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1. Καλωσόρισμα του Προεδρείου 
Αγαπητοί συμμετέχοντες- εμπειρογνώμονες, 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσουμε στην 7η πανελλήνια μαθητική 
προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» και συγκεκριμένα στην Επιτροπή για τα 
δικαιώματα του παιδιού. Τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν την επιτροπή μας 
σχετίζονται με το γενικό πλαίσιο του δικαιώματος του παιδιού στην εκπαίδευση και 
ειδικότερα, καλύπτουν επίκαιρα ζητήματα όπως: τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την ένταξη 
σ’ αυτήν προσφύγων- μεταναστών, την καταπολέμηση των ανισοτήτων και τους μαθητές 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Φέτος, μετά από δύο χρόνια διαδικτυακής διεξαγωγής 
του συνεδρίου, επιστρέφουμε σε δια ζώσης συζητήσεις και διαπραγματεύσεις και γι’ αυτόν 
τον λόγο είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενες και ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε από κοντά 
και να περάσουμε ένα αξέχαστο τριήμερο γεμάτο καινούργιες εμπειρίες και γνώσεις. 
Ως μέλη της επιτροπής περιμένουμε από εσάς να έρθετε ορεξάτοι και καλά προετοιμασμένοι 
με ενδιαφέρουσες προτάσεις-λύσεις στα ζητήματα που θα συζητήσουμε. Στο εγχείρημά σας 
αυτό, βοήθημά σας, αποτελεί ο παρών Οδηγός Μελέτης, ο οποίος ελπίζουμε να σας 
προσφέρει τα κατάλληλα ερεθίσματα για προσωπική έρευνα, αναζήτηση ιδεών και εύρεση 
κατάλληλων προτάσεων για τη λήψη πρόσφορων μέτρων που θα βοηθήσουν στην επίλυση 
σοβαρών, παγκόσμιων προβλημάτων σχετικών με την εκπαίδευση των παιδιών. 
Εφοδιαστείτε με δημιουργικές και πρωτότυπες ιδέες, ζήλο και όρεξη για διαπραγματεύσεις 
και διαλόγους. Ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε! 
Καλή επιτυχία με την έρευνα σας και καλή διασκέδαση σε όλους! 
Με εκτίμηση, 

Παπάζογλου Κατερίνα, Πρόεδρος 

Χρυσοχοΐδη Χρυσάνθη, Αντιπρόεδρος 
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2. Ιστορική Επισκόπηση: Ο Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του παιδιού 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) αποτελεί έναν παγκόσμιο διεθνή οργανισμό, 
που συστάθηκε από 51 ιδρυτικά κράτη (ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα) στο Σαν 
Φρανσίσκο στις 26 Ιουνίου του 1945, και τέθηκε σε ισχύ στις 24 Οκτωβρίου του ιδίου έτους, 
μετά την κύρωση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών από τα κοινοβούλια των κρατών 
μελών. Σήμερα αριθμεί 193 κράτη-μέλη. 

Οι σκοποί του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταγράφονται στο Άρθρο 1 του 
Χάρτη, με την παράγραφο 3 να εντάσσει σε αυτούς την «ανάπτυξη και ενθάρρυνση του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή 
θρησκείας». 

Βασισμένη στους σκοπούς αυτούς, η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. υιοθέτησε στις 20 
Νοεμβρίου 1989 και έθεσε σε ισχύ τη Διεθνή Σύμβαση για τα Παιδιά και τα Δικαιώματά τους, 
το οποίο κατοχυρώνει νομικά στο διεθνές πεδίο μια σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
παιδιού. Ως διεθνής σύμβαση, δεσμεύει όλα τα κράτη-μέρη που το έχουν υπογράψει και 
επικυρώσει. Τη Σύμβαση συνοδεύουν και δυο προαιρετικά πρωτόκολλα, σχετικά με τη 
συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία, 
και την παιδική πορνογραφία. Στις 19 Δεκεμβρίου 2011, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών ενέκρινε ένα τρίτο προαιρετικό πρωτόκολλο σχετικά με μια διαδικασία 
επικοινωνίας, το οποίο θα επιτρέψει σε μεμονωμένα παιδιά να υποβάλουν καταγγελίες 
σχετικά με συγκεκριμένες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, βάσει της Σύμβασης και των 
δύο πρώτων προαιρετικών πρωτοκόλλων της.  
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3. Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Ρόλος 
και αρμοδιότητες1 

Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού συνιστά ένα όργανο συγκροτούμενο 
από 18 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και προβλέπεται από τη Σύμβαση με σκοπό να 
επιβλέπει την εφαρμογή των διατάξεων της από τα κράτη μέρη.  

