιμάσουν αφίσες ευαισθητοποίησης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού στο πλαίσιο διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ δίνεται μια
πολύ καλή αφορμή για Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία, όμως, δεν
προεκτείνεται όσο θα μπορούσε ή όσο θα έπρεπε (;).
Το επόμενο δικαίωμα, το οποίο αναφέρεται στα βιβλία του Δημοτικού είναι αυτό της
ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Οι αναφορές που γίνονται εδώ
είναι σχεδόν ανύπαρκτες – μόλις δύο – σε αυτόν τον τεράστιο όγκο βιβλίων. Πιο
συγκεκριμένα βλέπουμε μία αναφορά στη Β’ τάξη και άλλη μία στην ΣΤ’.

Β’ Δημοτικού
ΣΤ’ Δημοτικού
ΣΥΝΟΛΟ

Άρθρο 14 – Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας
Τάξη
Αναφορές
1
1
2

Πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι στο συγκεκριμένο δικαίωμα θα μπορούσαν να
συμπεριληφθούν όλες οι ενότητες που αναφέρονται στο Πάσχα και στα Χριστούγεννα (αυτές
υπάρχουν στα βιβλία όλων των τάξεων). Ωστόσο παρά το γεγονός ότι έχουν θρησκευτικό
περιεχόμενο, δεν συνδέονται τόσο με την ελευθερία του παιδιού να πιστεύει σε όποια
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θρησκεία θέλει, όσο με το γεγονός ότι οι περισσότεροι μαθητές και οι περισσότερες
μαθήτριες στους/στις οποίους/ες απευθύνονται τα βιβλία είναι Χριστιανοί/ες Ορθόδοξοι/ες
και γιορτάζουν αυτές τις γιορτές. Αυτή η προσέγγιση των θρησκευτικών εορτών, εάν γίνεται
από τον/την εκπαιδευτικό στο στενό πλαίσιο του Χριστιανισμού, μπορεί να προκαλέσει
αμηχανία ή/και προβλήματα σε μια τάξη με ετερογενή ως προς τη θρησκεία μαθητικό
πληθυσμό. Η μοναδική αναφορά που γίνεται σε άλλες θρησκείες είναι στο βιβλίο της ΣΤ’
τάξης, όπου δίνονται τα χαρακτηριστικά διάφορων θρησκειών.
Ο Τσιρώνης (2003: 418), επισημαίνει ότι αν εστιάσουμε στην Ορθόδοξη παράδοση,
οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις θα μπορούσαν να γίνουν αφορμή για μηνύματα
φιλαδελφίας και αγάπης των Χριστιανών, αντιμετώπισης του «ξένου» και συμπαράστασης σε
όσους και όσες έχουν ανάγκη.
Σχετικά με το δικαίωμα που αναφέρεται στο άρθρο 15 της Διεθνούς Σύμβασης, τα
βιβλία όλων των τάξεων διαπνέονται συνολικά από το πνεύμα του συνέρχεσθαι ειρηνικά και
συνεταιρίζεσθαι. Τα παιδιά παρουσιάζονται να έχουν φίλους και φίλες και να κάνουν μαζί
διάφορα πράγματα. Ειδικά στο πλαίσιο του σχολείου και της τάξης καταπιάνονται με
πληθώρα ομαδικών δραστηριοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι πολλές αναφορές που υπάρχουν σε
άλλα δικαιώματα, όπως αυτό της εκπαίδευσης, αυτονόητα μπορούν να συμπεριληφθούν και
σε αυτό το δικαίωμα. Ωστόσο κάτι τέτοιο είναι πλεονασμός και δεν θα αναφερθεί αναλυτικά
εδώ. Η ποσοτική εμφάνιση των αναφορών, όπως αυτές οριοθετήθηκαν παραπάνω, είναι η
εξής:
Άρθρο 15 – Ελευθερία του παιδιού να συνεταιρίζεται και να συνέρχεται ειρηνικά
Τάξη
Αναφορές
Α’ Δημοτικού
4
Β’ Δημοτικού
4
Γ’ Δημοτικού
7
Δ’ Δημοτικού
3
Ε’ Δημοτικού
4
ΣΤ’ Δημοτικού
2
ΣΥΝΟΛΟ
24
Σε όλες τις τάξεις, τα βιβλία ξεκινούν με τη διήγηση κάποιου παιδιού των
καλοκαιρινών του διακοπών. Όλες οι αναφορές έχουν θετική χροιά, αφού όλα τα παιδιά
αναφέρουν πως πέρασαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές ευχάριστα, συναντώντας τους
φίλους τους και τις φίλες τους και περνώντας μαζί τους στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.
Μια φράση που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει όλες τις καλοκαιρινές αναμνήσεις με φίλους
και φίλες που περιγράφονται κάθε φορά, είναι αυτή που αναφέρεται στο βιβλίο της Δ’ τάξης:
«Έμαθα ακόμα πως τους φίλους του καλοκαιριού δεν τους ξεχνάς, γιατί βρίσκονται σε όλες
τις ιστορίες που έχεις να πεις στους άλλους».
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Αλλά και στα υπόλοιπα παραδείγματα, όπως αυτά έχουν αναφερθεί στην ενότητα
2.2.8, τα παιδιά παρουσιάζονται να μην αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα ως προς τις
επαφές τους και τη συνεργασία τους. Το μοναδικό σημείο στο οποίο θα μπορούσε να γίνει
αναφορά για τη στέρηση αυτού του δικαιώματος, είναι οι επετειακές ενότητες που
σχετίζονται με τη 17η Νοεμβρίου, αλλά ούτε και εκεί γίνεται λόγος. Σε γενικές γραμμές, το
δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικά και συνεταιρίζεσθαι προβάλλεται ως αυτονόητο και δεν
αφήνεται κανένα περιθώριο για συζήτηση σχετικά με ανθρώπους και παιδιά που μπορεί να το
στερούνται.
Σχετικά με το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, η Διεθνής Σύμβαση
αναφέρει στο άρθρο 16, παράγραφος 1 ότι «Κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει
αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά
του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, ούτε παράνομων προσβολών της τιμής και
της υπόληψής του» (βλ. παράρτημα, σελ.143). Η ποσοτική εμφάνιση των αναφορών που
γίνεται στα βιβλία του Δημοτικού είναι η εξής:
Άρθρο 16 – Ιδιωτική Ζωή
Τάξη
Α’ Δημοτικού
Β’ Δημοτικού
Ε’ Δημοτικού
ΣΥΝΟΛΟ

Αναφορές
1
1
1
3

Ως προς την ποιότητα αυτών των αναφορών, αυτή δεν τονίζει ιδιαίτερα το δικαίωμα
των παιδιών στην ιδιωτική ζωή, με εξαίρεση την αναφορά που γίνεται στο βιβλίο της Α’
τάξης. Εκεί παρουσιάζεται η Ιωάννα με τη μητέρα της να παραλαμβάνουν μαζί ένα δέμα από
το ταχυδρομείο, γιατί αυτό προορίζεται για την Ιωάννα, οπότε η μητέρα της δεν παρεμβαίνει.
Οι άλλες δύο αναφορές σχετίζονται με τα προσωπικά ημερολόγια των παιδιών,
ωστόσο δεν αναλύεται το γεγονός ότι αποτελούν μέρος της ιδιωτικής τους ζωής που δεν
πρέπει να παραβιαστεί.
Σχετικά με το άρθρο 17 που αναφέρεται στο δικαίωμα του παιδιού στην πρόσβαση
στην ενημέρωση και το υλικό των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τα βιβλία του Δημοτικού
παρουσιάζουν τα παιδιά να απολαμβάνουν πλήρη πρόσβαση και, μάλιστα, έχουν πρόσβαση
σε υλικό που έχει κοινωνική και πολιτιστική χρησιμότητα για το παιδί και που προάγει την
κοινωνική, πνευματική και ηθική ευημερία του, την σωματική και πνευματική υγεία του,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο 17 της Διεθνούς Σύμβασης. Η ποσοτική
εμφάνιση αυτών των αναφορών είναι η εξής:
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Α’ Δημοτικού
Β’ Δημοτικού
Γ’ Δημοτικού
Δ’ Δημοτικού
Ε’ Δημοτικού
ΣΤ’ Δημοτικού
ΣΥΝΟΛΟ

Άρθρο 17 – Πρόσβαση σε ενημέρωση και υλικό (ΜΜΕ)
Τάξη
Αναφορές
2
8
4
5
10
3
32

Τα παιδιά παρουσιάζονται στα βιβλία του Δημοτικού να αγοράζουν περιοδικά με
θέματα που τους ενδιαφέρουν, να επισκέπτονται βιβλιοθήκες και να δανείζονται βιβλία για
να παίρνουν επιπλέον γνώσεις από αυτές που παίρνουν από το σχολείο. Επιπλέον,
ενημερώνονται από αφίσες και εφημερίδες για επερχόμενα πολιτιστικά δρώμενα,
παρακολουθούν τηλεοπτικές εκπομπές που απευθύνονται σε παιδιά και μαθαίνουν τη
διαδικασία παραγωγής μιας εφημερίδας.
Επιπλέον, παρατίθενται σε όλες σχεδόν τις τάξεις αυθεντικά κείμενα από εφημερίδες
και περιοδικά, τα οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες – ανάλογα με την τάξη στην οποία
βρίσκονται – καλούνται να προσεγγίσουν κριτικά και να βρουν ποιες είναι οι πληροφορίες
του άρθρου, ποια είναι τα ουσιώδη και επουσιώδη ζητήματα που προβάλλονται ή πώς
επιλέγονται οι τίτλοι των άρθρων.
Ένα αξιόλογο μέρος αυτών των αναφορών σχετίζεται με το Διαδίκτυο αλλά και με
τις διαφημίσεις. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται προσπάθεια καλλιέργειας κριτικής στάσης
από την πλευρά των παιδιών απέναντι σε αυτά τα δύο μέσα. Για το Διαδίκτυο προτείνονται
χρήσιμες ιστοσελίδες που απευθύνονται σε παιδιά και έχουν υλικό ποικίλης ύλης που
ανταποκρίνεται στην ηλικία τους και δίνονται χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορεί να
προστατευτεί ένα παιδί από τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει το Διαδίκτυο. Σχετικά με
τις διαφημίσεις προτείνεται να μην δέχονται άκριτα όλα αυτά που προσπαθούν να περάσουν
οι διαφημίσεις στο κοινό τους, αλλά και στην ΣΤ’ τάξη – που το νοητικό επίπεδο των
μαθητών και των μαθητριών το επιτρέπει – αναλύονται όλα τα βήματα δημιουργίας μιας
διαφήμισης και ο τρόπος με τον οποίο αυτή κατασκευάζεται, ώστε να παραπλανεί τους
αγοραστές δίνοντας αναληθείς πληροφορίες ή επιδιώκοντας την επίκληση στο συναίσθημα
του καταναλωτή και της καταναλώτριας.
Τέλος, δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί η αναφορά στην τηλεόραση. Και σε αυτή
την περίπτωση γίνεται προσπάθεια να προβληθούν διάφορα προγράμματα που ενδιαφέρουν
τα παιδιά, όπως είναι η εκπαιδευτική τηλεόραση ή κάποια θετικά σημεία της τηλεόρασης,
όπως είναι η άμεση ενημέρωση, η προβολή κάποιων κορυφαίων αθλητικών γεγονότων, όπως
για παράδειγμα οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Βέβαια, δεν παραλείπονται και τα αρνητικά της
σημεία όπως είναι ο άσκοπος χρόνος που μπορεί να καταναλώσει ένα παιδί μπροστά στην
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τηλεόραση,

αφήνοντας πίσω

άλλες

υποχρεώσεις/

δραστηριότητες

ή η προβολή

προγραμμάτων χαμηλού επιπέδου, ακατάλληλου για παιδιά.
Να σημειωθεί εδώ ότι οι αναφορές που υπάρχουν για την τηλεόραση είναι σημαντικά
περισσότερες από τις αναφορές που υπάρχουν για το Διαδίκτυο. Η σχολική καθημερινότητα,
ωστόσο, στις μέρες μας, καταδεικνύει ότι τα παιδιά ασχολούνται πολύ περισσότερο με το
Διαδίκτυο παρά με την τηλεόραση και κατά συνέπεια το περιεχόμενο των βιβλίων μοιάζει
παρωχημένο. «… απέναντι στην απροσδόκητα γρήγορη εξάπλωση των υπολογιστών στον
χώρο εργασίας, αλλά και στην καθημερινότητα των ανθρώπων, ο προβληματισμός και η
κατανόηση αυτών των εξελίξεων παρέμεινε πίσω από τα γεγονότα» (Μπίκος, 2012 :87).
Σχετικά με το άρθρο 22 που αναφέρεται στην προστασία και την ανθρωπιστική
βοήθεια που οφείλει να παρέχει η Πολιτεία σε κάθε παιδί – πρόσφυγα, υπάρχει στα βιβλία
του Δημοτικού πολύ μικρή αντιπροσώπευση, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα θέμα που
προκαλεί το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας. Η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για
τους Πρόσφυγες σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το 2013 ανέφερε πως μόνο από τον πόλεμο
στη Συρία ένα εκατομμύριο παιδιά έχουν εξαναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και
συχνά και τις οικογένειές τους (Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, 2013: 1).
Η ποσοτική εμφάνιση των αναφορών για τους πρόσφυγες είναι η εξής:
Άρθρο 22 – Πρόσφυγες
Τάξη
Γ’ Δημοτικού
Ε’ Δημοτικού
ΣΤ’ Δημοτικού
ΣΥΝΟΛΟ

Αναφορές
4
1
5
10

Όπως προαναφέρθηκε το άρθρο 22 αναφέρεται στις υποχρεώσεις που έχουν τα
Συμβαλλόμενα με τη Σύμβαση Κράτη απέναντι σε παιδιά – πρόσφυγες. Η ύπαρξη αναφορών
που σχετίζονται με την υποχρέωση των κρατών σε βιβλία του Δημοτικού θα ήταν πρώιμη,
δεδομένου ότι είναι δύσκολα ερμηνεύσιμο από παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας. Οι
ελάχιστες αναφορές που υπάρχουν, στοχεύουν στην επαφή των παιδιών με την έννοια του
πρόσφυγα αλλά και στην ευαισθητοποίηση τους. Αυτό επιτυγχάνεται, καταρχήν, μέσα από
εμπειρίες προσφύγων που περιγράφονται.
Κοινό σημείο αναφοράς σε όλες τις διηγήσεις των παιδιών – προσφύγων είναι πως
αφορμή για να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους στάθηκε ένας πόλεμος. Επίσης, από τις
διηγήσεις προκύπτουν κοινά συναισθήματα όπως είναι αυτό του ξεριζωμού, του φόβου, της
στεναχώριας και της νοσταλγίας για την πατρίδα. Όλα τα παιδιά – πρόσφυγες που
εμφανίζονται στα βιβλία ζουν σε προσφυγικά στρατόπεδα ή σε μικρά, παλιά σπίτια μαζί με
άλλους και άλλες πρόσφυγες.
Οι στερεοτυπικές αυτές εικόνες που προβάλλονται σε συνδυασμό με την έλλειψη
δραστηριοτήτων που να σχετίζονται με την ουσιαστική ευαισθητοποίηση στο θέμα των
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προσφύγων και όχι με το αίσθημα φιλανθρωπίας, προφανώς δεν μπορούν να καλλιεργήσουν
υπεύθυνους και υπεύθυνες πολίτες για την κοινωνία.
Στο άρθρο 23 της Διεθνούς Σύμβασης αναφέρεται ρητά ότι «…τα πνευματικώς ή
σωματικώς ανάπηρα παιδιά πρέπει να διάγουν πλήρη και αξιοπρεπή ζωή… να τυγχάνουν
ειδικής φροντίδας… να έχουν αποκλειστική πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση,
στην περίθαλψη, στην αποκατάσταση αναπήρων, στην επαγγελματική εκπαίδευση και στις
ψυχαγωγικές δραστηριότητες…» (βλ. παράρτημα, σελ.145). Επιπλέον, αναμφισβήτητα
θετικό βήμα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κρίνεται και το ότι τα τελευταία χρόνια όλο
και συχνότερα παρατηρείται να εντάσσονται στις τάξεις παιδιά με κάποιου είδους αναπηρία,
μετά από τον νόμο 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ. Α’/ 14.3.2000), ο οποίος προβλέπει πλήρη ένταξη
των μαθητών και μαθητριών με αναπηρίες σε κανονικά σχολεία. Παρόλο, όμως, που τόσο οι
Διεθνείς Συμβάσεις όσο και η εθνική νομοθεσία προσανατολίζονται προς ένα σχολείο για
όλους και για όλες, το περιεχόμενο των βιβλίων δεν δείχνει να έχει παρόμοιο
προσανατολισμό, αντίθετα αντιμετωπίζει όλες αυτές τις εξελίξεις με κάποιου είδους
αμηχανία. Αφενός, πρόκειται για αναφορές που στοχεύουν στην Εκπαίδευση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού αφετέρου είναι ελάχιστες. Η ποσοτική εμφάνιση των αναφορών για
τον σεβασμό στην αναπηρία είναι η εξής:
Άρθρο 23 – Αναπηρία
Τάξη
Β’ Δημοτικού
Γ’ Δημοτικού
Δ’ Δημοτικού
ΣΤ’ Δημοτικού
ΣΥΝΟΛΟ

Αναφορές
1
5
4
1
11

Στο βιβλίο της Β’ τάξης η μία από τις βασικές ηρωίδες είναι η Γαλήνη, η οποία είναι
κινητικά ανάπηρη. Όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 2.2.12 υπάρχει μια προσπάθεια
«συγκάλυψης» της αναπηρίας της, καθώς ενώ εμφανίζεται σε πάρα πολλά σημεία του
βιβλίου, μόλις στο δεύτερο τεύχος γίνεται εμφανής η αναπηρία της.
Στα βιβλία της Γ’ τάξης γίνεται μια πιο συγκροτημένη προσπάθεια ευαισθητοποίησης
απέναντι στα παιδιά με αναπηρίες και με αφορμή την Αργυρώ που είναι ανάπηρη θίγονται
πολλά σχετικά ζητήματα (βλ. ενότητα 2.2.12, σελ. 69). Αλλά και μέσω ενός ακόμη παιδιού,
της Σάφια, τα παιδιά πληροφορούνται για τη γραφή Braille που εξυπηρετεί τους τυφλούς και
τις τυφλές. Παρόμοια κινείται και το βιβλίο της Δ’ τάξης που αναφέρεται στη νοηματική
γλώσσα και παρουσιάζει – μέσω ενός αποσπάσματος – ανάπηρα παιδιά να διεκδικούν τα
δικαιώματά τους.
Στην πραγματικότητα, το μειονέκτημα στο συγκεκριμένο δικαίωμα σχετικά με την
Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ότι οι αναφορές είναι ελάχιστες. Οι
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περισσότερες, ωστόσο, ποιοτικά οδηγούν τα παιδιά στην υιοθέτηση συνειδητοποιημένης
στάσης σχετικά με το ζήτημα της αναπηρίας.
Σε αντίθεση με το δικαίωμα που αναφέρεται στους πρόσφυγες και τους παρουσιάζει
ως έρμαια της κατάστασής του, εδώ δίνεται φωνή στα παιδιά με αναπηρία, τα οποία είναι
ισότιμα με τα υπόλοιπα παιδιά, διεκδικούν τα δικαιώματά τους και μάχονται για να έχουν
αξιοπρεπή ζωή παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
Το άρθρο 24 αναφέρεται στο δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο
δυνατό επίπεδο υγείας και να επωφελείται από τις υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας και
αποκατάστασης αναπήρων. Η παράγραφος 2γ αναφέρει ότι τα Συμβαλλόμενα Κράτη πρέπει
να φροντίζουν για τη σωστή διατροφή, την παροχή θρεπτικών τροφών και καθαρού πόσιμου
νερού. Επίσης πρέπει να ενημερώνουν όλες τις κοινωνικές ομάδες για θέματα υγείας και
διατροφής (βλ. παράρτημα, σελ.146). Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν πολλές αναφορές στα
βιβλία για τη σωστή διατροφή αλλά και για το γεγονός ότι υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν
καν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Από την άλλη πλευρά δεν γίνεται καθόλου λόγος για τις
διατάξεις 2α και 2δ που αναφέρονται στη μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας
και στην περίθαλψη των μητέρων πριν και μετά τον τοκετό αντίστοιχα. Σε γενικές γραμμές,
οι περισσότερες αναφορές σχετίζονται με θέματα διατροφής. Εξάλλου, το θέμα της Υγιεινής
Διατροφής εντάσσεται και στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας, που μπορεί να γίνει στην τάξη
κατά τη διάρκεια της Ευέλικτης Ζώνης, για την οποία έγινε λόγος στο πρώτο μέρος της
παρούσας εργασίας. Ελάχιστες είναι οι αναφορές που έχουν να κάνουν με την ιατρική
περίθαλψη. Η ποσοτική εμφάνιση των αναφορών κατανέμεται σε όλες τις τάξεις και είναι η
εξής:

Α’ Δημοτικού
Β’ Δημοτικού
Γ’ Δημοτικού
Δ’ Δημοτικού
Ε’ Δημοτικού
ΣΤ’ Δημοτικού
ΣΥΝΟΛΟ

Άρθρο 24 – Υγεία και Ιατρικές Υπηρεσίες
Τάξη
Αναφορές
1
4
11
5
1
5
27

Πολλές είναι οι αναφορές που γίνονται σχετικά με την υγιεινή διατροφή και με το
πόσο σημαντική είναι αυτή για τα παιδιά. Υπάρχουν ολόκληρα κεφάλαια σε κάποιες τάξεις
που ασχολούνται με το θέμα της διατροφής, σχολιάζοντας τη διατροφική πυραμίδα, το πώς
διάφορα φαγητά συνδέονται με την παράδοση, τα θετικά της μεσογειακής διατροφής και τα
υπέρβαρα παιδιά και δίνοντας διάφορες συνταγές τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες
μπορούν να δοκιμάσουν στο σπίτι τους.
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Βέβαια, δίνεται και μια διαφορετική εκδοχή του δικαιώματος στην υγιεινή διατροφή
και αυτή είναι η στέρηση τροφής και καθαρού πόσιμου νερού από κάποια παιδιά που εξαιτίας
της φτώχειας και άλλων συνθηκών δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά ή για να έχουν πρόσβαση
πρέπει τα ίδια τα παιδιά να κοπιάσουν πολύ και παράλληλα να καταπατηθούν κάποια άλλα
βασικά τους δικαιώματα, όπως είναι η εκπαίδευση.
Σχετικά με την ιατρική περίθαλψη, επίσης, δίνονται δύο εκδοχές. Η μεν των
άρρωστων παιδιών που έχουν τη φροντίδα των γιατρών και των γονέων τους και η δε των
άρρωστων παιδιών που δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε κάποια βασικά παιδικά εμβόλια.
Η προσέγγιση του συγκεκριμένου δικαιώματος προσανατολίζεται προς την
κατεύθυνση της Εκπαίδευσης στα Δικαιώματα του Παιδιού, δεδομένου ότι καλλιεργεί στα
παιδιά στάσεις σχετικά με ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως είναι η διατροφή, αλλά και τους
θέτει

σε

μια

διαδικασία

παραγωγικής

σκέψης,

γιατί

παρουσιάζονται

χωρίς

συναισθηματισμούς παιδιά που δεν απολαμβάνουν αυτά τα – αυτονόητα κατά τα άλλα –
δικαιώματα. Στα αρνητικά πρέπει να αναφερθεί η παντελής έλλειψη αναφορών στην παιδική
και βρεφική θνησιμότητα, το οποίο ναι μεν είναι ένα θέμα σκληρό αλλά για πάρα πολλούς
ανθρώπους είναι η σκληρή πραγματικότητα.
Το άρθρο 27 που αναφέρεται στον ρόλο των γονέων στην ανάπτυξη και στο βιοτικό
επίπεδο συνδέεται αναπόφευκτα με το άρθρο 9 που αναφέρεται στην ζωή και την επικοινωνία
με τους γονείς. Ο διαχωρισμός των αναφορών που γίνονται στα βιβλία σε αυτά τα
δικαιώματα σε δύο κατηγορίες ήταν ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα, γιατί υπάρχουν
αναφορές που αλληλοεπικαλύπτονται. Οι αναφορές που είχαν συμπεριληφθεί στο άρθρο 9
παραλείφθηκαν, γιατί θα ήταν πλεονασμός να αναφερθούν πάλι. Κατά συνέπεια, η ποσοτική
εμφάνιση των αναφορών διαμορφώθηκε ως εξής:
Άρθρο 27 – Ρόλος γονέων στην ανάπτυξη και στο βιοτικό επίπεδο
Τάξη
Αναφορές
Γ’ Δημοτικού
3
Δ’ Δημοτικού
2
Ε’ Δημοτικού
1
ΣΤ’ Δημοτικού
1
ΣΥΝΟΛΟ
7
Στην συγκεκριμένη κατηγορία συμπεριλήφθηκαν οι αναφορές που δείχνουν τους
γονείς να συμμετέχουν με τα παιδιά τους σε κοινές δραστηριότητες πολιτιστικού – κατά
κύριο λόγο – περιεχομένου και γενικότερα που λειτουργούν θετικά στην πνευματική
ανάπτυξη του παιδιού.
Τόσο οι αναφορές που υπάρχουν εδώ όσο και αυτές που προαναφέρθηκαν με αφορμή
το άρθρο 9 καλύπτουν τη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου που αναφέρει πως «Στους
γονείς ή στα άλλα πρόσωπα που έχουν αναλάβει το παιδί ανήκει κατά κύριο λόγο η ευθύνη
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της εξασφάλισης μέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους και των οικονομικών μέσων τους,
των απαραίτητων για την ανάπτυξη του παιδιού συνθηκών ζωής».
Σε ό,τι αφορά στο δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση, όπως προαναφέρθηκε και
στην ενότητα 2.2.15, το σχολείο αποτελεί κοινό – και ίσως το βασικότερο – σημείο αναφοράς
σε όλα τα βιβλία. Στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας δεν εμφανίζονται παιδιά που
να στερούνται αυτού του δικαιώματος, ωστόσο υπάρχουν πολλά παραδείγματα παιδιών που
δεν απολαμβάνουν αυτό το δικαίωμα, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών των τόπων που
ζουν. Η ποσοτική εμφάνιση των αναφορών στην εκπαίδευση είναι η εξής:
Άρθρο 28 – Εκπαίδευση
Τάξη
Α’ Δημοτικού
Β’ Δημοτικού
Γ’ Δημοτικού
Δ’ Δημοτικού
Ε’ Δημοτικού
ΣΤ’ Δημοτικού
ΣΥΝΟΛΟ

Αναφορές
2
4
4
5
2
2
19

Σχετικά με το πώς προβάλλεται αυτό το δικαίωμα στα παιδιά, βλέπουμε πως στην Α’
τάξη τα παιδιά αποφασίσουν να παίξουν «σχολείο», γιατί αυτό είναι για τα ίδια μια πολύ
οικεία και δεδομένη κατάσταση. Προφανώς, για τα παιδιά της Α’ τάξης είναι αδιανόητο ότι η
εκπαίδευση αποτελεί δικαίωμα, που κάποια παιδιά το στερούνται και οι συγγραφείς του
βιβλίου δεν προσπαθούν, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης, να τους ανατρέψουν αυτή την
εξωραϊσμένη εικόνα.
Κάποιες πρώτες προσπάθειες ευαισθητοποίησης γίνονται στα βιβλία της Β’ τάξης,
όπου παρουσιάζονται μέσα από εικόνες παιδιά που προσπαθούν να εκπαιδευτούν και όταν
συμβαίνει αυτό είναι χαρούμενα – σε αντίθεση με τα παιδιά που αυτονόητα απολαμβάνουν το
δικαίωμα της εκπαίδευσης και κάποιες φορές δυσανασχετούν με αυτό.
Η προσπάθεια συνεχίζεται πιο συγκροτημένα στη Γ’ τάξη, όπου παρουσιάζονται
διαφορετικού τύπου σχολεία, αλλά δίνονται και αληθινές μαρτυρίες παιδιών που δεν έχουν
πρόσβαση στην εκπαίδευση ή που έχουν πρόσβαση αλλά αυτό συμβαίνει κατ’ εξαίρεση.
Μάλιστα, τα παιδιά της Γ’ τάξης πληροφορούνται από ένα φυλλάδιο της UNICEF ότι στις
φτωχές χώρες το 50% των παιδιών δεν πηγαίνει σχολείο. Το ζητούμενο στις περιπτώσεις που
αναφέρθηκαν είναι ότι οι απλές αναφορές που γίνονται δεν μπορούν από μόνες τους να
προάγουν την Εκπαίδευση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ο/Η εκπαιδευτικός, με αφορμή
τις αναφορές, πρέπει να ωθήσει τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση και να καλλιεργήσει
την ενσυναίσθηση.
Από την πλευρά των συγγραφικών ομάδων γίνεται προσπάθεια για καλλιέργεια της
ενσυναίσθησης στην ΣΤ’ τάξη – πια – όπου, με αφορμή ένα κείμενο για κάποιο ιδιαίτερο
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σχολείο (βλ. ενότητα 2.2.15), δίνεται ως δραστηριότητα ένα βιωματικό εργαστήρι που
σχετίζεται με τον πόλεμο και την ειρήνη.
Οι υπόλοιπες αναφορές, όπως αυτές αναλύθηκαν διεξοδικά στην ενότητα 2.2.15, δεν
παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα ως προς την ποιότητά τους, καθώς οι περισσότερες δεν
προάγουν την Εκπαίδευση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και συνήθως δεν δίνουν την
δυνατότητα στον/στην εκπαιδευτικό να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία.
Όπως αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία «Σκοπός της Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτυχθούν ως το σημείο που να
καταλαβαίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αισθάνονται ότι αυτά είναι σημαντικά και
πρέπει να τα σέβονται και να τα υπερασπίζονται.» (Διεθνής Αμνηστία, 1996 :9). Αυτός ο
σκοπός δεν επιτυγχάνεται μέσω της απλής περιγραφής καταστάσεων αλλά μέσω της
καλλιέργειας δεξιοτήτων, γνώσεων και στάσεων (Κέντρο Στήριξης Μη Κυβερνητικών
Οργανισμών, 2012: 31-32).
Σχετικά με το άρθρο 29 της Διεθνούς Σύμβασης που αναφέρεται στους σκοπούς της
εκπαίδευσης, η συντριπτική πλειοψηφία των αναφορών που συμπεριλαμβάνονται και στα
άλλα δικαιώματα ανήκουν και σε αυτήν εδώ την κατηγορία, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα
πολύ ευρύ φάσμα με διαφορετικές συνιστώσες. Για παράδειγμα, τα δικαιώματα που
αναφέρονται στην απαγόρευση των διακρίσεων, αφορούν και στο σεβασμό της
διαφορετικότητας του κάθε ανθρώπου, τα δικαιώματα που αναφέρονται στην οικογένεια,
αφορούν και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού κ.ο.κ.
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες περιπτώσεις, τα δικαιώματα που έχουν
ενταχθεί σε άλλες κατηγορίες παραλείφθηκαν από αυτή εδώ την κατηγορία, στην οποία
εντάχθηκαν όλες αυτές οι αναφορές που σχετίζονται με τους σκοπούς της εκπαίδευσης, όπως
αυτοί ορίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση (βλ. παράρτημα, σελ.148). Κατά συνέπεια, η
ποσοτική εμφάνιση αυτών των αναφορών είναι η εξής:
Άρθρο 29 – Σκοποί της Εκπαίδευσης
Τάξη
Α’ Δημοτικού
Β’ Δημοτικού
Γ’ Δημοτικού
Δ’ Δημοτικού
Ε’ Δημοτικού
ΣΤ’ Δημοτικού
ΣΥΝΟΛΟ

Αναφορές
2
9
12
7
6
8
44

Μελετώντας ποιοτικά τις αναφορές αυτές, στη συντριπτική πλειοψηφία τους
σχετίζονται με την ανάπτυξη του σεβασμού στο φυσικό περιβάλλον (22 από τις 44
αναφορές). Οι αναφορές αυτές έχουν να κάνουν με την καταστροφή του περιβάλλοντος, με
την ανάγκη προστασίας του μέσω της υιοθέτησης οικολογικής συμπεριφοράς (ανακύκλωση,
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δενδροφύτευση), με την αξία του νερού και με τα θετικά του να ζει κανείς σε ένα υγιές
περιβάλλον. Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει προσανατολισμός προς την Εκπαίδευση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, δεδομένου ότι οι αναφορές δεν περιορίζονται στην απλή περιγραφή
περιβαλλοντικών καταστάσεων, αλλά συνήθως υπάρχει σύνδεση με την πραγματική ζωή των
παιδιών και παρέχονται αυθεντικά κείμενα περιβαλλοντικών οργανώσεων που προωθούν την
ενεργό συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως
είναι ο σεβασμός στο περιβάλλον.
Αρνητικό σημείο κρίνεται το γεγονός ότι απουσιάζουν οι βιωματικές δραστηριότητες
και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, περιορίζεται στο στενό
πλαίσιο της μαθητικής αίθουσας και επιπλέον δεν υπάρχει πουθενά σαφής διαθεματική
σύνδεση με κάποια άλλα μαθήματα, όπως είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος ή η Φυσική για τις
μεγαλύτερες τάξεις. Είναι, λοιπόν, αυτή άλλη μια πρωτοβουλία που αφήνεται στη διακριτική
ευχέρεια του/της εκπαιδευτικού;
Σχετικά με τους υπόλοιπους σκοπούς της εκπαίδευσης, παρατηρείται μια προσπάθεια
να τονιστεί η αξία της παγκόσμιας ειρήνης και της ελευθερίας των ανθρώπων, κυρίως μέσω
των επετειακών ενοτήτων (28η Οκτωβρίου, 17η Νοεμβρίου, 25η Μαρτίου), καθώς επίσης και
ο σεβασμός για τα δικαιώματα του ανθρώπου, τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους και τις
πολιτισμικές αξίες του.
Σε ό,τι αφορά στην παιδαγωγική της ειρήνης, μέρος της οποίας είναι και τα
δικαιώματα και οι ελευθερίες του ανθρώπου, η Βαμβακίδου (2001: 61) αναφέρει πως αυτή θα
πρέπει να δομείται σε τρία επίπεδα: στο επίπεδο της πληροφόρησης, στο επίπεδο της
ερευνητικής αναλυτικής και κριτικής δεξιότητας και στο επίπεδο διαμόρφωσης στάσεων.
Επιπλέον, ο Κρίβας (2004: 276) αναφέρει πως βασικό στοιχείο της παιδαγωγικής της ειρήνης
δεν είναι η
μετάδοση μεμονωμένων γνώσεων, αλλά η μετάδοση βασικών κανόνων και αξιών, που
αποδέχεται µια κοινωνία. Κατά συνέπεια, βλέποντας τη δομή των βιβλίων, παρατηρείται μια
ασυνέχεια στα θέματα της ειρήνης και μια κάθε άλλο παρά ολιστική προσέγγιση του
ζητήματος. Η αποσπασματική αντιμετώπισή του προωθεί την μετάδοση μεμονωμένων
γνώσεων λειτουργώντας εις βάρος και δυσχεραίνοντας την κριτική ικανότητα των παιδιών
και την υιοθέτηση πανανθρώπινων αξιών.
Σχετικά με την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού υπάρχουν αναφορές τόσο
γύρω από πολιτιστικά θέματα που δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να διευρύνουν τους
ορίζοντές τους όσο και γύρω από διάφορες δραστηριότητες που προτείνονται, όπως για
παράδειγμα – και εδώ υπάρχει για πρώτη φορά διαθεματική σύνδεση – στο πλαίσιο της
Θεατρικής Αγωγής δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού, δραματοποίησης και παιχνιδιού
ρόλων, που ενθαρρύνουν τα παιδιά να εκφραστούν με διαφορετικούς τρόπους.
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Τέλος, οι αναφορές που υπάρχουν για την προετοιμασία για μια υπεύθυνη ζωή σε μια
ελεύθερη κοινωνία είναι πραγματικά ελάχιστες και ποιοτικά μέτριες, καθώς μένουν σε
θεωρητικό επίπεδο. Για παράδειγμα, ενώ παρουσιάζεται η δράση της UNICEF, στην οποία τα
παιδιά ετοιμάζουν ένα πανό με ευχές για ειρήνη, καλή υγεία, φαγητό και σχολείο, δεν
προτείνεται ως δραστηριότητα να κάνουν κάτι αντίστοιχο οι μαθητές και οι μαθήτριες μιας
τάξης, ώστε αυτό να αποτελέσει αφορμή για σκέψη και συζήτηση.
Η ποσοτική εμφάνιση των αναφορών που γίνεται στο άρθρο 31, σχετικά με την
ανάπαυση και τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου είναι η εξής:
Άρθρο 31 – Ανάπαυση και δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου
Τάξη
Αναφορές
Α’ Δημοτικού
5
Β’ Δημοτικού
10
Γ’ Δημοτικού
12
Δ’ Δημοτικού
3
Ε’ Δημοτικού
2
ΣΤ’ Δημοτικού
6
ΣΥΝΟΛΟ
38
Στα βιβλία όλων των τάξεων, οι αναφορές που γίνονται στην ανάπαυση αλλά κυρίως
στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών είναι πάρα πολλές. Σε γενικές γραμμές οι πρωταγωνιστές
και οι πρωταγωνίστριες των βιβλίων (στις μικρές τάξεις), αλλά και τα περισσότερα παιδιά
εμφανίζονται στα βιβλία των μεγάλων τάξεων, έχουν το προφίλ των χαρούμενων και
ευτυχισμένων παιδιών που ζουν μια ζωή χωρίς να στερούνται κανένα από τα δικαιώματά
τους.
Ωστόσο, το δικαίωμα στην ανάπαυση και στον ελεύθερο χρόνο πρέπει να εξεταστεί
σε συνδυασμό με το αμέσως επόμενο άρθρο της Διεθνούς Σύμβασης, που αναφέρεται στην
παιδική εργασία (βλ. παράρτημα, σελ.149). Η ποσοτική εμφάνιση των αναφορών που
σχετίζονται με την παιδική εργασία είναι η εξής:
Άρθρο 32 – Παιδική Εργασία
Τάξη
Γ’ Δημοτικού
ΣΤ’ Δημοτικού
ΣΥΝΟΛΟ

Αναφορές
4
2
6

Από τη μια πλευρά, λοιπόν, παρατηρείται ο υπερτονισμός στο δικαίωμα του παιδιού
για ανάπαυση και ελεύθερο χρόνο και από την άλλη υπάρχει μια ελάχιστη και ταυτόχρονα
δυσανάλογη αντιπροσώπευση αναφορών για τα παιδιά που λόγω εργασίας όχι μόνο δεν έχουν
ελεύθερο χρόνο, αλλά εξαιτίας της δουλειάς στερούνται και κάποια άλλα δικαιώματά τους,
όπως είναι για παράδειγμα η εκπαίδευση.
Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι πώς θα ξεκινήσει ένας παραγωγικός διάλογος και
πως θα αναλάβουν οι μαθητές και οι μαθήτριες δράση, ως παιδιά σήμερα και ως ενήλικοι
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αύριο, για την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του παιδιού. Όταν
υπογραμμίζονται στα σχολικά εγχειρίδια τα δικαιώματα, τα οποία για τα παιδιά που ζουν
στην Ελλάδα θεωρούνται δεδομένα ενώ παράλληλα γίνονται κάποιες αποσπασματικές
αναφορές σε δικαιώματα που η στέρησή τους είναι πηγή δυστυχίας για εκατομμύρια παιδιά
σε όλο τον κόσμο, πώς θα ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά σε κάποια προβλήματα που
απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα και πώς θα αποκτήσουν ενσυναίσθηση;
Το τελευταίο δικαίωμα που αναφέρεται στα βιβλία του Δημοτικού είναι αυτό της
προστασίας των παιδιών από ένοπλες συρράξεις. Σχετικές αναφορές υπάρχουν σε όλες τις
τάξεις και γίνονται σχεδόν πάντα στο πλαίσιο των επετειακών ενοτήτων (28 η Οκτωβρίου, 17η
Νοεμβρίου, 25η Μαρτίου). Η ποσοτική εμφάνιση των αναφορών είναι η εξής:
Άρθρο 38 – Ένοπλες συρράξεις
Τάξη
Α’ Δημοτικού
Β’ Δημοτικού
Γ’ Δημοτικού
Δ’ Δημοτικού
Ε’ Δημοτικού
ΣΤ’ Δημοτικού
ΣΥΝΟΛΟ