Όλα τα κράτη μέρη της Σύμβασης οφείλουν να υποβάλλουν τακτικά στην Επιτροπή 
εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων της Σύμβασης στο εσωτερικό τους. 
Στην πράξη, τα κράτη μέρη οφείλουν να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους με τις διατάξεις 
της Σύμβασης. Οι εν λόγω εκθέσεις εξετάζονται από την Επιτροπή, που εν συνεχεία εκδίδει 
και αποστέλλει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέρη τις «Παρατηρήσεις» της επί αυτών. Συχνά 
η Επιτροπή ζητά από τα κράτη διευκρινίσεις ή κυρώσεις κι άλλων διεθνών συμβάσεων για 
την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού. Παράλληλα με τη 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η Επιτροπή υιοθέτησε τρία προαιρετικά 
Πρωτόκολλα. Το πρώτο αφορά την ανάμειξη των παιδιών, κάτω των 18 ετών, στις ένοπλες 
συρράξεις, ενώ το δεύτερο συσχετίζεται με την προστασία των παιδιών από την παιδική 
εμπορία, πορνεία και πορνογραφία. Επίσης, η Επιτροπή, με το Τρίτο Πρωτόκολλο στη 
Σύμβαση το 2014, δύναται να εξετάζει πλέον και ατομικές αναφορές σχετικά με παραβιάσεις 
των διατάξεων της Σύμβασης. 

Καταληκτικά, η Επιτροπή, προκειμένου να διευκολύνει τα κράτη μέρη στην 
ορθότερη εφαρμογή των διατάξεων της, ερμηνεύει η ίδια τις διατάξεις της Σύμβασης και 
δημοσιεύει τα «Γενικά Σχόλια» για συγκεκριμένα ζητήματα και θεματικές. Η Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού (1989) κρίνεται ως η πρώτη ουσιαστικά οικουμενική, εκτενή και 
περιεκτική συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν έχει εγκαταλείψει πλήρως τον πυρήνα 
της προσέγγισης των παιδιών ως ατόμων που χρήζουν φροντίδας και προστασίας, ωστόσο 
αναγνωρίζει κάθε παιδί ως μοναδική και ιδιαίτερη προσωπικότητα, με τα δικά της 
χαρακτηριστικά, έμφυτη αξιοπρέπεια και κυρίως, ως φορέα δικαιωμάτων.   

 
1 Office of the High Commissioner on Human Rights (χ.χ.). Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women. Διαθέσιμο στο: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx (Ανακτήθηκε στις 
09/10/2022). 
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4. Το άρθρο 28 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού2 
«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: 

a. καθιστούν τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους, 

b. ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διαφόρων 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, 

c. εξασφαλίζουν σε όλους την πρόσβαση στη ανώτατη παιδεία με όλα τα 
κατάλληλα μέσα, σε συνάρτηση με τις ικανότητες του καθενός, 

d. καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί τη σχολική και την 
επαγγελματική ενημέρωση και τον προσανατολισμό, 

e. 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 χωρών».» 

 

 
2 Eπίσημη μετάφραση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992). Άρθρα 28 και 29, σελ. 8-9. 
Διαθέσιμο στο https://bit.ly/3bhVjwH (Ανακτήθηκε στις 26/10/2022). 



7Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ» 

 

ΣΕΛΙΔΑ | 6 
 

5. Επεξήγηση Ορολογίας 
Δικαίωμα είναι η εξουσία που παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα προς ικανοποίηση 

συμφερόντων τους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχοντας νομική και κοινωνική 
διάσταση, αποτελούν ηθικές αρχές του αξιακού συστήματος και κατοχυρώνονται σε 
εθνικό και διεθνές δίκαιο. Υποκείμενο δικαιώματος είναι μόνον ο άνθρωπος, από τη 
στιγμή της γέννησής του. Τα διακρίνουμε, κατά ενδεικτική απαρίθμηση, σε πολιτικά, 
πολιτιστικά, οικονομικά, δικαιώματα στην υγεία, τη ζωή, την ελευθερία, την ισότητα 
απέναντι στο νόμο κοκ. 

Παιδί, όπως ξέρουμε εμπειρικά, αλλά πρωτίστως βάσει του Άρθρου 1 της οικείας Σύμβασης, 
συνιστά «κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοκτώ (18) ετών, εκτός εάν η 
ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα, σύμφωνα με την ισχύουσα για το παιδί 
νομοθεσία».3 

Η Εκπαίδευση, με ρίζα το αρχαιοελληνικό παιδεύω, δηλαδή ανατρέφω καλλιεργώντας το 
πνεύμα κάποιου, θέτει ως στόχευσή της την άσκηση της σκέψης, την διαμόρφωση 
αξιών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.  

Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως ορίζονται από την UNESCO, αναφέρονται σε       
μαθητές με κάποια αναπηρία, η οποία καθιστά απαραίτητη την πρόσθετη 
υποστήριξή τους. Πρόκειται για μια ευρεία έννοια, καθώς μπορεί να περιλαμβάνει 
παιδιά με σωματικές ή διανοητικές αδυναμίες, καθώς και ευρύτερα μαθησιακές 
δυσκολίες.4 

 

 

  

 
3 Office of the High Commissioner on Human Rights (1989). Convention on the Rights of the Child, Διαθέσιμο στο: 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx (Ανακτήθηκε στις 26/10/2022). 

4 Σύμφωνα με τον ορισμό της UNESCO, διαθέσιμος στο: https://policytoolbox.iiep.unesco.org/glossary/special-
educational-needs/ (Ανακτήθηκε στις 24/10/2022). 
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6. Το Άρθρο 29 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού - Ερμηνεία σύμφωνα με το 1ο Γενικό 
Σχόλιο της Επιτροπής5 
«Αρθρο 29 – 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να 
αποσκοπεί: 

a. στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και στην πληρέστερη 
δυνατή ανάπτυξη των χαρισμάτων του και σωματικών και πνευματικών 
ικανοτήτων του, 

b. στην ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες και για τις αρχές που καθιερώνονται στον Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών, 

c. 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, 

d. στην προετοιμασία του παιδιού για μια υπεύθυνη ζωή σε μία 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, 

e. στην ανάπτυξη του σεβασμού για το φυσικό περιβάλλον. 

2. Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 28 δεν μπορεί να ερμηνευθεί 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.» 

Κατά το 1ο Γενικό Σχόλιο της Επιτροπής - παράγραφος 1, το Άρθρο 29 παράγραφος 1 
προστατεύει την αξιοπρέπεια του παιδιού και τα δικαιώματα του, θέτοντας 5 στόχους της 
εκπαίδευσης: ανάπτυξη του συνόλου των ικανοτήτων και της προσωπικότητας του παιδιού 

 
5 UN Committee on the Rights of the Child (2001), General Comment No. 1 – The Aims of Education. Διαθέσιμο στο: 
https://www.refworld.org/docid/4538834d2.html (Ανακτήθηκε στις 26/10/2022) 
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(α), συμπεριλαμβανομένων του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα (β), ενισχυμένη 
συνειδητοποίηση της ταυτότητας του και των δεσμών του με τους άλλους (γ), 
κοινωνικοποίηση και υγιής αλληλεπίδραση με τους άλλους (δ) και το φυσικό περιβάλλον (ε). 

Για την παράγραφο 2 του Σχολίου, το Άρθρο 29 εστιάζει στο πρότυπο της παιδοκεντρικής 
μάθησης, η οποία ενδυναμώνει το παιδί. Κάθε παιδί πρέπει να απολαμβάνει εκπαιδευτικές 
πρακτικές, ικανές να του προσφέρουν κοινωνικές δεξιότητες ζωής, που θα ενισχύουν την 
δυνατότητά του να συμμετάσχει σε όλο το φάσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα 
προάγουν την ανάπτυξη ενός πολιτισμού που εγκολπώνει τις σχετικές αξίες. Με άλλα λόγια, 
η εκπαιδευτική λειτουργία λαμβάνει διευρυμένες εκτάσεις πέραν από την επίσημη 
εκπαιδευτική διαδικασία, αγγίζοντας όλες τις πτυχές της βίου (αυτοπεποίθηση, 
αυτοεκτίμηση, σεβασμός και αξιοπρέπεια του ατόμου) 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 της Επιτροπής, η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης 
έγκειται στην ποιότητα του περιεχομένου της. Η βρισκόμενη σε αρμονία με τις αρχές του 
Άρθρου 29 εκπαίδευση συνιστά απαραίτητο εργαλείο για κάθε παιδί, ούτως ώστε να 
δομήσει συγκροτημένη στάση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως οι συγκρούσεις 
μεταξύ του παγκοσμίου με το τοπικό στοιχείο, της ατομικότητας με τη συλλογικότητα, του 
παραδοσιακού με το σύγχρονο, της ανταγωνιστικότητας με την παροχή ίσων ευκαιριών. 
Οι αντιθέσεις αυτές είναι εν πολλοίς απότοκος της παγκοσμιοποίησης και των νέων 
τεχνολογιών. 