Αναφορές
1
1
6
2
4
15
29

Η μοναδική περίπτωση που το ζήτημα της συμμετοχής των παιδιών σε ένοπλες
συρράξεις δεν γίνεται στο πλαίσιο κάποιας επετείου είναι στο βιβλίο της ΣΤ’ τάξης, στο
οποίο υπάρχει το κεφάλαιο «Πόλεμος & Ειρήνη», που αναφέρεται αποκλειστικά στο θέμα
του πολέμου και στις επιπτώσεις που αυτός μπορεί να έχει στα παιδιά. Να διευκρινιστεί εδώ
ότι η αφορμή των επετείων για Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Παιδιού δεν είναι σε καμιά
περίπτωση κατακριτέα, ωστόσο τα προβλήματα που ταλανίζουν την παγκόσμια κοινότητα
στις μέρες μας – όπως είναι αυτό του πολέμου – είναι κάτι που αφορά πιο άμεσα τα παιδιά
και πρέπει μέσω της εκπαίδευσης να έρχονται σε επαφή με τέτοια θέματα, για να μη θεωρούν
ότι πρόκειται για προβλήματα που απασχολούσαν παλιότερα τον κόσμο και τώρα πια έχουν
επιλυθεί και δεν απειλείται κανένας και καμία από αυτά. Επιπλέον, να διευκρινιστεί ότι η
ενότητα «Πόλεμος & Ειρήνη» είναι η 17η και τελευταία του βιβλίου της ΣΤ’ τάξης, κατά
συνέπεια η πρώτη και η τελευταία όλου του κύκλου σπουδών στο Δημοτικό Σχολείο. Αυτό
σημαίνει ότι, λόγω της πληθώρας της ύλης, είναι πολύ πιθανό εάν δεν ολοκληρωθεί η ύλη, να
μη διδαχτεί και η συγκεκριμένη ενότητα. Η δομή των βιβλίων, ακόμη και στο επίπεδο της
σειράς των ενοτήτων, είναι ένα ακόμη ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας που πρέπει να
απασχολήσει τις συγγραφικές ομάδες.
Η ενότητα προσανατολίζεται στην Εκπαίδευση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
χρησιμοποιώντας κείμενα που αποτυπώνουν την σκληρή καθημερινότητα των παιδιών που
βιώνουν πολέμους και τη δράση κάποιων διεθνών οργανισμών ενάντια στον πόλεμο,
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δραστηριότητες που ζητούν από τους μαθητές να συζητήσουν, να επιχειρηματολογήσουν και
να αποκτήσουν σαφή θέση απέναντι στον πόλεμο και εικόνες που απεικονίζουν γεγονότα και
συναισθήματα των παιδιών – θυμάτων ενός πολέμου. Επιπλέον, στην ενότητα αυτή
συναντάμε μία από τις ελάχιστες βιωματικές δραστηριότητες που υπάρχουν σε όλα τα βιβλία
του Δημοτικού Σχολείου.
3.1.2 Σχετικά με τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται
Τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται είναι τα εξής:
Άρθρο 1. Ορισμός του παιδιού ως ανθρώπινο ον κάτω των δεκαοκτώ χρονών.
Πιθανόν, οι συγγραφείς των βιβλίων να μην έκριναν απαραίτητο να συμπεριλάβουν αυτό το
άρθρο, γιατί απευθύνονται σε παιδιά που δεν ξεπερνούν το 12ο έτος.
Άρθρο 4. Εφαρμογή των δικαιωμάτων. Ακόμη και στις ενότητες που αναφέρονται
ρητά στα Δικαιώματα του Παιδιού δεν γίνεται λόγος για το γεγονός ότι είναι υποχρέωση της
Πολιτείας να τα κατοχυρώνει. Στις περισσότερες περιπτώσεις προβάλλονται ως αιτήματα
(αφίσα της UNICEF στο βιβλίο της Δ’ τάξης) ή ως μέλημα διάφορων διεθνών οργανισμών
(Διεθνής Αμνηστία για τα παιδιά – στρατιώτες στο βιβλίο της ΣΤ’ τάξης).
Άρθρο 5. Γονική καθοδήγηση και οι ικανότητες ανάπτυξης του παιδιού. Παρόλο που
η οικογένεια εμφανίζεται συχνά στα κείμενα και στις δραστηριότητες των βιβλίων, δεν
γίνεται πουθενά λόγος ούτε για την καθοδήγηση των παιδιών από τους γονείς τους με σκοπό
τη σωστή ανάπτυξή τους ούτε στο γεγονός ότι η Πολιτεία πρέπει να σέβεται αυτή την
καθοδήγηση, εφόσον, βέβαια, λειτουργεί για το συμφέρον του παιδιού.
Άρθρο 6. Το δικαίωμα στη ζωή. Η απουσία αναφοράς στο δικαίωμα αυτό μπορεί να
υποδηλώνει δύο πράγματα. Αφενός, οι συγγραφείς μπορεί να το θεώρησαν πολύ «σκληρό»,
για να αναφερθεί, αφετέρου μπορεί να το θεώρησαν αρκούντως αυτονόητο για τα παιδιά που
ζουν στην Ελλάδα τον 21ο αιώνα.
Άρθρο 8. Κατοχύρωση της ταυτότητας. Ενώ γίνεται αναφορά στο άρθρο 7, το οποίο
αναφέρεται στο όνομα και στην ιθαγένεια, δεν γίνεται καθόλου λόγος για το άρθρο 8 που
αναφέρεται στον σεβασμό της Πολιτείας αλλά και στη λήψη μέτρων – όταν κριθεί αναγκαίο
– για το όνομα, την ιθαγένεια και τις οικογενειακές σχέσεις, γενικότερα για τη διατήρηση της
ταυτότητας.
Άρθρο 10. Επανένωση της οικογένειας. Στο βιβλίο της Β’ τάξης μέσω της
αλληλογραφίας που έχει ο Αρμπέν – ένας από τους ήρωες του βιβλίου – με τον μπαμπά του,
αφήνεται να εννοηθεί ότι ζουν μακριά ο ένας από τον άλλον, ωστόσο δεν γίνεται λόγος για
επανένωση της οικογένειας ούτε έμμεσα ούτε βέβαια και άμεσα ως κατοχυρωμένο δικαίωμα
του παιδιού να ζει κοντά στους γονείς του.
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Άρθρο 11. Παράνομη μεταφορά και μη επιστροφή. Το γεγονός ότι δεν γίνεται καμία
αναφορά σε αυτό το δικαίωμα είναι φυσικό επακόλουθο της μη αναφοράς στο προηγούμενο
δικαίωμα. Γενικά, στις περισσότερες περιπτώσεις σε όλες τις τάξεις υπάρχει μια τάση
εξωραϊσμού της οικογένειας (όλα τα μέλη ζουν μαζί και ευτυχισμένα, τα παιδιά
περιβάλλονται από ανθρώπους της ευρύτερης οικογένειας – παππούδες, γιαγιάδες – και δεν
αντιμετωπίζουν ουσιαστικά προβλήματα). Μόνο σε μερικές περιπτώσεις βλέπουμε παιδιά
που ζουν μόνο με τον έναν γονέα τους (π.χ. παιδί και μητέρα πρόσφυγες), αλλά συνήθως
πρόκειται για αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων και οι ερωτήσεις που ακολουθούν δεν
αφήνουν περιθώρια για συζητήσεις που μπορεί να σχετίζονται με αυτό το δικαίωμα.
Άρθρο 12. Έκφραση της γνώμης. Το δικαίωμα αυτό συνδέεται άμεσα με το άρθρο 13
που αναφέρεται στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης. Παρά το γεγονός ότι
δεν υπάρχουν ρητές αναφορές στο δικαίωμα του παιδιού να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη
του, ειδικά για θέματα που το αφορούν, δεν παρουσιάζεται σε καμία περίπτωση η εικόνα των
άβουλων παιδιών, που είναι έρμαια των αποφάσεων των γονέων τους ή άλλων ενηλίκων.
Άρθρο 18. Ανατροφή του παιδιού και εξασφάλιση της υγιούς ανάπτυξής του. Το
άρθρο αυτό αναφέρεται στην υποχρέωση του κράτους να αναγνωρίζει και να προωθεί την
αρχή ότι και οι δύο γονείς έχουν κοινές ευθύνες για την ανατροφή και την ανάπτυξη του
παιδιού τους. Στο πλαίσιο της «εξωραϊσμένης οικογένειας» που αναφέρθηκε νωρίτερα,
προφανώς θεωρήθηκε περιττή ή σε κάθε περίπτωση «αταίριαστη» με το γενικότερο κλίμα
των βιβλίων η αναφορά σε αυτό το δικαίωμα.
Άρθρο 19. Προστασία από την κακοποίηση και την παραμέληση. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, τα παιδιά που παρουσιάζονται μέσα από τα κείμενα, τις δραστηριότητες και τις
εικόνες είναι χαρούμενα, ευτυχισμένα και περιβάλλονται από ανθρώπους που τα αγαπούν.
Ακόμη και στις περιπτώσεις, όμως, που γίνεται αναφορά σε παιδιά που στερούνται τα
δικαιώματά τους είτε λόγω φτώχειας είτε λόγω πολέμου, δεν αφήνεται πουθενά να εννοηθεί
ότι είναι παιδιά κακοποιημένα ή παραμελημένα, ίσως επειδή και αυτό εντάσσεται στο
πλαίσιο του «σκληρού», για να θιχτεί σε παιδιά του Δημοτικού, ή του αυτονόητου ότι «δεν
θα συμβεί/ δεν συμβαίνει σε εμάς».
Ωστόσο, η ενδο-οικογενειακή βία είναι ένα φαινόμενο για το οποίο γίνεται όλο και
περισσότερος λόγος τα τελευταία χρόνια. Η Κουτελιέρη – Μαυράκη (2012) προτείνει ως
λύση σε αυτό το φαινόμενο την ευαισθητοποίηση, τη συνειδητοποίηση και την εξάσκηση
από τα σχολικά χρόνια, ώστε ως ενήλικες να γνωρίζουμε δικαιώματα, υποχρεώσεις,
χειρισμούς, εναλλακτικές λύσεις και ό,τι άλλο απαιτείται για ορθή διαχείριση
συναισθημάτων και κρίσεων. Η κοινωνική ευφυΐα αλλά και η κοινωνική αγωγή μαζί με τη
συναισθηματική ευφυΐα και ωριμότητα πρέπει να καλλιεργούνται από νωρίς για να μπορέσει
το σημερινό παιδί να δράσει και να αντιδράσει σωστά ως ενήλικας.
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Όσο, λοιπόν, το θέμα της κακοποίησης και της παραμέλησης δεν θα αποτελεί
αφορμή για συζήτηση μέσα στις σχολικές τάξεις άλλα και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο,
τόσο αυτά τα περιστατικά δεν θα καταγγέλλονται και δεν θα αντιμετωπίζονται.
Άρθρο 20. Προστασία των παιδιών χωρίς οικογένεια. Δεν γίνεται καμία αναφορά σε
παιδιά που έχουν στερηθεί προσωρινά ή οριστικά την οικογένειά τους, κατά συνέπεια ούτε
και στη μέριμνα της Πολιτείας για τη συνέχιση της ομαλής ανάπτυξης των παιδιών με τη
λήψη κατάλληλων μέτρων.
Άρθρο 21. Υιοθεσία. Παρά το γεγονός ότι η υιοθεσία είναι μια πράξη που συμβαίνει
συχνά στην ελληνική πραγματικότητα και συνήθως λειτουργεί προς το συμφέρον του παιδιού
και παρά το γεγονός ότι είναι πολύ πιθανόν σε μια τάξη να υπάρχουν υιοθετημένα παιδιά, το
θέμα αυτό δεν θίγεται καθόλου μέσα από τα βιβλία. Το γεγονός ότι η υιοθεσία θεωρείται
ακόμη θέμα – ταμπού στην ελληνική κοινωνία και το γεγονός ότι τα περισσότερα
υιοθετημένα παιδιά δεν γνωρίζουν ότι έχουν υιοθετηθεί, απέτρεψε προφανώς τις συγγραφικές
ομάδες από την αναφορά σε ένα τέτοιο θέμα.
Άρθρο 25. Περιοδική αξιολόγηση της τοποθέτησης του παιδιού σε ίδρυμα ή
οικογένεια. Εφόσον δεν θίγονται τα δικαιώματα στην προστασία του παιδιού χωρίς
οικογένεια και στην υιοθεσία, είναι λογικό να μη θίγεται και η αξιολόγηση αυτών των
περιστάσεων.
Άρθρο 26. Κοινωνική πρόνοια και κοινωνική ασφάλιση. Ενώ τα περισσότερα παιδιά
απολαμβάνουν κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, εφόσον προστατεύονται από τους γονείς
τους, δεν γίνεται λόγος για αυτό ούτε και υπάρχει κάποια σύνδεση της κοινωνικής πρόνοιας
με καταστάσεις που προφανώς έχουν βιώσει τα περισσότερα παιδιά, όπως για παράδειγμα η
περίθαλψη σε ένα νοσοκομείο.
Άρθρο 30. Δικαιώματα θρησκευτικά, πολιτιστικά και γλωσσικά. Το δικαίωμα αυτό
αναφέρεται σε παιδιά που ζουν σε μειονοτικές ομάδες και δικαιούνται να έχουν τη δική τους
πολιτιστική ζωή, τη δική τους γλώσσα και τη δική τους θρησκεία – με άλλα λόγια τη δική
τους κουλτούρα. Στις δύο πρώτες τάξεις (Α’ και Β’ Δημοτικού), όπως έχει προαναφερθεί,
υπάρχουν δύο ήρωες που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες, ένας Ινδός και ένας Αλβανός
αντίστοιχα. Τα παιδιά αυτά παρουσιάζονται πλήρως ενταγμένα στην ελληνική κοινωνία,
μιλούν ελληνικά με τους συμμαθητές τους, ο ένας από τους δύο αλληλογραφεί και με τον
πατέρα του στα ελληνικά (!), δεν αναφέρεται πουθενά η θρησκεία τους, ούτε και κάποια από
τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί επιλέχθηκαν από
τους συγγραφείς αυτοί οι ήρωες εφόσον φέρονται ακριβώς όπως η κυρίαρχη κουλτούρα,
απλά το όνομά τους θυμίζει κάτι ξενικό; Μήπως η επιλογή αυτή έγινε σε μια επιφανειακή
προσπάθεια απενοχοποίησης σχετικά με τη διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης;
Άρθρο 33. Χρήση ναρκωτικών. Σε κανένα βιβλίο δεν γίνεται αναφορά σε ναρκωτικά,
αλκοόλ, τσιγάρο και οποιαδήποτε άλλη εξαρτησιογόνα ουσία. Το θέμα της χρήσης ουσιών
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είναι ένα θέμα στη συντριπτική πλειοψηφία δεν αφορά τους μαθητές και τις μαθήτριες του
παιδιού, τουλάχιστον με άμεσο τρόπο. Ωστόσο, η δαιμονοποίησή του που οδηγεί,
αδιαμφισβήτητα, και στην απόκρυψή του δεν προάγει σίγουρα την εκπαίδευση που στοχεύει
στο να γίνουν τα παιδιά υπεύθυνοι/ες πολίτες.
Άλλωστε, οι χρήστες και οι χρήστριες ψυχοτρόπων ουσιών είναι μία από τις ομάδες
που καταλήγουν να είναι κοινωνικά αποκλεισμένες (Τσιρώνης, 2003: 153). Επομένως, η
σωστή ενημέρωση των παιδιών, ακόμη και στα χρόνια του Δημοτικού Σχολείου, θα τους
κάνει πιο ευαισθητοποιημένους/ες απέναντι σε τέτοια ζητήματα και θα έχουν κριτική στάση
αν ποτέ έρθουν αντιμέτωποι/ες με μια τέτοια πρόκληση.
Άρθρο 34. Σεξουαλική εκμετάλλευση. Για να φτάσει η συζήτηση σε μια σχολική
τάξη στην σεξουαλική εκμετάλλευση ή/και κακοποίηση των παιδιών, θα πρέπει να υπάρξει
νωρίτερα μια προσέγγιση σεξουαλικής αγωγής. Στο επίπεδο του Δημοτικού, η ευκαιρία αυτή
δίνεται στο μάθημα της Φυσικής της ΣΤ’ τάξης μέσω της διδασκαλίας του αναπαραγωγικού
συστήματος. Ωστόσο στο βιβλίο του δασκάλου της Φυσικής προτείνεται να μην διδαχθεί η
συγκεκριμένη ενότητα (!), γιατί πολλοί γονείς δυσκολεύονται να συζητήσουν με τα παιδιά
τους αυτό το θέμα, άρα μια αποσπασματική προσέγγιση από την πλευρά της Φυσικής δεν θα
έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα (Αποστολάκης, Παναγοπούλου, Σάββας, Τσαγλιώτης,
Πανταζής, Σωτηρίου, Τόλιας, Τσαγκογέωργα & Καλκάνης 2006: 244).
Η εκπαίδευση των παιδιών και των νέων, ώστε να έχουν μια ολοκληρωμένη, υγιή και
ώριμη άποψη σχετικά με το σεξ και τη σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί να τους
προστατέψει από τη σεξουαλική κακοποίηση, δεδομένου ότι η τελευταία μπορεί να προκύψει
από την έλλειψη Σεξουαλικής Εκπαίδευσης (Γερούκη, 2011: 91,93).
Ενώ, λοιπόν, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος των παιδιών, τόσο οι συγγραφείς των βιβλίων όσο και οι
εκπαιδευτικοί στέκονται αμήχανα απέναντι σε αυτό το θέμα. Πώς, επομένως, μπορεί να γίνει
αναφορά στο δικαίωμα της προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευσης,
αφού προηγουμένως δεν θίγεται καθόλου το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης;
Άρθρο 35. Εμπόριο, διακίνηση και απαγωγή παιδιών. Σε ορισμένα σημεία γίνεται
λόγος για παιδιά που στερούνται κάποια από τα βασικά δικαιώματά τους όπως η εκπαίδευση,
η σωστή διατροφή, η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και η ειρηνική διαβίωση. Ωστόσο, πουθενά
δεν γίνεται λόγος για παιδιά που γίνονται θύματα απαγωγής, πώλησης ή δουλεμπορίου.
Άρθρο 36. Άλλες μορφές εκμετάλλευσης. Ως προέκταση του προηγούμενου
δικαιώματος, δεν γίνεται αναφορά και σε άλλες μορφές εκμετάλλευσης των παιδιών, με
εξαίρεση αυτό της παιδικής εργασίας, που θίγεται σε ορισμένα σημεία, αλλά αποτελεί
ξεχωριστό δικαίωμα.
Άρθρο 37. Βασανιστήρια και στέρηση της ελευθερίας. Σε ένα από τα βιβλία της Στ’
τάξης παρουσιάζονται παιδιά που συμμετέχουν ενεργά σε πολέμους ή είναι θύματα ένοπλων
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συρράξεων, ωστόσο πουθενά δεν παρουσιάζονται να βασανίζονται ή να είναι φυλακισμένα.
Σίγουρα, το να υπήρχαν κείμενα και, κυρίως, εικόνες τέτοιων περιστατικών δεν θα ήταν
καθόλου ευχάριστο, ειδικά στα μάτια ενός παιδιού που στην καλύτερη περίπτωση δεν
ξεπερνά το 12ο έτος, ωστόσο θα ήταν χρήσιμη μια προσέγγιση που θα αναφερόταν στο τρόπο
με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται τα παιδιά, τα οποία έχουν στερηθεί την ελευθερία
τους, ώστε να μη θιχτεί η αξιοπρέπειά τους.
Άρθρο 39. Επανένταξη και επαναπροσαρμογή παιδιών – θυμάτων. Το συγκεκριμένο
δικαίωμα αναφέρεται στη σωματική και ψυχολογική ανάρρωση και την κοινωνική
επανένταξη παιδιών, που έχουν καταστεί θύματα παραμέλησης, εκμετάλλευσης ή
κακοποίησης, βασανισμού ή κάθε άλλης μορφής σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής
μεταχείρισης ή τιμωρίας. Δεδομένου, όμως, ότι όλες αυτές οι μορφές δεν αναφέρονται, δεν
εξετάζονται και δεν αναλύονται, θα ήταν περίεργο αν υπήρχε αναφορά για το πώς πρέπει να
αντιμετωπιστούν, ώστε να ευνοηθεί η υγεία, ο αυτοσεβασμός και η αξιοπρέπεια του παιδιού.
Άρθρο 40. Μεταχείριση σε θέματα ποινικού νόμου. Το άρθρο αυτό αναφέρεται
αναλυτικά στη στάση που πρέπει να κρατούν τα Συμβαλλόμενα Κράτη απέναντι στο παιδί
που θεωρείται ύποπτο ή είναι κατηγορούμενο ή καταδικασμένο για παράβαση του ποινικού
νόμου, ώστε να μη θίγεται η αξιοπρέπεια και η προσωπική του αξία. Σε κανένα από τα βιβλία
του Δημοτικού δεν εμφανίζεται παιδί που να έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα. Αντιθέτως,
παρουσιάζεται μια εικόνα των παιδιών που ζουν ήρεμα, πηγαίνουν σχολείο, ζουν με τις
οικογένειές τους, συμμετέχουν σε ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες, εκφράζουν
ελεύθερα τη γνώμη τους και έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, άρα δεν έχουν και κανέναν
λόγο να διαπράξουν ποινικό αδίκημα.
Άρθρο 41. Σεβασμός για τα υφιστάμενα πρότυπα. Σύμφωνα με το άρθρο 41 «Καμία
από τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν θίγει διατάξεις ευνοϊκότερες για την
πραγματοποίηση των δικαιωμάτων του παιδιού και οι οποίες είναι δυνατόν νε περιέχονται: α)
Στη νομοθεσία του Συμβαλλόμενου Κράτους ή β) Στο ισχύον για το Κράτος αυτό διεθνές
δίκαιο» (Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 1992). Το άρθρο αυτό σχετίζεται
κυρίως με τη στάση των Συμβαλλόμενων Κρατών απέναντι στη Διεθνή Σύμβαση και δεν
είναι κάτι που αφορά άμεσα τα παιδιά. Ωστόσο, θα μπορούσε να γίνει αναφορά σχετικά με το
συμφέρον του παιδιού και με την υποχρέωση που έχει το εκάστοτε κράτος να το προστατεύει
με κάθε τρόπο.
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3.1.3 Σχετικά με τις στάσεις που καλλιεργούνται
Η εννοιολογική οριοθέτηση της «στάσης» είναι κάτι που έχει απασχολήσει πολλούς
επιστημονικούς κλάδους (Παιδαγωγική, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία). Παρά τις προσπάθειες
δεν έχει δοθεί ένας συγκεκριμένος ορισμός. Μάλιστα ο German (1988: 689) αναφέρει πως ο
ορισμός της στάσης είναι ασαφής, διφορούμενος και αντιφατικός. Στη βιβλιογραφία
υπάρχουν πολλές αναφορές, οι οποίες προέρχονται είτε από το χώρο της Παιδαγωγικής είτε
από το χώρο της Κοινωνικής Ψυχολογίας (Γεώργας, 1986∙ Τσιούμης, 2003∙ Γαλάνης, 2002).
Στην παρούσα εργασία, οι στάσεις ορίζονται ως «μια από τις πιο βασικές λειτουργίες του
ανθρώπου και καθορίζουν συνήθως τη συμπεριφορά του απέναντι σε πρόσωπα, καταστάσεις,
έννοιες και αντικείμενα» (Γαλάνης, 2002: 17). Επίσης, έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους
το συναίσθημα, το οποίο είναι έντονα υπαρκτό και η συμπεριφορά προς μια έννοια ή ένα
θέμα είναι μόνιμη και διαρκής (Παπαδόπουλος, 1997: 193,194).
Η έννοια των δικαιωμάτων του ανθρώπου τίθεται πλέον στο επίκεντρο, με
αποτέλεσμα ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει το σχολείο στην πρόσληψη και τη
διάδοση των ανθρωπιστικών αξιών να θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμος (Μακρής, 2007: 32).
Στο Compasito (2012: 17,30) αναφέρεται ρητά ότι «Το κλειδί για τον ορισμό της
Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι ο σκοπός της, αφού όποια και να είναι η
μεθοδολογία ή το πλαίσιο, ο στόχος της είναι πάντα η ανάπτυξη μιας κουλτούρας
ανθρωπίνων δικαιωμάτων…. Η κουλτούρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα δίκτυο
αλληλοεξαρτώμενων στάσεων, πεποιθήσεων, συμπεριφορών, κανόνων και κανονιστικών
ρυθμίσεων». Όλα τα παραπάνω (στάσεις, συμπεριφορές κτλ) πρέπει να καλλιεργηθούν στα
παιδιά μέσω της εκπαίδευσης.
Όλα όσα προαναφέρθηκαν στην ενότητα 3.1.1 μπορούν άμεσα να συσχετιστούν με
τις στάσεις που καλλιεργεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στους μαθητές και στις
μαθήτριές του. Για παράδειγμα, το περιεχόμενο των βιβλίων ωθεί τα παιδιά στο να
υιοθετήσουν τη στάση ότι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά από όλους
και από όλες και ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι έμφυτη σε όλους τους ανθρώπους;
Σε γενικές γραμμές, στα βιβλία της Γλώσσας του Δημοτικού δεν υπάρχει κανένα
σημείο που να εναντιώνεται στα Δικαιώματα του Παιδιού ή να προβάλλει κάτι διαφορετικό
από αυτά που πρεσβεύει η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το
μειονέκτημα έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει έντονη παρουσία των δικαιωμάτων στα
βιβλία και όπου υπάρχουν αναφορές, αυτές δεν αποτελούν αφορμή για περαιτέρω
δραστηριότητες που να σχετίζονται με την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Παιδιού.
Επίσης, παρατηρείται έλλειψη αναφορών για τις υποχρεώσεις που έχουν τα παιδιά
σχετικά με τα δικαιώματα αλλά και γενικότερα με τις υποχρεώσεις που πρέπει να αναλάβουν
ως υπεύθυνοι/ες πολίτες. Το να θίγεται απλά ένα δικαίωμα είτε ως κεκτημένο των παιδιών
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είτε ως παράνομα στερούμενο δεν μπορεί να καλλιεργήσει υπεύθυνη στάση για την κοινωνία,
αν το θέμα δεν εξεταστεί και από την οπτική της δράσης που πρέπει να αναλάβουν τα παιδιά
για να οικοδομήσουν έναν κόσμο πιο δημοκρατικό και πιο δίκαιο.
Σύμφωνα με το Compass (2010: 18-19) όλα τα μοντέλα εκπαίδευσης που
προσανατολίζονται στα δικαιώματα θα πρέπει να σκοπεύουν σε τρία βασικά σημεία:
α) Στην προαγωγή της συνειδητοποίησης και της κατανόησης των ζητημάτων που
αφορούν τα δικαιώματα, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αναγνωρίζουν τις παραβιάσεις
τους.
β) Στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων ώστε να μπορούν να
υπερασπίζονται τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
γ) Στην ανάπτυξη στάσεων σεβασμού προς τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προκειμένου
να μη γίνονται ηθελημένες παραβιάσεις τους.
Η Εκπαίδευση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, λοιπόν, δεν μπορεί να περιοριστεί σε
περιγραφές και απεικονίσεις. Οφείλει να εμφυσήσει στα παιδιά το αίσθημα της
υπευθυνότητας και την υποχρέωση να διαφυλάξουν με κάθε τρόπο την ισότιμη συμμετοχή
όλων στα δικαιώματα.
Στην περίπτωση των βιβλίων της γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου υπάρχουν
κάποιες περιπτώσεις, όπου παρατίθενται κάποιες εικόνες, οι οποίες στοχεύουν στο να
εγείρουν στα παιδιά συναισθήματα όπως είναι η λύπηση. Τέτοιου είδους πρακτικές δεν είναι
αποτελεσματικές στην καλλιέργεια κριτικής και αντικειμενικής στάσης απέναντι σε
προβλήματα όπως είναι, για παράδειγμα, η πείνα. Αντισταθμιστικά στις παραπάνω
περιπτώσεις λειτουργούν κάποιες πηγές από Διεθνείς Οργανισμούς που ασχολούνται με αυτά
τα ζητήματα (Ο.Η.Ε., UNICEF, UNESCO) και οι οποίες καλούν τα παιδιά να αναλάβουν
δράση για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον, όπου παρουσιάζονται παιδιά που στερούνται κάποια από τα δικαιώματά
τους (τροφή, πόσιμο νερό, συμμετοχή σε πόλεμο, παιδική εργασία) οι συγγραφικές ομάδες
φροντίζουν μέσα από τις εικόνες ή από την επιλογή των κειμένων να μεταθέτουν το
πρόβλημα είτε σε μια άλλη – συνήθως μακρινή – περιοχή του πλανήτη είτε σε μια άλλη
εποχή (αναφορές σε πολέμους του παρελθόντος ή συνθήκες φτώχειας του παρελθόντος).
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο τύπος αναφέρεται πολύ συχνά σε παιδιά που πεινούν
ή που έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν, για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Ποια είναι,
λοιπόν, η στάση που θα υιοθετήσει ένα παιδί που βιώνει αυτή την πραγματικότητα, όταν
βλέπει στα βιβλία του το πρόβλημα να μετατίθεται κάπου αλλού; Θα έχει την ευκαιρία να
μιλήσει στην τάξη για κάποια προσωπική του εμπειρία; Θα νιώθει άνετα ώστε να ζητήσει
βοήθεια, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει; Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι τα
σχολικά αυτά βιβλία έχουν γραφτεί σχεδόν δέκα χρόνια πριν, όταν η οικονομική κατάσταση
στην Ελλάδα ήταν τελείως διαφορετική. Θα μπορούσαν, ωστόσο, να είναι δομημένα με
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τρόπο που να δίνεται η ευκαιρία στον/στην εκπαιδευτικό να ξεφεύγει από το στενό πλαίσιο
του σχολικού εγχειριδίου για να μετατρέπει τη στείρα διδασκαλία σε δημιουργική μάθηση.
Ανατρέχοντας στις Γενικές Αρχές της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ, ένας
από τους στόχους είναι η ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, παγκόσμιας
ειρήνης και η διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Μελετώντας, έπειτα, τα σχολικά
εγχειρίδια παρατηρείται μια ασυνέχεια θεωρίας και πράξης, γιατί ενώ αυτά τα θέματα
θίγονται σε ορισμένα σημεία, ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει αυτό δεν δίνει στα παιδιά το
περιθώριο να δομήσουν μια ολοκληρωμένη στάση απέναντι στα δικαιώματα.
Σαφώς, εδώ κρίνεται καθοριστικός και ο ρόλος του δασκάλου ή της δασκάλας, το
πώς ο ίδιος/η ίδια διαχειρίζεται τη σχολική ύλη, αν έχει επάρκεια ή επιμόρφωση στην
Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ποιες πρακτικές ακολουθεί μες στην τάξη.
Αυτό, όμως, που πρέπει να γίνει αντικείμενο σκέψης είναι το τι κάνει η επίσημη εκπαιδευτική
πολιτική, για να βοηθήσει τον/την εκπαιδευτικό να προάγει την Εκπαίδευση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού; Όταν η θεωρία δεν γίνεται πράξη – και στην περίπτωση του
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος αυτό συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις – οι
κατευθύνσεις που δίνονται στο θεωρητικό επίπεδο μοιάζουν με ευχολόγια ή με κακέκτυπα
επιτυχημένων προγραμμάτων σπουδών ή έργων/ παρεμβάσεων διεθνών οργανισμών που
ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα.
Στο Compass (2010: 44,45) αναφέρεται ότι οι χώρες που ανήκουν στα Ηνωμένα
Έθνη είναι υποχρεωμένες να προάγουν την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ωστόσο
πολλές κυβερνήσεις δεν το έχουν κάνει αυτό, με αποτέλεσμα η ευθύνη να μετατίθεται
στον/στην εκπαιδευτικό, που μπορεί να προωθήσει αυτού του είδους την εκπαίδευση, όχι
μόνο με το – συχνά – ελλιπές, σχολικό υλικό αλλά εκμεταλλευόμενος/η ακόμη και τις
συγκρουόμενες απόψεις που μπορούν να λειτουργήσουν εποικοδομητικά στη μαθησιακή
διαδικασία.
Είναι δύσκολο να διατυπωθεί μια σαφής άποψη για τις στάσεις που καλλιεργούνται
μέσω των βιβλίων της Γλώσσας στο Δημοτικό. Αφενός υπάρχουν σημεία (για παράδειγμα,
κάποιες δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου) που καλούν τα παιδιά να σκεφτούν
κριτικά και να διατυπώσουν ορθολογικές απόψεις σχετικές με τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Βέβαια, ο βασικός στόχος εδώ είναι γνωστικός και σχετίζεται με την εξοικείωση του παιδιού
με ορισμένα κειμενικά είδη, ωστόσο, εάν ο δάσκαλος ή η δασκάλα της τάξης γνωρίζει
κάποιες βασικές αρχές της Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μπορεί να οδηγήσει
τα παιδιά σε αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε, όπως έχει προαναφερθεί, η Εκπαίδευση στα
Ανθρώπινα Δικαιώματα δεν είναι αντικείμενο μελέτης αλλά πρέπει να διατρέχει οριζόντια
όλα τα γνωστικά αντικείμενα και την εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της (Διεθνής
Αμνηστία, 1996: 24). Αφετέρου, η εξωραϊσμένη εικόνα της ελληνικής κοινωνίας που
προβάλλεται στα βιβλία και η μετάθεση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη στέρηση
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βασικών δικαιωμάτων σε άλλους τόπους και άλλες εποχές θέτει τα παιδιά σε μια θεωρητική
προσέγγιση του θέματος και κατ’ επέκταση σε μειωμένο ενδιαφέρον για ανάληψη
πρωτοβουλιών.
Παρακάτω θα γίνει μια προσπάθεια σύγκρισης - συσχέτισης των στάσεων που πρέπει
να διδάσκονται για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπως αυτές ορίζονται στο Compasito (2012:
32), και των στάσεων που προωθούνται μέσα από το βιβλία της Γλώσσας του Δημοτικού
Σχολείου. Η Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα πρέπει να διδάσκει – με την έννοια,
πάντα, της βιωματικής διδασκαλίας και όχι της «κατήχησης»:
• Τον σεβασμό για τον εαυτό και τους άλλους. Ο σεβασμός είναι κάτι που
καλλιεργείται στα βιβλία της γλώσσας κυρίως στο πλαίσιο της διαφορετικότητας. Σε καμιά
περίπτωση δεν προβάλλονται ρατσιστικά μηνύματα, παράλληλα, όμως, δεν προβάλλονται
ιδιαίτερα και οι κουλτούρες πλην της ελληνικής. Η προσέγγιση αυτή θυμίζει το
πολυπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης σύμφωνα με το οποίο η κοινωνική συνοχή προωθείται
με αναγνώριση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των μεταναστευτικών ομάδων και τη
διαμόρφωση ενός κοινωνικού πλαισίου, στο οποίο θα συνυπάρχουν και θα αναπτύσσονται
όλοι οι πολιτισμοί χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ενότητα και η συνοχή της (Νικολάου, 2000:
125).
• Την προσωπική αίσθηση ευθύνης για τις ενέργειες του. Αυτή η στάση δεν
καλλιεργείται έντονα με την έννοια ότι οι ήρωες και οι ηρωίδες των βιβλίων δεν ασχολούνται
με πράγματα που πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της (συνήθως παρουσιάζονται να παίζουν
και να διασκεδάζουν), αλλά και με την έννοια ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες σε πολλές
περιπτώσεις δεν έχουν το περιθώριο, εξαιτίας της δομής των βιβλίων και του τρόπου
διδασκαλίας, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να ενεργούν, ώστε να «χρειάζεται» τρόπον τινά - να νιώθουν υπεύθυνοι/ες για όσα κάνουν.
• Την περιέργεια, το ανοιχτό μυαλό και την εκτίμηση για τη διαφορετικότητα. Όπως
αναφέρθηκε και νωρίτερα η στάση εκτίμησης για τη διαφορετικότητα καλλιεργείται με
διάφορους τρόπους και σε πολλά σημεία του βιβλίου (βλ. σχετικά, ενότητες 2.2.2, 2.2.7,
2.2.11, 2.2.12). Σχετικά με την περιέργεια και το ανοιχτό μυαλό, αυτά δεν είναι τόσο εμφανή
– ως στάσεις προς καλλιέργεια – δεδομένου ότι τα βιβλία έχουν μια πολύ συγκεκριμένη δομή
και ο όγκος της γνωστικής ύλης είναι πολύ μεγάλος. Αυτοί οι δύο παράγοντες συχνά οδηγούν
τον δάσκαλο ή τη δασκάλα της τάξης σε στείρα αντιμετώπιση του μαθήματος, καθώς
αναγκάζεται να «τρέχει», για να διεκπεραιώσει την ύλη. Η δυνατότητα για καλλιέργεια της
περιέργειας δίνεται στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης.
• Την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη για τους άλλους και τη δέσμευση προς την
υποστήριξη αυτών που τους έχουν αρνηθεί τα ανθρώπινα τους δικαιώματα. Το αν τα παιδιά
αποκτούν ενσυναίσθηση είναι ένα ζήτημα που αναφέρθηκε και νωρίτερα. Για να μπει κανείς
στη θέση του άλλου, χρειάζεται συστηματική προσπάθεια και συμμετοχική δράση. Σίγουρα,
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υπάρχουν κάποια σημεία που επιχειρείται η καλλιέργεια αυτής της στάσης, ωστόσο
υπάρχουν ακόμη περιθώρια για να φτάσουν τα παιδιά από την ενσυναίσθηση και την
αλληλεγγύη, στην ενεργό υποστήριξη αυτών που στερούνται τα δικαιώματά τους. Για την
καλύτερη κατανόηση των δικαιωμάτων και την συνεπακόλουθη ανάληψη πρωτοβουλιών η
Διεθνής Αμνηστία (1996: 17) προτείνει τη βιωματική προσέγγιση μέσα στην τάξη, ώστε να
ενισχυθεί η επίσημη μελέτη αφηρημένων εννοιών όπως είναι η ελευθερία, η δικαιοσύνη ή η
ανοχή.
• Την αίσθηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αξίας του εαυτού και της αξίας των
άλλων, ανεξαρτήτως των κοινωνικών, των πολιτισμικών, των γλωσσικών ή των
θρησκευτικών διαφορών. Η καλλιέργεια αυτών των στάσεων αναφέρθηκε και νωρίτερα στο
πλαίσιο της διαφορετικότητας. Σχετικά με την αίσθηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αυτή
παρουσιάζεται στα βιβλία ως κάτι το αυτονόητο, με μοναδική εξαίρεση ένα κείμενο της ΣΤ’
τάξης – που συνοδεύεται από μια εικόνα – και αναφέρεται στην καταπάτηση της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας ενός κοριτσιού. Εδώ για πρώτη φορά, μέσω της προσβολής της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, γίνεται μια προσπάθεια να τονιστεί η πολύ μεγάλη σημασία της.
• Την αίσθηση της δικαιοσύνης και της κοινωνικής υποχρέωσης στο να προβλέπει
κανείς ότι όλοι και όλες τυγχάνουν δίκαιης αντιμετώπισης. Η έννοια της δικαιοσύνης δεν
προβάλλεται ρητά σε κανένα από τα βιβλία. Και αν αυτή φαντάζει δύσκολη για τα παιδιά του
Δημοτικού, δεν αναφέρονται ούτε οι έννοιες του δίκαιου και του άδικου. Όπως
προαναφέρθηκε, το γενικότερο κλίμα των βιβλίων σχετίζεται με την ισότιμη και δίκαιη
αντιμετώπιση των ανθρώπων, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Για να αποκτήσουν τα παιδιά την
αίσθηση της κοινωνικής υποχρέωσης πρέπει πρώτα να κατανοήσουν ότι παρά τις διεθνείς
προσπάθειες τα δικαιώματα εξακολουθούν να λείπουν από τις ζωές πολλών ανθρώπων.
• Την επιθυμία του να συμβάλλει κανείς στη βελτίωση του σχολείου ή της
κοινότητας. Αυτή η στάση καλλιεργείται μόνο στο επίπεδο της κοινότητας ή της γειτονιάς.
Βλέπουμε τους ήρωες των βιβλίων να ετοιμάζουν πολιτιστικά δρώμενα στις γειτονιές τους,
να κάνουν δενδροφύτευση, να μετατρέπουν έναν σκουπιδότοπο σε πάρκο και να
ομορφαίνουν τον χώρο που τους περιβάλλει με διάφορες δράσεις. Σχετικά με το σχολείο, η
περιορισμένη συμμετοχή των παιδιών στη διαμόρφωση και στη μορφή της διδασκαλίας
καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο το εγχείρημα βελτίωσης του σχολείου από την πλευρά των
παιδιών.
• Την αυτοπεποίθηση για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο τοπικά
όσο και παγκοσμίως. Η στάση αυτή δεν μπορεί να καλλιεργηθεί από τις έμμεσες αναφορές
που υπάρχουν στα βιβλία. Καλλιεργείται, όμως, σε ορισμένα κεφάλαια που είναι αμιγώς
αφιερωμένα στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στα Δικαιώματα του Παιδιού (βλ. ενότητα
2.2.1). Εκεί παρουσιάζονται τα δικαιώματα, οι άνθρωποι που τα στερούνται και οι τρόποι που
ο καθένας και η καθεμία μπορεί να συνεισφέρει για έναν κόσμο δίκαιο.
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3.2 Κριτικός αναστοχασμός
Η Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι ένα πολυσχιδές πεδίο που
συμπεριλαμβάνει και δομείται γύρω από την Διαπολιτισμική/ Αντιρατσιστική Εκπαίδευση,
την Παγκόσμια Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, την Εκπαίδευση
για την Ειρήνη, την Αγωγή του Πολίτη, την Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Πολίτη, την
Εκπαίδευση για τις Προσωπικές και Κοινωνικές Αξίες και την Εκπαίδευση για την Ισότητα
των Φύλων (Compasito, 2012: 35).
Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
και η Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Αγωγή του Πολίτη συνδέονται στενά μεταξύ τους και
αλληλοϋποστηρίζονται, καθώς έχουν ίδιους στόχους και ίδιες πρακτικές. Η διαφορά τους
έγκειται στο γεγονός ότι η Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Αγωγή του Πολίτη εστιάζει
κυρίως στα δημοκρατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και την ενεργό συμμετοχή στα
κοινά, στις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, νομικές και πολιτιστικές σφαίρες της
κοινωνίας, ενώ η Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα ασχολείται με το ευρύτερο φάσμα
των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε κάθε πτυχή της ζωής των
ανθρώπων (βλ. σχετικά http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Who/Whatis_EN.asp ).
Κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα μοντέλα εκπαίδευσης σχετικά με τα
δικαιώματα και την ιδιότητα του πολίτη. Τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετηθεί ένα μοντέλο
που επηρεάστηκε από πολλούς παράγοντες όπως: οι εθνικές συγκρούσεις και ο εθνικισμός, οι
παγκόσμιες απειλές και η ανασφάλεια, η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφόρησης και
επικοινωνίας, τα περιβαλλοντικά προβλήματα, οι μετακινήσεις των πληθυσμών, η εμφάνιση
νέων μορφών των παλαιότερων συλλογικών ταυτοτήτων, το αίτημα για περισσότερη
προσωπική αυτονομία και νέους τρόπους ισότητας, η αποδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής
και της αλληλεγγύης των ανθρώπων, η δυσπιστία στα παραδοσιακά πολιτικά συστήματα,
στους τρόπους διακυβέρνησης και στους πολιτικούς αρχηγούς και η αυξανόμενη σύνδεση και
αλληλεξάρτηση – πολιτική, οικονομική και πολιτισμική – σε τοπικό και διεθνές επίπεδο
(Gollob, Krapf, Ólafsdóttir & Weidinger, 2010: 12).
Το μοντέλο εκπαίδευσης που διαμορφώθηκε με βάση τους παραπάνω παράγοντες
θέτει ως βασικό του στόχο την καλλιέργεια της ενεργού συμμετοχής των μαθητών και των
μαθητριών ως νέων πολιτών και επιμένει στην άποψη ότι τα παιδιά πρέπει να γνωρίσουν και
να καταλάβουν τα δικαιώματά τους, να τα σέβονται και να νιώθουν – μέσω της (βιωματικής)
εκπαίδευσης – ότι μπορούν να τα εξασκήσουν. Πρόκειται για ένα μοντέλο που ξεφεύγει από
τον παραδοσιακό, γνωσιοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας της αγωγής του πολίτη και
απευθύνεται στους μαθητές και στις μαθήτριες σαν να είναι ειδικοί, αφού αξιοποιεί τα
ενδιαφέροντα και την καθημερινή τους εμπειρία. Πρόκειται, λοιπόν, για μια ολιστική
προσέγγιση διδασκαλίας και μάθησης και ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να διδάσκει σχετικά με
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τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα και μέσω της Δημοκρατίας και των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (about/ for/
through democracy and human rights) (Gollob, Krapf, Ólafsdóttir & Weidinger, 2010: 10).
Ακόμη, στο πλαίσιο της πλουραλιστικής ελληνικής πραγματικότητας, καθοριστικός
παράγοντας για την επιτυχημένη εφαρμογή της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
είναι η υιοθέτηση του μοντέλου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, που στοχεύει στην καθιέρωση
μιας κοινωνίας, της οποίας τα μέλη αλληλοεξαρτώνται και αλληλεπιδρούν, διακρίνονται από
πνεύμα αμοιβαιότητας και ισότητας, αλληλοαποδέχοντται τις εκατέρωθεν αξίες και σέβονται
τα δικαιώματα που έχουν τα κοινωνικά όντα σύμφωνα με το χάρτη των ανθρώπινων
δικαιωμάτων (Παπάς, 1998: 301).
Επιπλέον, ο Μάρκου ορίζει τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ως αρχή, ως διαδικασία
και ως κίνημα μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. Ως αρχή το σχολείο και η
κοινωνία πρέπει να διασφαλίζουν σε όλους τους νέους και όλες τις νέες ίσες ευκαιρίες,
ανεξάρτητα από την εθνική, φυλετική, πολιτισμική και κοινωνική τους προέλευση. Ως
διαδικασία πρέπει να υπάρχει μια συνεχής και δυναμική αλληλεπίδραση και συνεργασία
ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών εθνικών και πολιτισμικών κοινωνικών ομάδων με σκοπό τη
δημιουργία ανοιχτών κοινωνιών που θα χαρακτηρίζονται από ισονομία, αλληλοκατανόηση,
αλληλοαποδοχή και αλληλεγγύη. Ως κίνημα σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί και οι κοινωνικοί
θεσμοί πρέπει να μετασχηματιστούν μέσα από μια διαδικασία συνεχών μεταρρυθμιστικών
παρεμβάσεων ώστε να παρέχονται σε όλους και σε όλες τα μέσα να εκφραστούν ως ατομικές
και συλλογικές προσωπικότητες, να προβάλλουν τις δικές τους πολιτισμικές απαιτήσεις και
να έχουν την υποστήριξη του κράτους στην αναζήτηση πολιτισμικής ταυτότητας, ελευθερίας
και αυτοεκπλήρωσης.
Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες που προσανατολίζονται στην
Διαπολιτισμική

Εκπαίδευση

(τάξεις

υποδοχής,

φροντιστηριακά

τμήματα,

ίδρυση

Δαπολιτισμικών Σχολείων) στην πράξη δεν φαίνεται να πραγματώνονται οι αρχές της
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, κυρίως λόγω της ασυνέχειας και της σπασμωδικής
αντιμετώπισης

του

ζητήματος.

Χαρακτηριστικό

παράδειγμα

των

αποτυχημένων

παρεμβάσεων για Διαπολιτισμική Εκπαίδευση είναι η πλήρης απουσία – κυρίως σε πρακτικό
επίπεδο – των δίγλωσσων προγραμμάτων. Σχετικά με τον παραγκωνισμό της μητρικής
γλώσσας και την προώθηση της κυρίαρχης, οι Δαμανάκης και Σκούρτου (2001: 91)
αναφέρουν ότι όταν η διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας δεν οργανώνεται με προοπτική
διγλωσσίας, λειτουργεί ως άλλοθι για μια συγκαλυμμένη (ή και απροκάλυπτη) γλωσσική
αφομοίωση στην κυρίαρχη γλώσσα.
Ο Γκότοβος (1997: 24 & 2002: 55-57) αναφέρει ότι στη χώρα μας, για
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση μιλάνε οι πολιτικοί και οι επιστήμονες και ως εκ τούτου ο
ορισμός παραπέμπει αφενός σε αναλυτικό λόγο γύρω από την εκπαιδευτική πολιτική και την
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εκπαιδευτική πράξη, και αφετέρου σε κανονιστικό λόγο γύρω από τις ίδιες περιοχές, γεγονός
που δημιουργεί σύγχυση σχετικά με τον προσανατολισμό. Προκύπτει, δηλαδή, το ερώτημα,
αν πρόκειται για μια ετικέτα που μπορεί να δηλώνει επιστημονικό λόγο, εκπαιδευτική πράξη
ή εκπαιδευτική πολιτική; Επιπλέον, οι έννοιες Διαπολιτισμική Αγωγή, Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Παιδαγωγική χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημες αν και
παραπέμπουν σε διαφορετικά και μη «ομοειδή πράγματα».
Σε κάθε περίπτωση το πλουραλιστικό περιβάλλον της εκπαίδευσης είναι γεγονός και,
σε πρακτικό επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να το διαχειριστούν σε καθημερινή βάση.
Με την έννοια της διαχείρισης, δεν νοείται η διεκπεραιωτική αντιμετώπιση αλλά η γόνιμη
αλληλεπίδραση τόσο των μαθητών και μαθητριών μεταξύ τους όσο και με τους/τις
εκπαιδευτικούς. Ο Τσιρώνης (2008: 124) αναφέρει πως στις μέρες μας, έχοντας ξεπεράσει
την αφομοιωτική λογική παλαιότερων χρόνων, οφείλουμε να προτάξουμε σε εκπαιδευτικό
και κοινωνικό επίπεδο τον σεβασμό της διαφορετικότητας και το δικαίωμα όλων των παιδιών
στην εκπαίδευση.
Δύο ακόμη κλάδοι της Εκπαίδευσης που σχετίζονται με την Εκπαίδευση στα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και στα Δικαιώματα του Παιδιού και πρέπει να ληφθούν σοβαρά
υπόψη λόγω της ελληνικής πραγματικότητας, τόσο από τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και από
τους/τις συγγραφείς των Αναλυτικών Προγραμμάτων, είναι η Εκπαίδευση για την Ειρήνη και
η Εκπαίδευση που σχετίζεται με τις νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών.
Η πρώτη περίπτωση, αυτή της Εκπαίδευσης για την Ειρήνη, είναι πολύ σημαντική
γιατί σχετίζεται με τις σχέσεις των παιδιών μες στην τάξη. Στα σχολεία της Ελλάδας, που –
δυστυχώς – τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού διαρκώς αυξάνονται θα ήταν θετικό βήμα
να παρέχονται τα εφόδια που θα προσανατολίσουν τα παιδιά σε μια ειρηνική κοινωνία που τα
περιστατικά βίας δεν θα αποτελούν μέρος της. Ο Μπονίδης (2004: 24) αναφερόμενος στις
προσπάθειες της UNESCO για την ένταξη της Εκπαίδευσης της Ειρήνης στα εκπαιδευτικά
συστήματα και την προώθηση ενός παγκόσμιου πολιτισμού ειρήνης, σημειώνει ότι οι
προσπάθειες αυτές έγιναν μέσω της σύνδεσης των σχολικών βιβλίων με τα «ευρύτερα
συμφραζόμενα» τους (όπως χαρακτηριστικά αναφέρει) δηλαδή σε συνάρτηση με τα
προγράμματα διδασκαλίας, τα μέσα διδασκαλίας, τη διδακτική διαδικασία και τους/τις
εμπλεκόμενους/ες στην μαθησιακή διαδικασία.
Για τη δεύτερη περίπτωση, αυτή της Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας
και των Επικοινωνιών, είναι αυτονόητη η άμεση ανάγκη ένταξής της στο σχολικό
περιβάλλον. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας τροποποιεί τη σχολική πραγματικότητα
τόσο για τους μαθητές και τις μαθήτριες όσο και για τους/τις εκπαιδευτικούς. Στην
περίπτωση αυτή, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά των δασκάλων, γιατί ο ρόλος
τους επαναπροσδιορίζεται και οι ίδιοι ή οι ίδιες πρέπει να «… έχει τη διάθεση ακόμη και να
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μαθαίνει από τους μαθητές του και … καθιστά σταδιακά τον εαυτό του περιττό σ’ αυτούς,
έτσι ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να επεξεργάζονται μια
πληροφορία και να τη μετατρέπουν σε γνώση» (Μπίκος, 2012: 223, 225).
Μελετώντας τα βιβλία της Γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου παρατηρείται καταρχάς
ότι οι άμεσες αναφορές που γίνονται στα Δικαιώματα του Παιδιού (αναφορά στη Διεθνή
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, στην καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων, στην
ενεργό στάση απέναντι στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων) είναι ελάχιστες. Οι αναφορές που
γίνονται είναι ως επί το πλείστον έμμεσες και έγκειται στη διαχείριση της διδασκαλίας από
την πλευρά του/της εκπαιδευτικού το κατά πόσο θα προωθεί η Εκπαίδευση για τα
Δικαιώματα.
Σε ό,τι αφορά στον ρόλο του/της εκπαιδευτικού που θέλει να προωθήσει την
Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αυτός δεν πρέπει να περιορίζεται στην απλή
μετάδοση της γνώσης αλλά, µε αφετηρία τα θέματα που απασχολούν τους μαθητές και τις
μαθήτριες, ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να έχει ρόλο συμβουλευτικό, συνεργατικό και
παρωθητικό στην κατάκτηση της γνώσης από την πλευρά των μαθητών και των μαθητριών
(Παπάς, 1995: 262-267∙ Κοσσυβάκη, 1997: 263-264).
Επιπλέον, στο πλαίσιο της βιωματικής προσέγγισης, η οποία, όπως προαναφέρθηκε,
προτείνεται ως μια από τις καλύτερες για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα, ο/η
εκπαιδευτικός γίνεται αυτός που βοηθά, που διευκολύνει, που εμψυχώνει τη συμμετοχή των
παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία και δεν αποτελεί τον/την κάτοχο της απόλυτης αλήθειας
που παρεμβαίνει, επιβάλλει και μεταφέρει τη γνώση στον μαθητή και στην μαθήτρια
(Καραμήτσα, Σαββοπούλου & Σημιακάκη, 2011: 7).
Συνεχίζοντας με τη μελέτη των πορισμάτων της έρευνας, διαπιστώνεται ότι

η

Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα – και στη συγκεκριμένη περίπτωση στα Δικαιώματα
του Παιδιού –, έστω και μέσω αυτών των έμμεσων αναφορών που προαναφέρθηκαν, δεν
ακολουθεί μια προοδευτική πορεία. Λέγοντας προοδευτική πορεία εννοείται η παρουσίαση, η
διδασκαλία και η μελέτη κάποιων δικαιωμάτων πιο «εύκολων» ως προς την κατανόησή τους
στις μικρές τάξεις και η σταδιακή παρουσίαση όλων των δικαιωμάτων μέχρι την ΣΤ’ τάξη.
Αυτό που παρατηρείται, όπως διαπιστώνεται και στις ενότητες 3.1.1 και 3.1.2, είναι, αφενός,
μια υπερβάλλουσα προβολή ορισμένων δικαιωμάτων, κυρίως υπό το πρίσμα ότι πρόκειται
για κεκτημένα των παιδιών και, αφετέρου, μια συστηματική απόκρυψη ορισμένων (των
περισσότερων) δικαιωμάτων που κυρίως κυμαίνονται στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που όταν
στερούνται τα παιδιά, διαμορφώνεται μια πολύ σκληρή πραγματικότητα (ζωή χωρίς
οικογένεια, παραμέληση παιδιού, ζωή σε ίδρυμα, σεξουαλική κακοποίηση, χρήση
ναρκωτικών).
Αντί της προοδευτικής πορείας, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω, παρατηρείται η
επαναλαμβανόμενη προβολή ορισμένων δικαιωμάτων και μάλιστα προτείνεται και μια
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παρόμοια συχνότητα των αναφορών με ομοιόμορφη κατανομή σε όλες τις τάξεις. Για
παράδειγμα, υπάρχει πολύ μεγάλη αντιπροσώπευση στα δικαιώματα που αναφέρονται στην
ζωή και την επικοινωνία με τους γονείς ή στην ελευθερία της έκφρασης (πολλές αναφορές
στα βιβλία όλων των τάξεων), ενώ το δικαίωμα που αναφέρεται στην προστασία από την
παιδική εργασία – και θα μπορούσε να εντάσσεται στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που
δυσχεραίνουν τη ζωή των παιδιών, άρα και να αποκρύπτεται – εμφανίζεται μόνο στην Γ’ και
στην ΣΤ’ τάξη, με κάποιες μεμονωμένες αναφορές που από μόνες τους (χωρίς την
παρέμβαση του δασκάλου, για παράδειγμα) δεν μπορούν να καλλιεργήσουν την υπεύθυνη
στάση των παιδιών απέναντι στο ζήτημα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του παιδιού.
Σε σχετική ερώτηση που μπορεί να τεθεί από την πλευρά της εκπαιδευτικής
κοινότητας για το αν τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα φοβίσουν τους μαθητές
και τις μαθήτριες, η Διεθνής Αμνηστία (1996: 12) απαντά πως «Η διδασκαλία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι θετική, όχι αρνητική, επειδή οι μαθητές μαθαίνουν για τα
δικά τους έμφυτα δικαιώματα και για τη σημασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Βέβαια, το
να δίνονται πληροφορίες στους μαθητές για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
μόνον δεν είναι αρκετό και μπορεί να είναι θλιβερό για τα νέα παιδιά. Ωστόσο η διδασκαλία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι διαφορετική επειδή, αν και είναι βασισμένη στη γνώση
ότι δυσάρεστα πράγματα συμβαίνουν, επίσης δίνει και στους μαθητές τις δεξιότητες τις
οποίες χρειάζονται για να μπορούν να κάνουν κάτι για αυτά τα πράγματα και τη στάση ότι
είναι δυνατό να ενεργήσουν για να αλλάξουν μια άσχημη κατάσταση».
Το γεγονός, λοιπόν, ότι υπάρχουν πολλά δικαιώματα που αποκρύπτονται μπορεί
εύλογα να δικαιολογηθεί με την άποψη ότι αυτό είναι θλιβερό για τα νέα παιδιά. Η απουσία
συστηματικής Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στα Δικαιώματα του Παιδιού,
όντως μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε θλίψη και φόβο για το πεδίο
των δικαιωμάτων. Η απόκτηση δεξιοτήτων όπως είναι η ενεργητική ακρόαση και
επικοινωνία, η κριτική σκέψη, η δυνατότητα συνεργασίας και θετικής διαχείρισης
συγκρούσεων, η δυνατότητα συμμετοχής και οργάνωσης κοινωνικών ομάδων και η δράση
προκειμένου να προάγονται και να περιφρουρούνται τα ανθρώπινα επίπεδα σε τοπικό και
παγκόσμιο επίπεδο (ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, 2010: 19) πρέπει να
είναι ένας από τους κύριους στόχους στην Εκπαίδευση για τα Δικαιώματα, ώστε η
διδασκαλία να μην μένει στο περιγραφικό επίπεδο καταστάσεων που είναι ξένες για τα παιδιά
και τους δημιουργούν την αίσθηση μιας παγιωμένης κατάστασης παγκόσμιας δυστυχίας ή
αδικίας.
Το ζητούμενο είναι ότι το περιεχόμενο των βιβλίων, όπως είναι τώρα δομημένο, δεν
δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των δικαιωμάτων
του παιδιού, με αποτέλεσμα να μην πραγματώνεται η κουλτούρα των ανθρωπίνων
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δικαιωμάτων η οποία εξασφαλίζει και τη συμμετοχή σε μια δημοκρατική και δίκαιη κοινωνία
(Κέντρο Στήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, 2012: 12).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών
πρεσβεύει τη διαθεματικότητα, την οργάνωση της ύλης σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε
τάξης, την αντικατάσταση ενός ποσοστού της ύλης από δραστηριότητες που θα
λειτουργήσουν προς όφελος των παιδιών, την ομαδοσυνεργατική και συμμετοχική μάθηση,
την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της κριτικής σκέψης, την προετοιμασία υπεύθυνων
πολιτών για την κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών
πρόσβασης στην εκπαίδευση, την καλλιέργεια του σεβασμού στην πολιτισμική και γλωσσική
ετερότητα και την ευαισθητοποίηση σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος (Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, Γενικό Μέρος, 2003: 1-33), θα περίμενε κανείς να δει και μια δομή των βιβλίων
που να ανταποκρίνεται στους παραπάνω στόχους.
Αυτό, ωστόσο, είναι κάτι που ναι μεν συμβαίνει, αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις, με
αποτέλεσμα ο/η εκπαιδευτικός να στέκεται αμήχανα μπροστά στους στόχους του ΔΕΠΠΣ,
στις αντικρουόμενες (με το ΔΕΠΠΣ) θέσεις του Βιβλίου του Δασκάλου που εστιάζουν μόνο
στον γνωστικό τομέα και στα σχολικά εγχειρίδια που καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα
θεματικών και γνωστικών πεδίων. Η σωστή επιλογή της ύλης και ο σωστός προσανατολισμός
της εκπαίδευσης – τόσο σε επίπεδο βραχυπρόθεσμων όσο και σε επίπεδο μακροπρόθεσμων
στόχων – είναι μια πολύ απαιτητική δουλειά και προϋποθέτει έναν δάσκαλο ή μία δασκάλα
που να είναι καταρτισμένος/η σε θέματα που άπτονται της Εκπαίδευσης των Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων και των Δικαιωμάτων του Παιδιού, δεδομένου ότι «η αποτελεσματική
διδασκαλία των δικαιωμάτων του ανθρώπου προϋποθέτει τον σαφή καθορισμό και την
οργάνωση των ιδεών, εννοιών, πρακτικών και αρχών που πρέπει να περιληφθούν»
(Πανταζής, 2008: 112).
Σχετικά με το υλικό στο οποίο μπορεί να βασιστεί ο/η εκπαιδευτικός για να
εμπλουτίσει το μάθημα της Γλώσσας και να το εμπλέξει με την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα
Δικαιώματα, τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τη Flowers (2004: 105-106), έχει
δημιουργηθεί ένας πλούτος πηγών για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και αυτό
δίνει τη δυνατότητα σε όσους και όσες ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα να
παρακολουθούν τις πρακτικές εφαρμογές αυτού του κλάδου σε όλες τις γωνιές του κόσμου.
Από το 1994, όταν κηρύχθηκε από τον Ο.Η.Ε. η Δεκαετία για την Εκπαίδευση στα
Ανθρώπινα Δικαιώματα, όλα τα κράτη – μέλη κλήθηκαν να παρακινήσουν τις προσπάθειες
κατάρτισης, διάδοσης και πληροφόρησης που στοχεύουν στην οικοδόμηση μιας παγκόσμιας
κουλτούρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (United Nations, 1998: 3).
Έτσι, λοιπόν, στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε. έχει δημιουργηθεί το Περιφερειακό Κέντρο
Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών, ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
και η UNESCO (Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και
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των Πολιτισμό). Όπως, αναφέρθηκε σε άλλο σημείο της παρούσας εργασίας το έργο της
UNESCO είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Επιπλέον, πολύ σημαντικό κρίνεται και το έργο της Διεθνούς Αμνηστίας και της
UNICEF σχετικά με την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Παιδιού, καθώς
και οι δύο αυτοί οργανισμοί έχουν εκδώσει κείμενα, οδηγούς, εγχειρίδια και εκπαιδευτικό
υλικό σχετικό με τα δικαιώματα και την ειρήνη. Μάλιστα η UNICEF έχει εισάγει στην
εκπαίδευση και το πρόγραμμα «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών» που έχει ως κεντρικό
σύνθημά του «Λέμε ΟΧΙ στη Βία και την εκμετάλλευση. Λέμε ΝΑΙ στην αλληλεγγύη και την
ανθρωπιά, με εμβόλια, φαγητό και σχολείο για τα φτωχά παιδιά του κόσμου».
Ακόμη, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει ασχοληθεί διεξοδικά, μέσω μιας πληθώρας
άρθρων, συνεδρίων, κειμένων και εγχειριδίων με τον τομέα της Εκπαίδευσης στα
Δικαιώματα και στη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη. Έχει, επίσης, εκδώσει τα εγχειρίδια
Compass και Compasito, για τα οποία έγινε λόγος νωρίτερα. Τα εγχειρίδια αυτά μπορούν να
αποτελέσουν πολύτιμο υλικό στα χέρια του/της εκπαιδευτικού (ιδιαίτερα το Compasito που
απευθύνεται σε μικρά παιδιά, όπως είναι αυτά του Δημοτικού) καθώς δίνουν μια τεράστια
ποικιλία δραστηριοτήτων για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα, οι οποίες μπορούν να
εφαρμοστούν τόσο στο πλαίσιο της τυπικής όσο και στο πλαίσιο της μη-τυπικής
εκπαίδευσης.
Τέλος, χρήσιμες πηγές για τους/τις εκπαιδευτικούς είναι και ο Συνήγορος του
Παιδιού, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ο Επίτροπος Προστασίας των
Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Θα ήταν περιττό να αναλύσουμε μία προς μία τις δραστηριότητες ή το υλικό που
παρέχουν όλες οι παραπάνω πηγές, αφενός γιατί – όπως προαναφέρθηκε – αυτό είναι σχεδόν
ανεξάντλητο και αφετέρου γιατί η διεξοδική αυτή ανάλυση ξεπερνά τους στόχους της
παρούσας εργασίας. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν
να δουλέψουν οι εκπαιδευτικοί, για να εντάξουν στο πρόγραμμα της τάξης τους την
Εκπαίδευση για τα Δικαιώματα με τρόπο αποτελεσματικό και ωφέλιμο για τα παιδιά.
Στο Compasito (2012: 44-50) προτείνεται η βιωματική μάθηση, η οποία ενισχύει τη
συμμετοχή, την αυτοδυναμία και την αυτοπεποίθηση των παιδιών. Η μάθηση αυτή δομείται
στη βάση πέντε φάσεων, του βιώματος, της αναφοράς, του στοχασμού, της γενίκευσης και
της εφαρμογής. Επιπλέον, πολύ σημαντικός κρίνεται και ο συντονισμός της ομάδας, γιατί
μέσω αυτού πρέπει να καλλιεργηθεί στην τάξη κλίμα σεβασμού στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Μάλιστα, «επειδή τα παιδιά επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά των
ενηλίκων στη ζωή τους, οι συντονιστές πρέπει να φροντίζουν να διαμορφώσουν τις αξίες των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επιθυμούν να μεταβιβάσουν» (ό.π., 2012: 47). Επιπλέον, ο/η
εκπαιδευτικός πρέπει να λαμβάνει υπόψη του/της όλους τους τρόπους μάθησης και σκέψης,
ώστε να επωφελούνται όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες από την διαδικασία μάθησης.
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Ακόμη, πρέπει όλες οι δραστηριότητες που επιλέγονται για να γίνουν μες στην τάξη να
ανταποκρίνονται στη σωματική, τη γνωστική, τη συναισθηματική και την κοινωνική
ανάπτυξη των παιδιών.
Εάν ο δάσκαλος ή η δασκάλα της τάξης υιοθετήσει τις παραπάνω αρχές θα
καταφέρει να προσανατολίσει την Εκπαίδευση προς τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και να
καλλιεργήσει στα παιδιά κουλτούρα ανθρώπινων δικαιωμάτων, ακόμη και αν το περιεχόμενο
το βιβλίων δεν είναι το πλέον κατάλληλο. Εάν λάβουμε υπόψη ως δεδομένο ότι τα παιδιά
δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί ο αμοιβαίος σεβασμός, η
αλληλοκατανόηση, η ενεργός συμμετοχή και η οικοδόμηση της γνώσης, τότε τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα θα διατρέχουν οριζόντια οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα γίνεται μέσα στην
τάξη και τα παιδιά θα μπορούν να λειτουργούν πιο υπεύθυνα σε θέματα που σχετίζονται με
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Παράλληλα, θα αναγνωρίζουν την ευθύνη που έχουν σχετικά με
την προστασία και τον αγώνα υπέρ των δικαιωμάτων, ώστε να μην τα στερείται κανένα παιδί
και κανένας άνθρωπος εν γένει.
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Επίλογος
Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι μέσα από το περιεχόμενο των βιβλίων της Γλώσσας
έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, ώστε να προωθηθεί η Εκπαίδευση για τα Δικαιώματα του
Παιδιού. Ωστόσο οι προσπάθειες αυτές δεν είναι αρκετές και σε καμία περίπτωση δεν
παρατηρούνται τα επιθυμητά αποτελέσματα σε πρακτικό επίπεδο. Υπάρχουν ακόμη πολλά
περιθώρια βελτίωσης, ώστε να έχουμε ένα σχολείο που θα προάγει τη δημιουργική σκέψη, τη
συμμετοχή και τη συλλογικότητα, τον έμπρακτο σεβασμό της διαφορετικότητας, την
ενεργητική μάθηση, τη συναισθηματική και κοινωνική εκπαίδευση, τις πολλαπλές πηγές
πληροφόρησης, την ευελιξία και τη σύνδεση με την τοπική και την παγκόσμια κοινωνία. Η
προσκόλληση στους βαθμούς και στον ανταγωνισμό δεν θα κάνουν ποτέ το σχολείο χώρο
δημιουργικής μάθησης και χαράς (Χαραλάμπους, 2000: 60-61, 66).
Να τονιστεί εδώ ότι πρέπει σίγουρα να λάβουμε υπόψη πως το μάθημα της Γλώσσας
είναι μόνο ένα από τα πολλά γνωστικά αντικείμενα του Δημοτικού Σχολείου και, μέσω της
παρούσας έρευνας, θα ήταν αν μη τι άλλο αυθαίρετο να επιβραβεύσουμε την προσπάθεια που
γίνεται στην Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και για τα Δικαιώματα του Παιδιού
ή να καταδικάσουμε την ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος στο συγκεκριμένο πεδίο.
Ωστόσο, όπως πολλές φορές αναφέρθηκε στην παρούσα εργασία, η Εκπαίδευση για
τα Δικαιώματα του Παιδιού δεν είναι μια στείρα διαδικασία αποκομμένη από την υπόλοιπη
εκπαιδευτική πράξη. Προάγει γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές και αυτό είναι
κάτι που πρέπει να γίνεται σε όλα τα μαθήματα, σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος, σε όλες
τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της τάξης.
Ο δάσκαλος ή η δασκάλα της τάξης είναι καθοριστικός παράγοντας για την
Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς αυτός/η μπορεί να οργανώσει κατάλληλα
το μάθημα και – πρωτίστως – μπορεί με την ίδια του/της τη στάση να εμπνεύσει τα παιδιά
και να τα παροτρύνει να ψάξουν, να μάθουν, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Ο Paulo
Freire (2006: 143-159) πιστεύει πως τα ουσιαστικά προσόντα για έναν δάσκαλο ή για μια
δασκάλα είναι η ταπεινοφροσύνη, η εξοπλισμένη αγάπη για αυτό που κάνουν, το θάρρος, η
ανεκτικότητα, η αποφασιστικότητα, η αφοσίωση που θα τον/την οδηγήσει σε ασφαλείς
επιλογές, η ισόρροπη δύναμη ανάμεσα στην υπομονή και την ανυπομονησία και τέλος
προβάλλει ως θεμελιώδη αρετή για έναν/μια εκπαιδευτικό τη χαρά της ζωής. Αν ο δάσκαλος
ή η δασκάλα της τάξης είναι εξοπλισμένος/η με όλες αυτές τις αρετές και έχοντας την
απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση – που χωρίς τα προσόντα που προαναφέρθηκαν δεν θα
εγγυόταν την αποτελεσματική Εκπαίδευση στα Δικαιώματα – μπορεί να χτίσει μαζί με τα
παιδιά την κουλτούρα των ανθρώπινων δικαιωμάτων πάνω στην οποία θα βασιστεί η
κοινωνία και σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι θα ζουν ευτυχισμένοι.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Τα Συμβαλλόμενα στην παρούσα Σύμβαση Κράτη
Επειδή, σύμφωνα με τις αρχές που διακηρύσσονται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων
Εθνών, η αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας και των ίσων και αναφαίρετων
δικαιωμάτων όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας, αποτελεί το θεμέλιο της
ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο,
Έχοντας υπόψη ότι οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών έχουν διακηρύξει εκ νέου, στον
Καταστατικό Χάρτη, την πίστη τους στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και στην
αξιοπρέπεια και την αξία του ανθρώπου, και έχουν αποφασίσει να προαγάγουν την κοινωνική
πρόοδο και να καθορίσουν καλύτερες συνθήκες ζωής μέσα στα πλαίσια μιας μεγαλύτερης
ελευθερίας,
Αναγνωρίζοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη, στην Παγκόσμια Διακήρυξη των δικαιωμάτων του
ανθρώπου και στις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα διακήρυξαν και
συμφώνησαν ότι καθένας δικαιούται να απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες
που αναφέρονται σε αυτές, χωρίς καμία απολύτως διάκριση ιδίως εξαιτίας της φυλής, του
χρώματος, του φύλου, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών του ή άλλων
πεποιθήσεων, της εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, της περιουσίας, της γέννησης ή
οποιασδήποτε άλλης κατάστασης,
Υπενθυμίζοντας ότι, στην παγκόσμια Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τα
Ηνωμένα Έθνη διακήρυξαν ότι τα παιδιά δικαιούνται ειδική βοήθεια και υποστήριξη,
Έχοντας πεισθεί ότι η οικογένεια όντας η θεμελιώδης μονάδα της κοινωνίας και το φυσικό
περιβάλλον για την ανάπτυξη και την ευημερία όλων των μελών της, και ιδιαίτερα των
παιδιών, πρέπει να έχει την προστασία και την υποστήριξη που χρειάζεται για να μπορέσει να
διαδραματίσει πληρέστερα το ρόλο της στην κοινότητα,
Αναγνωρίζοντας ότι το παιδί, για την αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας του, πρέπει να
μεγαλώνει μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, σ' ένα κλίμα ευτυχίας, αγάπης και
κατανόησης,
Επειδή είναι σημαντικό να προετοιμαστεί πλήρως το παιδί για να ζήσει μια ατομική ζωή στην
κοινωνία και να ανατραφεί μέσα στο πνεύμα των ιδανικών που διακηρύσσονται στον
Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα μέσα σε πνεύμα ειρήνης,
αξιοπρέπειας, ανοχής, ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης,
Έχοντας υπόψη ότι η ανάγκη να παρασχεθεί στο παιδί ειδική προστασία εξαγγέλθηκε στη
Διακήρυξη της Γενεύης του 1924 για τα δικαιώματα του παιδιού, και στη Διακήρυξη των
δικαιωμάτων του παιδιού, που υιοθέτησε η Γενική Συνέλευση στις 20 Νοεμβρίου 1959 και
που αναγνωρίσθηκε στην παγκόσμια Διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο διεθνές
Σύμφωνο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα (ιδιαίτερα στα άρθρα 23 και 24), στο
Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά δικαιώματα (ιδιαίτερα
στο άρθρο 10) και στο καταστατικό και στα αρμόδια όργανα των ειδικευμένων οργανισμών
και των διεθνών οργανώσεων που μεριμνούν για την ευημερία του παιδιού,
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Έχοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού, "το
παιδί, λόγω της φυσικής και διανοητικής του ανωριμότητας, χρειάζεται ειδική προστασία και
μέριμνα, συμπεριλαμβανόμενης και της νομικής προστασίας, τόσο πριν όσο και μετά τη
γέννησή του",
Υπενθυμίζοντας τις διατάξεις της Διακήρυξης για τις νομικές και κοινωνικές αρχές σχετικά
με την προστασία και την ευημερία των παιδιών, ειδικά όσον αφορά την υιοθεσία και την
τοποθέτηση σε ανάδοχες οικογένειες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τις διατάξεις του
συνόλου των ελάχιστων κανόνων των Ηνωμένων Εθνών για τη διοίκηση της δικαιοσύνης για
ανήλικους (Κανόνες του Πεκίνου) και της Διακήρυξης για την προστασία των γυναικών και
των παιδιών σε περίοδο επείγουσας ανάγκης και ένοπλης σύρραξης,
Αναγνωρίζοντας ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχουν παιδιά που ζουν κάτω από
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και ότι είναι αναγκαίο να δοθεί στα παιδιά αυτά ιδιαίτερη
προσοχή,
Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη σημασία των πολιτιστικών παραδόσεων και αξιών κάθε
λαού για την προστασία και την αρμονική ανάπτυξη του παιδιού,
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής
των παιδιών σε όλες τις χώρες, και ιδιαίτερα στις υπό ανάπτυξη χώρες,
Συμφώνησαν τα εξής:
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Άρθρο 1
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, θεωρείται παιδί κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο
των δεκαοκτώ ετών, εκτός εάν η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα, σύμφωνα με την ισχύουσα
για το παιδί νομοθεσία
Άρθρο 2
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα, που αναφέρονται
στην παρούσα Σύμβαση και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία
τους, χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή
άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή της
εθνικής, εθνικιστικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της
ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατεύεται
αποτελεσματικά το παιδί έναντι κάθε μορφής διάκρισης ή κύρωσης, βασισμένης στη νομική
κατάσταση, στις δραστηριότητες, στις εκφρασμένες απόψεις ή στις πεποιθήσεις των γονέων
του, των νόμιμων εκπροσώπων του ή των μελών της οικογένειάς του.
Άρθρο 3
1. Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από δημοσίους ή
ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής προστασίας είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές
ή από τα νομοθετικά όργανα, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του
παιδιού.
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2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στο παιδί την αναγκαία για την
ευημερία του προστασία και φροντίδα, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των γονέων του, των επιτρόπων του ή των άλλων προσώπων που είναι νόμιμα
υπεύθυνοι γι' αυτό, και παίρνουν για το σκοπό αυτό όλα τα κατάλληλα νομοθετικά και
διοικητικά μέτρα.
3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν ώστε η λειτουργία των οργανισμών, των υπηρεσιών
και των ιδρυμάτων που αναλαμβάνουν παιδιά και που είναι υπεύθυνα για την προστασία τους
να είναι σύμφωνη με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τις αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα
στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας και σε ό,τι αφορά τον αριθμό και την αρμοδιότητα
του προσωπικού τους, καθώς και την ύπαρξη μιας κατάλληλης εποπτείας.
Άρθρο 4
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να παίρνουν όλα τα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα
μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των αναγνωρισμένων στην παρούσα Σύμβαση
δικαιωμάτων. Στην περίπτωση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων,
παίρνουν τα μέτρα αυτά μέσα στα όρια των πόρων που διαθέτουν και, όπου είναι αναγκαίο,
μέσα στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας.
Άρθρο 5
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται την ευθύνη, το δικαίωμα και το καθήκον που έχουν οι
γονείς ή, κατά περίπτωση, τα μέλη της διευρυμένης οικογένειας ή της κοινότητας, όπως
προβλέπεται από τα τοπικά έθιμα, οι επίτροποι ή άλλα πρόσωπα που έχουν νόμιμα την
ευθύνη για το παιδί, να του παράσχουν, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη
των ικανοτήτων του, τον προσανατολισμό και τις κατάλληλες συμβουλές για την άσκηση των
δικαιωμάτων που του αναγνωρίζει η παρούσα Σύμβαση.
Άρθρο 6
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι κάθε παιδί έχει εγγενές δικαίωμα στη ζωή.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μέρη εξασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, την επιβίωση και
την ανάπτυξη του παιδιού.
Άρθρο 7
1. Το παιδί εγγράφεται στο ληξιαρχείο αμέσως μετά τη γέννησή του και έχει από εκείνη τη
στιγμή το δικαίωμα ονόματος, το δικαίωμα να αποκτήσει ιθαγένεια, και, στο μέτρο του
δυνατού, το δικαίωμα να γνωρίζει τους γονείς του και να ανατραφεί από αυτούς.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν για τη θέση σε εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων,
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους και με τις υποχρεώσεις που τους επιβάλουν οι
ισχύουσες σ' αυτό το πεδίο διεθνείς συνθήκες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες,
ελλείψει αυτών, το παιδί θα ήταν άπατρις.
Άρθρο 8
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται το δικαίωμα του
παιδιού για διατήρηση της ταυτότητας του, συμπεριλαμβανομένων της ιθαγένειας του, του
ονόματός του και των οικογενειακών σχέσεων του, όπως αυτά αναγνωρίζονται από το νόμο,
χωρίς παράνομη ανάμιξη.
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2. Εάν ένα παιδί στερείται παράνομα ορισμένα ή όλα τα στοιχεία που συνιστούν την
ταυτότητά του, τα Συμβαλλόμενα Κράτη οφείλουν να του παράσχουν κατάλληλη υποστήριξη
και προστασία, ώστε η ταυτότητά του να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν.

Άρθρο 9
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν ώστε το παιδί να μην αποχωρίζεται από τους γονείς
του, παρά τη θέλησή τους, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν, με την επιφύλαξη
δικαστικής αναθεώρησης και σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους νόμους και διαδικασίες, ότι
ο χωρισμός αυτός είναι αναγκαίος για το συμφέρον του παιδιού. Μια τέτοια απόφαση μπορεί
να είναι αναγκαία σε ειδικές περιπτώσεις, για παράδειγμα όταν οι γονείς κακομεταχειρίζονται
ή παραμελούν το παιδί, ή όταν ζουν χωριστά και πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με τον
τόπο διαμονής του παιδιού.
2. Σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όλα
τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις διαδικασίες και
να γνωστοποιούν τις απόψεις τους.
3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα του παιδιού που ζει χωριστά από τους δυο
γονείς του ή από τον έναν από αυτούς να διατηρεί κανονικά προσωπικές σχέσεις και να έχει
άμεση επαφή με τους δυο γονείς του, εκτός εάν αυτό είναι αντίθετο με το συμφέρον του
παιδιού.
4. Όταν ο χωρισμός είναι αποτέλεσμα μέτρων που έχει πάρει ένα Συμβαλλόμενο Κράτος,
όπως η κράτηση, η φυλάκιση, η εξορία, η απέλαση η ο θάνατος (συμπεριλαμβανομένου του
θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, ο οποίος επήλθε κατά το χρόνο κράτησης) των δύο γονέων ή
του ενός από αυτούς ή του παιδιού το Συμβαλλόμενο Κράτος δίνει, μετά από αίτηση, στους
γονείς, στο παιδί ή, εάν χρειαστεί, σε ένα άλλο μέλος της οικογένειας, τις ουσιώδες
πληροφορίες σχετικά με τον τόπο όπου βρίσκονται το απόν μέλος ή τα απόντα μέλη της
οικογένειας, εκτός εάν η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών θα είναι επιζήμια για την
ευημερία του παιδιού. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη φροντίζουν εξάλλου ώστε η υποβολή ενός
τέτοιου αιτήματος να μην επισύρει δυσμενείς συνέπειες για το ενδιαφερόμενο ή τα
ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
Άρθρο 10
1. Σύμφωνα με την υποχρέωση των Συμβαλλόμενων Κρατών δυνάμει της παραγράφου 1 του
άρθρου 9, κάθε αίτηση από ένα παιδί ή από τους γονείς του για την είσοδο σε ένα
Συμβαλλόμενο Κράτος ή την έξοδο από αυτό με σκοπό την οικογενειακή επανένωση
αντιμετωπίζεται από τα Συμβαλλόμενα Κράτη με θετικό πνεύμα, ανθρωπισμό και ταχύτητα.
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη φροντίζουν επιπλέον ώστε η υποβολή μιας τέτοιας αίτησης να μην
επισύρει δυσμενείς συνέπειες για τον αιτούντα ή για τα μέλη της οικογένειάς του.
2. Το παιδί του οποίου οι γονείς διαμένουν σε διαφορετικά Κράτη έχει το δικαίωμα να
διατηρεί, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, προσωπικές σχέσεις και τακτική άμεση επαφή με
τους δύο γονείς του. Για το σκοπό αυτόν και σύμφωνα με την υποχρέωση που βαρύνει τα
Συμβαλλόμενα Κράτη δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 9, τα Συμβαλλόμενα Κράτη
σέβονται το δικαίωμα που έχουν το παιδί και οι γονείς του να εγκαταλείψουν οποιαδήποτε
χώρα, συμπεριλαμβανομένης της χώρας αυτού του ίδιου του Συμβαλλόμενου Κράτους και να
επιστρέψουν στη δική τους χώρα. Το δικαίωμα εγκατάλειψης οποιασδήποτε χώρας μπορεί να
143

αποτελέσει αντικείμενο μόνο των περιορισμών που ορίζει ο νόμος και που είναι αναγκαίοι
για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας και των
δημόσιων ηθών, ή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων, και που είναι συμβατοί
με τα υπόλοιπα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στην παρούσα Σύμβαση.
Άρθρο 11
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν μέτρα εναντίον των αθέμιτων μετακινήσεων παιδιών
στο εξωτερικό και εναντίον της μη επανόδου τους.
2. Για το σκοπό αυτόν, τα Συμβαλλόμενα Κράτη ευνοούν τη σύναψη διμερών ή πολυμερών
συμφωνιών ή την προσχώρηση στις ήδη υπάρχουσες συμφωνίες.
Άρθρο 12
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα διάκρισης το δικαίωμα
ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που το αφορά,
λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του και το βαθμό
ωριμότητάς του.
2. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να ακούγεται σε
οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά, είτε άμεσα είτε μέσω ενός
εκπροσώπου ή ενός αρμόδιου οργανισμού, κατά τρόπο συμβατό με τους διαδικαστικούς
κανόνες της εθνικής νομοθεσίας.
Άρθρο 13
1. Το παιδί έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει
την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και διάδοσης πληροφοριών και ιδεών οποιουδήποτε
είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, υπό μορφή προφορική, γραπτή ή τυπωμένη, ή καλλιτεχνική ή
με οποιοδήποτε άλλο μέσο της επιλογής του.
2. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μόνο των
περιορισμών που ορίζονται από το νόμο και που είναι αναγκαίοι:
α) Για το σεβασμό των δικαιωμάτων και της υπόληψης των άλλων ή
β) Για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας και
των δημόσιων ηθών.
Άρθρο 14
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα του παιδιού για ελευθερία σκέψης,
συνείδησης και θρησκείας.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα και το καθήκον των γονέων ή, κατά
περίπτωση, των νομίμων εκπροσώπων του παιδιού, να το καθοδηγούν στην άσκηση του
παραπάνω δικαιώματος κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων
του.
3. Η ελευθερία της δήλωσης της θρησκείας του ή των πεποιθήσεών του μπορεί να υπόκειται
μόνο στους περιορισμούς που ορίζονται από το νόμο και που είναι αναγκαίοι για τη
διαφύλαξη της δημόσιας ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας και των
δημόσιων ηθών, ή των ελευθεριών των θεμελιωδών δικαιωμάτων των άλλων.
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Άρθρο 15
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν τα δικαιώματα του παιδιού στην ελευθερία του να
συνεταιρίζεται και του να συνέρχεται ειρηνικά.
2. Δεν τίθενται περιορισμοί για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, εκτός από αυτούς που
ορίζει ο νόμος και που είναι αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία, προς το συμφέρον της
εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης ή για την προστασία της
δημόσιας υγείας ή των δημόσιων ηθών, ή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων.
Άρθρο 16
1. Κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης
στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένεια του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του,
ούτε παράνομων προσβολών της τιμής και της υπόληψής του.
2. Το παιδί δικαιούται να προστατεύεται από το νόμο έναντι τέτοιων επεμβάσεων ή
προσβολών.
Άρθρο 17
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν τη σημασία του έργου που επιτελούν τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης και φροντίζουν ώστε το παιδί να έχει πρόσβαση σε ενημέρωση και σε
υλικό, που προέρχονται από διάφορες εθνικές και διεθνείς πηγές, ιδίως σ' αυτά που
αποσκοπούν στην προαγωγή της κοινωνικής, πνευματικής και ηθικής ευημερίας του, καθώς
και της σωματικής και πνευματικής υγείας του. Για το σκοπό αυτόν, τα Συμβαλλόμενα
Κράτη:
α) Ενθαρρύνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη διάδοση πληροφοριών και υλικού που
παρουσιάζουν κοινωνική και πολιτιστική χρησιμότητα για το παιδί που είναι σύμφωνα με το
πνεύμα του άρθρου 29.
β) Ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία για την παραγωγή, ανταλλαγή και διάδοση
πληροφοριών και υλικού αυτού του τύπου, που προέρχονται από διάφορες πολιτιστικές,
εθνικές και διεθνείς πηγές.
γ) Ενθαρρύνουν την παραγωγή και τη διάδοση παιδικών βιβλίων.
δ) Ενθαρρύνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τους τις
γλωσσολογικές ανάγκες των αυτόχθονων παιδιών ή των παιδιών που ανήκουν σε μια
μειονότητα.
ε) Ευνοούν την επεξεργασία κατάλληλων κατευθυντήριων αρχών που να προορίζονται για
την προστασία του παιδιού από την ενημέρωση και το υλικό που βλάπτουν την ευημερία του,
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 13 και 18.
Άρθρο 18
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της
αναγνώρισης της αρχής, σύμφωνα με την οποία και οι δύο γονείς είναι από κοινού υπεύθυνοι
για την ανατροφή του παιδιού και την ανάπτυξή του. Η ευθύνη για την ανατροφή του παιδιού
και για την ανάπτυξή του ανήκει κατά κύριο λόγο στους γονείς, ή κατά περίπτωση, στους
νόμιμους εκπροσώπους του. Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί τη βασική τους
μέριμνα.
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2. Για την εγγύηση και την προώθηση των δικαιωμάτων που εκφράζονται στην παρούσα
Σύμβαση, τα Συμβαλλόμενα Κράτη παρέχουν την κατάλληλη βοήθεια στους γονείς και στους
νόμιμους εκπροσώπους του παιδιού, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για την
ανατροφή του παιδιού και εξασφαλίζουν τη δημιουργία οργανισμών, ιδρυμάτων και
υπηρεσιών επιφορτισμένων να μεριμνούν για την ευημερία των παιδιών.
3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να
εξασφαλίσουν στα παιδιά των οποίων οι γονείς εργάζονται το δικαίωμα να επωφελούνται
από τις υπηρεσίες και τα ιδρύματα φύλαξης παιδιών, εφόσον τα παιδιά πληρούν τους
απαιτούμενους όρους.
Άρθρο 19
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά,
κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα, προκειμένου να προστατεύσουν το παιδί από κάθε μορφή
βίας, προσβολής ή βιαιοπραγιών σωματικών ή πνευματικών, εγκατάλειψης ή παραμέλησης,
κακής μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανόμενης της σεξουαλικής βίας, κατά το
χρόνο που βρίσκεται υπό την επιμέλεια των γονέων του ή του ενός από τους δύο, του ή των
νομίμων εκπροσώπων του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο το έχουν εμπιστευθεί.
2. Αυτά τα προστατευτικά μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν, όπου χρειάζεται,
αποτελεσματικές διαδικασίες για την εκπόνηση κοινωνικών προγραμμάτων, που θα
αποσκοπούν στην παροχή της απαραίτητης υποστήριξης στο παιδί και σε αυτούς οι οποίοι
έχουν την επιμέλειά του, καθώς και για άλλες μορφές πρόνοιας και για το χαρακτηρισμό, την
αναφορά, την παραπομπή, την ανάκριση, την περίθαλψη και την παρακολούθηση της
εξέλιξής τους στις περιπτώσεις κακής μεταχείρισης του παιδιού που περιγράφονται πιο πάνω,
και όπου χρειάζεται, για διαδικασίες δικαστικής παρέμβασης.
Άρθρο 20
1. Κάθε παιδί που στερείται προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό του περιβάλλον ή το
οποίο για το δικό του συμφέρον δεν είναι δυνατόν να παραμείνει στο περιβάλλον αυτό
δικαιούται ειδική προστασία και βοήθεια εκ μέρους του Κράτους.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προβλέπουν γι' αυτό το παιδί μια εναλλακτική επιμέλεια,
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους.
3. Αυτή η επιμέλεια μπορεί να έχει, μεταξύ άλλων, τη μορφή της τοποθέτησης σε μια
οικογένεια, της KAFALAH του ισλαμικού δικαίου, της υιοθεσίας ή, σε περίπτωση ανάγκης,
της τοποθέτησης σε ένα κατάλληλο για την περίσταση ίδρυμα για παιδιά. Κατά την επιλογή
ανάμεσα σε αυτές τις λύσεις, λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ανάγκη μιας συνέχειας στην
εκπαίδευση του παιδιού, καθώς και η εθνική, θρησκευτική, πολιτιστική και γλωσσολογική
καταγωγή του.
Άρθρο 21
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη που αναγνωρίζουν και /ή επιτρέπουν την υιοθεσία διασφαλίζουν
ότι εκείνο που λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη στην προκειμένη περίπτωση είναι το συμφέρον
του παιδιού και:
α) Μεριμνούν ώστε η υιοθεσία ενός παιδιού να μην επιτρέπεται παρά μόνο από τις αρμόδιες
αρχές, οι οποίες αποφαίνονται, σύμφωνα με το νόμο και με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες
και επί τη βάσει όλων των αξιόπιστων σχετικών πληροφοριών, εάν η υιοθεσία είναι δυνατή
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εν όψει της κατάστασης του παιδιού σε σχέση με τον πατέρα και τη μητέρα του, τους
συγγενείς του και τους νομίμους εκπροσώπους του και εάν, εφόσον αυτό απαιτείται, τα
ενδιαφερόμενα πρόσωπα έδωσαν τη συναίνεση τους για την υιοθεσία, έχοντας γνώση των
πραγμάτων και μετά από την αναγκαία παροχή συμβουλών.
β) Αναγνωρίζουν ότι η υιοθεσία στο εξωτερικό μπορεί να αντιμετωπισθεί ως ένα άλλο μέσο
εξασφάλισης στο παιδί της αναγκαίας φροντίδας, ένα αυτό δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε μία
ανάδοχη ή σε μία υιοθετούσα οικογένεια ή να ανατραφεί σωστά στη χώρα της καταγωγής
του.
γ) Μεριμνούν ώστε, σε περίπτωση υιοθεσίας στο εξωτερικό, το παιδί να απολαμβάνει των
ίδιων προστατευτικών μέτρων και προδιαγραφών με εκείνα που υπάρχουν στην περίπτωση
εθνικής υιοθεσίας.
δ) Παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι, σε περίπτωση διακρατικής
υιοθεσίας, η τοποθέτηση του παιδιού δεν απολήγει σε ανάρμοστο υλικό όφελος για τα
πρόσωπα που είναι αναμιγμένα σ' αυτή.
ε) Προωθούν τους αντικειμενικούς σκοπούς του παρόντος άρθρου με τη σύναψη διμερών ή
πολυμερών διακανονισμών ή συμφωνιών, ανάλογα με την περίπτωση, και προσπαθούν μέσα
σ' αυτά τα πλαίσια, να επιτύχουν οι τοποθετήσεις παιδιών στο εξωτερικό να
πραγματοποιούνται από αρμόδιες αρχές ή αρμόδια όργανα.
Άρθρο 22
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου ένα παιδί, τα οποίο
επιζητεί να αποκτήσει το νομικό καθεστώς του πρόσφυγα ή που θεωρείται πρόσφυγας
δυνάμει των κανόνων και των διαδικασιών του ισχύοντος διεθνούς ή εθνικού δικαίου, είτε
αυτό είναι μόνο είτε συνοδεύεται από τους γονείς του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, να
χαίρει της κατάλληλης προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας, που θα του επιτρέψουν να
απολαμβάνει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζουν η παρούσα Σύμβαση και τα άλλα διεθνή
όργανα τα σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, στα οποία
μετέχουν τα εν λόγω Κράτη.
2. Για το σκοπό αυτό τα Συμβαλλόμενα Κράτη συνεργάζονται, όπως αυτά το κρίνουν
αναγκαίο, σε όλες τις προσπάθειες που γίνονται από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών
και τους άλλους αρμόδιους διακυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς οργανισμούς που
συνεργάζονται με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να προστατεύσουν και
να βοηθήσουν τα παιδιά που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση, και προκειμένου να
αναζητήσουν τους γονείς ή άλλα μέλη της οικογένειας κάθε παιδιού πρόσφυγα και για να
συλλέξουν πληροφορίες αναγκαίες για την επανένωση του παιδιού με την οικογένειά του. Σε
περίπτωση που ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα ούτε κανένα άλλο μέλος της οικογένειας είναι
δυνατόν να ανευρεθεί, το παιδί έχει δικαίωμα να τύχει της ίδιας προστασίας που παρέχεται σε
οποιοδήποτε άλλο παιδί στερημένο οριστικά ή προσωρινά του οικογενειακού του
περιβάλλοντος για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τις αρχές της παρούσας Σύμβασης.
Άρθρο 23
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι τα πνευματικώς ή σωματικώς ανάπηρα παιδιά
πρέπει να διάγουν πλήρη και αξιοπρεπή ζωή, σε συνθήκες οι οποίες εγγυώνται την
αξιοπρέπειά τους, ευνοούν την αυτονομία τους και διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή τους
στη ζωή του συνόλου.
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2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ανάπηρων παιδιών να τυγχάνουν
ειδικής φροντίδας και ενθαρρύνουν και εξασφαλίζουν, στο μέτρο των διαθέσιμων πόρων, την
παροχή, μετά από αίτηση, στα ανάπηρα παιδιά που πληρούν τους απαιτούμενους όρους και
σε αυτούς που τα έχουν αναλάβει, μιας βοήθειας προσαρμοσμένης στην κατάσταση του
παιδιού και στις περιστάσεις των γονέων του ή αυτών στους οποίους τα έχουν εμπιστευθεί.
3. Εν όψει των ειδικών αναγκών των ανάπηρων παιδιών, η χορηγούμενη σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου βοήθεια παρέχεται δωρεάν, εφόσον αυτό είναι δυνατό,
κατόπιν υπολογισμού των οικονομικών πόρων των γονέων τους και αυτών στους οποίους
έχουν εμπιστευθεί το παιδί, και σχεδιάζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα ανάπηρα παιδιά να
έχουν αποκλειστική πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση, στην περίθαλψη, στην
αποκατάσταση αναπήρων, στην επαγγελματική εκπαίδευση και στις ψυχαγωγικές
δραστηριότητες, έτσι που να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη κοινωνική ένταξη
και προσωπική τους ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής και πνευματικής τους
εξέλιξης.
4. Μέσα σε πνεύμα διεθνούς συνεργασίας, τα Συμβαλλόμενα Κράτη προωθούν την
ανταλλαγή κατάλληλων πληροφοριών στον τομέα της προληπτικής περίθαλψης και της
ιατρικής, ψυχολογικής και λειτουργικής θεραπείας των ανάπηρων παιδιών,
συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης και της πρόσβασης στις πληροφορίες που αφορούν στις
μεθόδους αποκατάστασης αναπήρων και στις υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, με
σκοπό να επιτραπεί στα Συμβαλλόμενα Κράτη να βελτιώσουν τις δυνατότητες και τις
αρμοδιότητές τους και να διευρύνουν την πείρα τους σε αυτούς τους τομείς. Σ' αυτό το πεδίο
λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ανάγκες των υπό ανάπτυξη χωρών.
Άρθρο 24
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το
καλύτερο δυνατόν επίπεδο υγείας και να επωφελείται από τις υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας
και αποκατάστασής αναπήρων. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επιδιώκουν να διασφαλίσουν το ότι
κανένα παιδί δεν θα στερείται το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή του
παραπάνω δικαιώματος και ιδιαίτερα παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για:
α) Να μειώσουν τη βρεφική και παιδική θνησιμότητα.
β) Να εξασφαλίσουν σε κάθε παιδί την απαραίτητη ιατρική αντίληψη και περίθαλψη δίνοντας
έμφαση στην ανάπτυξη της στοιχειώδους περίθαλψης.
γ) Να αγωνιστούν κατά της ασθένειας και της κακής διατροφής και μέσα στα πλαίσια της
στοιχειώδους περίθαλψης, με την εφαρμογή -ανάμεσα στα άλλα- της ήδη διαθέσιμης
τεχνολογίας και με την παροχή θρεπτικών τροφών και καθαρού πόσιμου νερού, λαμβάνοντας
υπόψη τους κινδύνους της μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος.
δ) Να εξασφαλίσουν στις μητέρες κατάλληλη περίθαλψη πριν και μετά από τον τοκετό.
ε) Να μπορούν όλες οι ομάδες της κοινωνίας, ιδιαίτερα οι γονείς και τα παιδιά, να
ενημερώνονται για τα θέματα της υγείας και της διατροφής του παιδιού, για τα
πλεονεκτήματα του φυσικού θηλασμού, την υγιεινή και την καθαριότητα του περιβάλλοντος
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και την πρόληψη των ατυχημάτων και να βρίσκουν υποστήριξη στη χρήση των παραπάνω
βασικών γνώσεων.
στ) Να αναπτύξουν την προληπτική ιατρική φροντίδα, την καθοδήγηση των γονέων και την
εκπαίδευση και τις υπηρεσίες του οικογενειακού προγραμματισμού.
3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για να
καταργηθούν οι παραδοσιακές πρακτικές που βλάπτουν την υγεία των παιδιών.
4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν και να
ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία, ώστε να επιτύχουν σταδιακά την πλήρη πραγματοποίηση
του δικαιώματος που αναγνωρίζεται στο παρόν άρθρο. Εν όψει αυτού, λαμβάνονται ιδιαίτερα
υπόψη οι ανάγκες των υπό ανάπτυξη χωρών.
Άρθρο 25
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν στο παιδί, που τοποθετήθηκε από τις αρμόδιες αρχές
σε μία οικογένεια, με σκοπό την παροχή φροντίδας, προστασίας ή θεραπείας της σωματικής ή
πνευματικής του υγείας, το δικαίωμα σε μία περιοδική αναθεώρηση της παραπάνω θεραπείας
και κάθε άλλης περίστασης σχετικής με την τοποθέτησή του.
Άρθρο 26
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν σε κάθε παιδί το δικαίωμα να επωφελείται από
την κοινωνική πρόνοια, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών ασφαλίσεων, και παίρνουν
τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την πλήρη πραγματοποίηση του δικαιώματος
αυτού, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους.
2. Τα ωφελήματα, όπου είναι αναγκαία, πρέπει να δίνονται, αφού ληφθούν υπόψη οι πόροι
και η κατάσταση του παιδιού και των προσώπων που έχουν αναλάβει την ευθύνη της
συντήρησής του, καθώς και κάθε άλλη εκτίμηση σχετιζόμενη με την αίτηση παροχής
ωφελημάτων που γίνεται από το παιδί ή για λογαριασμό του.
Άρθρο 27
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε παιδιού για ένα κατάλληλο
επίπεδο ζωής που να επιτρέπει τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική
ανάπτυξή του.
2. Στους γονείς ή στα άλλα πρόσωπα που έχουν αναλάβει το παιδί ανήκει κατά κύριο λόγο η
ευθύνη της εξασφάλισης μέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους και των οικονομικών μέσων
τους, των απαραίτητων για την ανάπτυξη του παιδιού συνθηκών ζωής.
3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υιοθετούν τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τις εθνικές τους
συνθήκες και στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, για να βοηθήσουν τους γονείς και τα άλλα
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το παιδί, να εφαρμόσουν το δικαίωμα αυτό και
προσφέρουν, σε περίπτωση ανάγκης, υλική βοήθεια και προγράμματα υποστήριξης, κυρίως
σε σχέση με τη διατροφή, το ρουχισμό και την κατοικία.
4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την
είσπραξη της διατροφής του παιδιού από τους γονείς του ή από τα άλλα πρόσωπα που έχουν
την οικονομική ευθύνη γι' αυτό, είτε εντός της επικράτειας είτε στο εξωτερικό. Ειδικά στην
περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο έχει την οικονομική ευθύνη για το παιδί ζει σε ένα
Κράτος διαφορετικό από εκείνο του παιδιού, τα Συμβαλλόμενα Κράτη ευνοούν την
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προσχώρηση σε διεθνείς συμφωνίες ή τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών, καθώς και την
υιοθέτηση κάθε άλλης κατάλληλης ρύθμισης.
Άρθρο 28
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση και,
ιδιαίτερα, για να επιτευχθεί η άσκηση του δικαιώματος αυτού προοδευτικά και στη βάση της
ισότητας των ευκαιριών:
α) Καθιστούν τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους.
β) Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διάφορων μορφών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο γενικής
όσο και επαγγελματικής, τις καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί, και παίρνουν
κατάλληλα μέτρα, όπως η θέσπιση της δωρεάν εκπαίδευσης και της προσφοράς χρηματικής
βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης.
γ) Εξασφαλίζουν σε όλους την πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία με όλα τα κατάλληλα μέσα,
σε συνάρτηση με τις ικανότητες του καθενός.
δ) Καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί τη σχολική και την επαγγελματική
ενημέρωση και τον προσανατολισμό.
ε) Παίρνουν μέτρα για να ενθαρρύνουν την τακτική σχολική φοίτηση και τη μείωση του
ποσοστού εγκατάλειψης των σχολικών σπουδών.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της
σχολικής πειθαρχίας με τρόπο που να ταιριάζει στην αξιοπρέπεια του παιδιού ως ανθρώπινου
όντος, και σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.
3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προάγουν και ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία στον τομέα
της παιδείας, με σκοπό να συμβάλλουν κυρίως στην εξάλειψη της άγνοιας και του
αναλφαβητισμού στον κόσμο και να διευκολύνουν την πρόσβαση στις επιστημονικές και
τεχνικές γνώσεις και στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Για το σκοπό αυτόν,
λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ανάγκες των υπό ανάπτυξη χώρων.
Άρθρο 29
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να αποσκοπεί:
α) Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και στην πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη
των χαρισμάτων του και των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων του.
β) Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδες
ελευθερίες και για τις αρχές που καθιερώνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
γ) Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τους γονείς του παιδιού, την ταυτότητά του, τη γλώσσα
του και τις πολιτιστικές του αξίες, καθώς και του σεβασμού του για τις εθνικές αξίες της
χώρας στην οποία ζει, της χώρας από την οποία μπορεί να κατάγεται και για τους
πολιτισμούς που διαφέρουν από το δικό του.
δ) Στην προετοιμασία του παιδιού για μια υπεύθυνη ζωή σε μια ελεύθερη κοινωνία μέσα σε
πνεύμα κατανόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας των φύλων και φιλίας ανάμεσα σε όλους τους
λαούς και τις εθνικιστικές, εθνικές και θρησκευτικές ομάδες και στα πρόσωπα αυτόχθονης
καταγωγής.
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ε) Στην ανάπτυξη του σεβασμού για το φυσικό περιβάλλον.
2. Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 28 δεν μπορεί να ερμηνευτεί με τρόπο
που να θίγει την ελευθερία των φυσικών ή νομικών προσώπων για τη δημιουργία και τη
διεύθυνση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, υπό τον όρο ότι θα τηρούνται οι εκφρασμένες στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρχές και ότι η παρεχόμενη στα ιδρύματα αυτά
εκπαίδευση θα είναι σύμφωνη με τις ελάχιστες προδιαγραφές που θα έχει ορίσει το Κράτος.
Άρθρο 30
Στα κράτη όπου υπάρχουν εθνικές, θρησκευτικές γλωσσικές μειονότητες ή πρόσωπα
αυτόχθονης καταγωγής, ένα παιδί αυτόχθονας ή που ανήκει σε μία από αυτές τις μειονότητες
δεν μπορεί να στερηθεί το δικαίωμα να έχει τη δική του πολιτιστική ζωή, να πρεσβεύει και να
ασκεί τη δική του θρησκεία ή να χρησιμοποιεί τη δική του γλώσσα από κοινού με τα άλλα
μέλη της ομάδας του.
Άρθρο 31
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν στο παιδί το δικαίωμα στην ανάπαυση και στις
δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, στην ενασχόληση με ψυχαγωγικά παιχνίδια και
δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την ηλικία του και στην ελεύθερη συμμετοχή στην
πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται και προάγουν το δικαίωμα του παιδιού να συμμετέχει
πλήρως στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή και ενθαρρύνουν την προσφορά κατάλληλων
και ίσων ευκαιριών για πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και για
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.
Άρθρο 32
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να προστατεύεται από
την οικονομική εκμετάλλευση και από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που ενέχει
κινδύνους ή που μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή του ή να βλάψει την υγεία του
ή τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή του.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά
μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Για το σκοπό αυτόν, και
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άλλων διεθνών οργάνων, τα Συμβαλλόμενα
Κράτη ειδικότερα:
α) Ορίζουν ένα κατώτατο όριο ή κατώτατα όρια ηλικίας για την είσοδο στην επαγγελματική
απασχόληση.
β) Προβλέπουν μια κατάλληλη ρύθμιση των ωραρίων και των συνθηκών εργασίας.
γ) Προβλέπουν κατάλληλες ποινές και άλλες κυρώσεις, για να εξασφαλίσουν την
αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 33
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων
νομοθετικών, διοικητικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών μέτρων, για να προστατεύσουν τα
παιδιά από την παράνομη χρήση ναρκωτικών και ψυχότροπων ουσιών, όπως αυτές
προσδιορίζονται στις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, και για να εμποδίσουν τη χρησιμοποίηση
των παιδιών στην παραγωγή και την παράνομη διακίνηση αυτών των ουσιών.
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Άρθρο 34
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προστατεύσουν το παιδί από
κάθε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής βίας. Για τον σκοπό αυτόν, τα
Κράτη, ειδικότερα, παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα σε εθνικό, διμερές και πολυμερές
επίπεδο για να εμποδίσουν:
α) Την παρακίνηση ή τον εξαναγκασμό των παιδιών σε παράνομη σεξουαλική
δραστηριότητα.
β) Την εκμετάλλευση των παιδιών για πορνεία ή για άλλες παράνομες σεξουαλικές
δραστηριότητες.
γ) Την εκμετάλλευση των παιδιών για την παραγωγή θεαμάτων ή υλικού πορνογραφικού
χαρακτήρα.
Άρθρο 35
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα σε εθνικό, διμερές και
πολυμερές επίπεδο για να εμποδίσουν την απαγωγή, την πώληση ή το δουλεμπόριο παιδιών,
για οποιονδήποτε σκοπό και με οποιαδήποτε μορφή.
Άρθρο 36
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προστατεύουν το παιδί από κάθε άλλη μορφή εκμετάλλευσης
επιβλαβή για οποιαδήποτε πλευρά της ευημερίας του.
Άρθρο 37
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επαγρυπνούν ώστε:
α) Κανένα παιδί να μην υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε άλλες σκληρές, απάνθρωπες ή
εξευτελιστικές τιμωρίες ή μεταχείριση. Θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα
απελευθέρωσης δεν πρέπει να απαγγέλλονται για παραβάσεις, τις οποίες έχουν διαπράξει
πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ ετών.
β) Κανένα παιδί να μην στερείται την ελευθερία του κατά τρόπο παράνομο ή αυθαίρετο. Η
σύλληψη, κράτηση ή φυλάκιση ενός παιδιού πρέπει να είναι σύμφωνη με το νόμο, να μην
αποτελεί παρά ένα έσχατο μέτρο και να είναι της μικρότερης δυνατής χρονικής διάρκειας.
γ) Κάθε παιδί που στερείται την ελευθερία να αντιμετωπίζεται με ανθρωπισμό και με τον
οφειλόμενο στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου σεβασμό, και κατά τρόπο που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ηλικίας του. Ειδικότερα, κάθε παιδί που στερείται την
ελευθερία θα χωρίζεται από τους ενήλικες, εκτός εάν θεωρηθεί ότι είναι προτιμότερο να μη
γίνει αυτό για το συμφέρον του παιδιού, και έχει το δικαίωμα να διατηρήσει την επαφή με
την οικογένειά του δι' αλληλογραφίας και με επισκέψεις, εκτός εξαιρετικών περιστάσεων.
δ) Τα παιδιά που στερούνται την ελευθερία τους να έχουν το δικαίωμα για ταχεία πρόσβαση
σε νομική ή σε άλλη κατάλληλη συμπαράσταση, καθώς και το δικαίωμα να αμφισβητούν τη
νομιμότητα της στέρησης της ελευθερίας τους ενώπιον ενός δικαστηρίου ή μιας άλλης
αρμόδιας, ανεξάρτητης και αμερόληπτης αρχής, και για τη λήψη μιας ταχείας απόφασης
πάνω σ' αυτό το ζήτημα.
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Άρθρο 38
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται και να διασφαλίζουν
το σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που εφαρμόζονται σε αυτά
σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, και των οποίων η προστασία επεκτείνεται στα παιδιά.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα δυνατά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα
πρόσωπα κάτω των δεκαπέντε ετών, δεν θα συμμετέχουν άμεσα στις εχθροπραξίες.
3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη απέχουν από την επιστράτευση στις ένοπλες δυνάμεις τους κάθε
προσώπου κάτω των δεκαπέντε ετών. Κατά την επιστράτευση ανάμεσα σε πρόσωπα άνω των
δεκαπέντε ετών αλλά κάτω των δεκαοκτώ ετών, τα Συμβαλλόμενα Κράτη προσπαθούν να
δίνουν προτεραιότητα στα πρόσωπα μεγαλύτερης ηλικίας.
4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη, σύμφωνα με την υποχρέωση που έχουν, δυνάμει του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου, να προστατεύουν τον άμαχο πληθυσμό σε περίπτωση ένοπλης
σύρραξης, παίρνουν όλα τα δυνατά μέτρα για την προστασία και την φροντίδα των παιδιών,
που θίγονται από την ένοπλη σύρραξη.
Άρθρο 39
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν τη
σωματική και ψυχολογική ανάρρωση και την κοινωνική επανένταξη κάθε παιδιού θύματος:
οποιασδήποτε μορφής παραμέλησης, εκμετάλλευσης ή κακοποίησης, βασανισμού ή κάθε
άλλης μορφής σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας ή ένοπλης
σύρραξης. Η ανάρρωση αυτή και η επανένταξη γίνονται μέσα σε περιβάλλον, που ευνοεί την
υγεία, τον αυτοσεβασμό και την αξιοπρέπεια του παιδιού.
Άρθρο 40
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν σε κάθε παιδί ύποπτο, κατηγορούμενο ή
καταδικασμένο για παράβαση του ποινικού νόμου το δικαίωμα σε μεταχείριση που να
συνάδει με το αίσθημα της αξιοπρέπειας του και της προσωπικής αξίας, που να ενισχύει το
σεβασμό του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των άλλων και
που να λαμβάνει υπόψη την ηλικία του, καθώς και την ανάγκη για επανένταξη στην κοινωνία
και την ανάληψη από το παιδί ενός εποικοδομητικού ρόλου στην κοινωνία.
2. Για τον σκοπό αυτόν, και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των διεθνών
οργάνων, τα Συμβαλλόμενα Κράτη επαγρυπνούν ιδιαίτερα ώστε:
α) Κανένα παιδί να μην καθίσταται ύποπτο, να μην κατηγορείται και να μην καταδικάζεται
για παράβαση του ποινικού νόμου λόγω πράξεων ή παραλείψεων, που δεν απαγορεύονται
από το εθνικό ή διεθνές δίκαιο κατά το χρόνο που διαπράχθηκαν.
β) Κάθε παιδί ύποπτο ή κατηγορούμενο για παράβαση του ποινικού νόμου να έχει
τουλάχιστον το δικαίωμα στις ακόλουθες εγγυήσεις:
I) Να θεωρείται αθώο μέχρι να αποδειχθεί νόμιμα η ενοχή του.
II) Να ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση και απευθείας για τις εναντίον του κατηγορίες ή,
κατά περίπτωση, μέσω των γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του και να έχει νομική ή
οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη συμπαράσταση για την προετοιμασία και την παρουσίαση της
υπεράσπισής του.
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III) Να κρίνεται η υπόθεσή του χωρίς καθυστέρηση από μια αρμόδια, ανεξάρτητη και
αμερόληπτη αρχή ή δικαστικό σώμα, σύμφωνα με μια δίκαιη κατά το νόμο διαδικασία με την
παρουσία ενός νομικού ή άλλου συμβούλου και την παρουσία των γονέων του ή των νόμιμων
εκπροσώπων του, εκτός αν αυτό θεωρηθεί αντίθετο προς το συμφέρον του παιδιού, λόγω
κυρίως της ηλικίας ή της κατάστασής του.
IV) Να μην υποχρεώνεται να καταθέσει ως μάρτυρας ή να ομολογήσει την ενοχή του, να
υποβάλλει ερωτήσεις το ίδιο ή μέσω άλλου στους μάρτυρες κατηγορίας και να επιτυγχάνει
την παράσταση και την εξέταση μαρτύρων υπεράσπισης κάτω από συνθήκες ισότητας.
V) Εάν κριθεί ότι παρέβη τον ποινικό νόμο, να μπορεί να προσφύγει κατ' αυτής της
απόφασης και κατά οποιουδήποτε μέτρου που λήφθηκε ως συνέπεια αυτής ενώπιον μιας
ανώτερης αρμόδιας, ανεξάρτητης και αμερόληπτης αρχής ή δικαστικού σώματος, σύμφωνα
με το νόμο.
VI) Να έχει τη δωρεάν βοήθεια ενός διερμηνέα, σε περίπτωση που δεν καταλαβαίνει ή δεν
μιλάει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται.
VII) Να αντιμετωπίζεται η ιδιωτική του ζωή με απόλυτο σεβασμό σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας.
3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προσπαθούν να προαγάγουν τη θέσπιση νόμων, διαδικασιών,
αρχών και θεσμών εφαρμοζόμενων ειδικώς στα παιδιά που είναι ύποπτα, κατηγορούμενα ή
καταδικασμένα για παράβαση του ποινικού νόμου και ιδιαίτερα:
α) Τη θέσπιση ενός ελάχιστου ορίου ηλικίας κάτω απ' το οποίο τα παιδιά θα θεωρούνται ότι
δεν έχουν την ικανότητα παράβασης του ποινικού νόμου.
β) Την εισαγωγή μέτρων, εφόσον αυτό είναι δυνατόν και ευκταίο, για την αντιμετώπιση
τέτοιων παιδιών, χωρίς ανάγκη προσφυγής στη δικαιοσύνη, με την προϋπόθεση βέβαια ότι
τηρείται ο απόλυτος σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις νόμιμες εγγυήσεις.
4. Μια σειρά διατάξεων σχετικών κυρίως με την επιμέλεια, την καθοδήγηση και την
επιτήρηση, τους συμβούλους, τη δοκιμασία, την τοποθέτηση σε οικογένεια, τα προγράμματα
γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και τις άλλες εναλλακτικές δυνατότητες πλην της
επιμέλειας, θα εξασφαλίζει στα παιδιά μια μεταχείριση που να εγγυάται την ευημερία τους
και που να είναι ανάλογη και με την κατάστασή τους και με την παράβαση.
Άρθρο 41
Καμιά από τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν θίγει διατάξεις ευνοϊκότερες για την
πραγματοποίηση των δικαιωμάτων του παιδιού και οι οποίες είναι δυνατόν να περιέχονται:
α) Στη νομοθεσία ενός Συμβαλλόμενου Κράτους ή
β) Στο ισχύον για το Κράτος αυτό διεθνές δίκαιο.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Άρθρο 42
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να κάνουν ευρέως γνωστές τόσο στους ενήλικες
όσο και στα παιδιά, τις αρχές και τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης με δραστήρια και
κατάλληλα μέσα.
Άρθρο 43
1. Με σκοπό την έρευνα της προόδου που έχει συντελεστεί από τα Συμβαλλόμενα Κράτη σε
σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεων, οι οποίες συμφωνήθηκαν δυνάμει της παρούσας
Σύμβασης, συγκροτείται Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία επιτελεί τα
καθήκοντα που ορίζονται παρακάτω.
2. Η Επιτροπή αποτελείται από δέκα εμπειρογνώμονες υψηλού ήθους και αναγνωρισμένης
ικανότητας στον τομέα που καλύπτει η παρούσα Σύμβαση. Τα μέλη της εκλέγονται από τα
Συμβαλλόμενα Κράτη ανάμεσα στους υπηκόους τους και συμμετέχουν υπό την ατομική τους
ιδιότητα, αφού ληφθούν υπόψη η ανάγκη εξασφάλισης δίκαιης γεωγραφικής κατανομής και
τα κύρια νομικά συστήματα.
3. Η εκλογή των μελών της Επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία από έναν κατάλογο
προσώπων που υποβάλλουν τα Συμβαλλόμενα Κράτη. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος έχει τη
δυνατότητα να υποδεικνύει έναν υποψήφιο από τους υπηκόους του.
4. Η διεξαγωγή των πρώτων εκλογών θα γίνει το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Στη συνέχεια οι εκλογές θα γίνονται κάθε δυο
χρόνια. Τέσσερις τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία κάθε εκλογής ο Γενικός
Γραμματέας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών καλεί γραπτώς τα Συμβαλλόμενα Κράτη
να προτείνουν τους υποψηφίους τους εντός δυο μηνών. Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας
ετοιμάζει έναν κατάλογο με τα ονόματα όλων των υποψηφίων σε αλφαβητική σειρά,
αναφέροντας τα Συμβαλλόμενα Κράτη που έχουν υποδείξει αυτούς και τον υποβάλλει στα
Συμβαλλόμενα στην παρούσα Σύμβαση Κράτη.
5. Οι εκλογές γίνονται κατά τις συνόδους των Συμβαλλόμενων Κρατών, οι οποίες
συγκαλούνται από το Γενικό Γραμματέα στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στις
συνόδους αυτές, κατά τις οποίες η απαρτία σχηματίζεται από τα δυο τρίτα των
Συμβαλλόμενων Κρατών, εκλέγονται μέλη της Επιτροπής εκείνοι που έλαβαν το μεγαλύτερο
αριθμό ψήφων και την απόλυτη πλειοψηφία από τους παρόντες και ψηφίσαντες
εκπροσώπους των Συμβαλλόμενων Κρατών.
6. Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται για χρονική περίοδο τεσσάρων ετών. Είναι
επανεκλέξιμα εάν προταθεί εκ νέου η υποψηφιότητά τους. Η θητεία πέντε μελών από τα
εκλεγμένα κατά την πρώτη εκλογή λήγει μετά τη συμπλήρωση δύο ετών. Τα ονόματα των
πέντε αυτών μελών επιλέγονται με κλήρο από τον πρόεδρο της συνόδου, αμέσως μετά από
την πρώτη εκλογή.
7. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ενός μέλους της Επιτροπής, ή εάν, για έναν
οποιονδήποτε άλλο λόγο, ένα μέλος δηλώσει ότι δεν μπορεί πλέον να ασκεί τα καθήκοντα
του στα πλαίσια της Επιτροπής, το Συμβαλλόμενο Κράτος, που είχε υποδείξει αυτό το μέλος,
διορίζει έναν άλλο εμπειρογνώμονα από τους υπηκόους του, για να υπηρετήσει για το
υπόλοιπο της θητείας, με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής.
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8. Η Επιτροπή θεσπίζει η ίδια τον εσωτερικό κανονισμό της.
9. Η Επιτροπή εκλέγει τους αξιωματούχους της για μία περίοδο δύο ετών.
10. Οι σύνοδοι της Επιτροπής συγκαλούνται κανονικά στην έδρα του Οργανισμού των
Ηνωμένων Εθνών ή σε οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τόπο, που καθορίζεται από την
Επιτροπή.
Η Επιτροπή συνέρχεται κανονικά κάθε χρόνο.
Η διάρκεια των συνόδων της καθορίζεται και τροποποιείται, εάν είναι αναγκαίο από μια
συνέλευση των Κρατών-Μελών στην παρούσα Σύμβαση, με την επιφύλαξη της έγκρισης από
τη Γενική Συνέλευση.
11. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών θέτει στη διάθεση της
Επιτροπής το απαραίτητο προσωπικό και τις εγκαταστάσεις για την αποτελεσματική
εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί, δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.
12. Τα μέλη της Επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάμει της παρούσας Σύμβασης
εισπράττουν, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, απολαβές από τους πόρους του
Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει
η Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 44
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Επιτροπή,
μέσω του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, εκθέσεις σχετικά με
τα μέτρα που έχουν υιοθετήσει για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται
στην παρούσα Σύμβαση, καθώς και σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε ως προς την
απόλαυση αυτών των δικαιωμάτων:
α) Εντός των δύο πρώτων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης για κάθε
Συμβαλλόμενο Κράτος.
β) Κατόπιν, κάθε πέντε χρόνια.
2. Οι εκθέσεις που συντάσσονται σε εφαρμογή του παρόντος άρθρου, πρέπει να
επισημαίνουν τους παράγοντες και τις δυσκολίες, εάν υπάρχουν, που εμποδίζουν τα
Συμβαλλόμενα Κράτη να τηρήσουν πλήρως τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην
παρούσα Σύμβαση. Πρέπει επίσης να περιέχουν επαρκείς πληροφορίες, για να δώσουν στην
Επιτροπή μια ακριβή εικόνα της εφαρμογής της Σύμβασης στην εν λόγω χώρα.
3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη τα οποία έχουν υποβάλει στην Επιτροπή μια αρχική πλήρη
έκθεση, δεν χρειάζεται να επαναλάβουν στις επόμενες εκθέσεις που υποβάλλουν, σύμφωνα
με το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τις βασικές πληροφορίες που έχουν
ήδη κοινοποιήσει.
4. Η Επιτροπή μπορεί να ζητά από τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικές, με την εφαρμογή της Σύμβασης.
5. Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε δυο χρόνια στη Γενική Συνέλευση, μέσω του Κοινωνικού και
Οικονομικού Συμβουλίου, εκθέσεις για τις δραστηριότητές της.
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6. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη καθιστούν ευρέως προσιτές τις εκθέσεις τους στο κοινό της
χώρας τους.
Άρθρο 45
Για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης και για την ενθάρρυνση
της διεθνούς συνεργασίας στο πεδίο το οποίο καλύπτει η Σύμβαση:
α) Οι ειδικοί οργανισμοί, το ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία* και άλλα
όργανα των Ηνωμένων Εθνών έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούνται κατά την εξέταση της
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητά
τους. Η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τις ειδικευμένες οργανώσεις, το Ταμείο των Ηνωμένων
Εθνών για την παιδική ηλικία και άλλους αρμόδιους οργανισμούς, τους οποίους κρίνει
κατάλληλους, να παράσχουν ειδικευμένες γνώμες για την εφαρμογή της Σύμβασης στους
τομείς που ανήκουν στις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Μπορεί να καλεί τις ειδικευμένες
οργανώσεις, το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία και άλλα όργανα των
Ηνωμένων Εθνών να της υποβάλουν εκθέσεις για την εφαρμογή της Σύμβασης στους τομείς
που ανήκουν στο πεδίο δραστηριότητάς τους.
β) Η Επιτροπή διαβιβάζει, εάν το κρίνει αναγκαίο, στις ειδικευμένες οργανώσεις, στο Ταμείο
των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία και στους άλλους αρμόδιους οργανισμούς κάθε
έκθεση των Συμβαλλόμενων Κρατών που περιέχει ένα αίτημα ή υποδεικνύει μια ανάγκη για
τεχνική συμβουλή ή βοήθεια, μαζί με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της επιτροπής, εάν
υπάρχουν, σχετικά με το παραπάνω αίτημα ή υπόδειξη.
γ) Η Επιτροπή μπορεί να συστήσει στη Γενική Συνέλευση να ζητήσει από το Γενικό
Γραμματέα να αναλάβει για λογαριασμό της μελέτες πάνω σε ειδικά θέματα, σχετικά με τα
δικαιώματα του παιδιού.
δ) Η Επιτροπή μπορεί να κάνει υποδείξεις και συστάσεις γενικής φύσεως βασισμένες στις
πληροφορίες που έχει δεχτεί κατ' εφαρμογήν των άρθρων 44 και 45 της παρούσας Σύμβασης.
Οι υποδείξεις αυτές και οι συστάσεις γενικής φύσεως διαβιβάζονται σε κάθε ενδιαφερόμενο
Συμβαλλόμενο Κράτος και αναφέρονται στη Γενική Συνέλευση, μαζί με τις παρατηρήσεις
των Συμβαλλόμενων Κρατών μερών όπου υπάρχουν.
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
Άρθρο 46
Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοιχτή για υπογραφή σε όλα τα Κράτη.
Άρθρο 47
Η παρούσα Σύμβαση υποβάλλεται σε επικύρωση. Τα έγγραφα της επικύρωσης θα
κατατεθούν στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 48
Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοιχτή για προσχώρηση οποιουδήποτε Κράτους. Τα έγγραφα της
προσχώρησης θα κατατεθούν στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 49
1. Η παρούσα Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει την τριακοστή ημέρα μετά από την ημερομηνία
κατάθεσης στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών του εικοστού
εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης.
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2. Για κάθε Κράτος που επικυρώνει την παρούσα Σύμβαση ή προσχωρεί σε αυτήν μετά την
κατάθεση του εικοστού εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης, η Σύμβαση θα αρχίσει να
ισχύει την τριακοστή ημέρα μετά από την ημερομηνία κατάθεσης από το Κράτος αυτό του
δικού του εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης.
Άρθρο 50
1. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να προτείνει μια τροπολογία και να καταθέσει το
κείμενό της στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Εν συνεχεία ο
Γενικός Γραμματέας διαβιβάζει όλα τα σχέδια τροπολογιών στα Συμβαλλόμενα Κράτη
ζητώντας τους να του γνωρίζουν εάν επιθυμούν να συγκληθεί διάσκεψη των Συμβαλλόμενων
Κρατών, με σκοπό να εξετάσουν και να τεθούν σε ψηφοφορία αυτά τα σχέδια. Εάν, εντός
τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της διαβίβασης αυτής, το ένα τρίτο τουλάχιστον των
Συμβαλλόμενων Κρατών κηρυχτεί υπέρ της σύγκλησης μιας τέτοιας διάσκεψης, ο Γενικός
Γραμματέας συγκαλεί τη διάσκεψη υπό την αιγίδα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.
Κάθε τροπολογία, που υιοθετείται από την πλειοψηφία των παρόντων και ψηφισάντων στη
διάσκεψη Συμβαλλόμενων Κρατών, υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε τροπολογία, που υιοθετήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, αρχίζει να ισχύει όταν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών και γίνει δεκτή με πλειοψηφία των δύο τρίτων των Συμβαλλόμενων Κρατών.
3. Όταν μία τροπολογία αρχίσει να ισχύει έχει αναγκαστική ισχύ για τα Συμβαλλόμενα
Κράτη που την αποδέχτηκαν, ενώ τα υπόλοιπα Συμβαλλόμενα Κράτη παραμένουν
δεσμευμένα από τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και από όλες τις προηγούμενες
τροπολογίες που έχουν αποδεχτεί.
Άρθρο 51
1. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών θα δεχτεί και θα διαβιβάσει
σε όλα τα Κράτη το κείμενο των επιφυλάξεων που έκαναν τα Κράτη κατά το χρόνο της
επικύρωσης ή της προσχώρησης.
2. Δεν επιτρέπεται καμία επιφύλαξη, που είναι ασυμβίβαστη με το αντικείμενο και το σκοπό
της παρούσας Σύμβασης.
Οι επιφυλάξεις μπορούν να αποσυρθούν ανά πάσα στιγμή με γνωστοποίηση προς το Γενικό
Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος ενημερώνει γι' αυτό όλα τα
Συμβαλλόμενα στη Σύμβαση Κράτη. Η γνωστοποίηση παράγει τα αποτελέσματά της από την
ημερομηνία κατά την οποία παρελήφθη από το Γενικό Γραμματέα.
Άρθρο 52
Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με γραπτή
γνωστοποίηση προς το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Η
καταγγελία παράγει τα αποτελέσματα της ένα χρόνο μετά από την ημερομηνία κατά την
οποία η γνωστοποίηση παρελήφθη από το Γενικό Γραμματέα.
Άρθρο 53
Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών ορίζεται θεματοφύλακας της
παρούσας Σύμβασης.
Άρθρο 54
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Το πρωτότυπο της παρούσας Σύμβασης, της οποίας τα κείμενα στην αγγλική, αραβική,
κινεζική, ισπανική, γαλλική και ρωσική γλώσσα έχουν την ίδια ισχύ, θα κατατεθεί στο Γενικό
Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.
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