Εκ πρώτης όψεως, κατά την παράγραφο 4, ενδέχεται οι αξίες που εμπεριέχονται στην 
παράγραφο 1 του Άρθρου 29 να αντιφάσκουν μεταξύ τους. Επι παραδείγματι, οι 
προσπάθειες προαγωγής της κατανόησης, της ανεκτικότητας και της φιλίας μεταξύ όλων 
των ανθρώπων, μπορεί να μην είναι το δίχως άλλο συμβατές με τις πολιτικές που 
προωθούνται για το σεβασμό της πολιτιστικής ταυτότητας του παιδιού και των αξιών της 
χώρας στην οποία διαβιεί. Η πραγματική σημασία όμως του Άρθρου συνδέεται με την 
αναγνώριση της ανάγκης για ισορροπημένη προσέγγιση της εκπαίδευσης, η οποία θα 
καταφέρει τελικά να συμφιλιώσει τις διαφορετικές αξίες μέσω του διαλόγου και του 
σεβασμού της διαφορετικότητας. 

Στις παραγράφους 5-14 του εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής υπερτονίζεται η λειτουργία 
της εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα ότι το Άρθρο 29 αποτελεί πολλά περισσότερα από μια 
απλή παράθεση των στόχων. Εντός του γενικότερου συμβατικού πλαισίου, επιχειρεί να 
δώσει έμφαση ενδεικτικά στις ακόλουθες παραμέτρους: 

1. Καταρχάς, στην αναγκαία διασύνδεση του δικαιώματος στην εκπαίδευση με άλλα 
δικαιώματα που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση. Το Άρθρο δηλαδή εξαρτάται από 
μεγάλο αριθμό έτερων διατάξεων και δε γίνεται επαρκώς κατανοητό δίχως αυτές. 
Αφενός έχουμε τις Γενικές Αρχές περί απαγόρευσης των διακρίσεων (Άρθρο 2), 
συμφέροντος του παιδιού (Άρθρο 3), δικαιώματος στην ζωή, επιβίωσης και 
ανάπτυξης (Άρθρο 6), και του δικαιώματος να εκφράζει απόψεις και αυτές να 
λαμβάνονται υπόψη (Άρθρο 12), αφετέρου απλές διατάξεις, όπως τα δικαιώματα και 
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οι υποχρεώσεις των γονέων (Άρθρο 5 και 18), το δικαίωμα στην πληροφόρηση 
(Άρθρο 17), τα δικαιώματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες (Άρθρο 23), το δικαίωμα 
στην εκπαίδευση για την υγεία (Άρθρο 24), το δικαίωμα στην εκπαίδευση (Άρθρο 28) 
και τα γλωσσικά και πολιτιστικά δικαιώματα των παιδιών που ανήκουν σε 
μειονοτικές ομάδες (Άρθρο 30). Επομένως, το Άρθρο 29, και ευρύτερα οι Διατάξεις 
Σύμβασης, νοηματοδοτούν συγκεκριμένες έννοιες του ηθικού, πνευματικού, 
κοινωνικού και πολιτιστικού πλαισίου που συμπίπτει με την παγκόσμια, εθνική 
ακόμη και τοπική πραγματικότητα. 

2. Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται η διαδικασία απόλαυσης του δικαιώματος στην 
εκπαίδευση, η οποία πρέπει να αφορά και τα υπόλοιπα δικαιώματα. Η διαδικασία 
αυτή σέβεται το περιεχόμενο του σχολικού προγράμματος, τις πρακτικές, τις 
μεθόδους και το περιβάλλον μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η εκμάθηση. Η 
εκπαίδευση πρέπει να προσφέρεται με τέτοιο τρόπο ώστε να σέβεται την 
αξιοπρέπεια του παιδιού, θέτοντας όρια πειθαρχίας, προάγοντας τη συνύπαρξη 
χωρίς την άσκηση βίας στα σχολεία. 

3. Τρίτον, ενώ το Άρθρο 28 εστιάζει στην υποχρέωση των Κρατών-Μελών, σχετικά με 
την καθιέρωση εκπαιδευτικών συστημάτων και διασφάλιση της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση καθαυτή, το Άρθρο 29 υπογραμμίζει την σημασία της ατομικότητας 
στην προσέγγιση. Υψώνοντας το παιδικό συμφέρον, το Άρθρο επικεντρώνεται στο 
μήνυμα της παιδοκεντρικής εκπαίδευσης, όπως τη θίξαμε ανωτέρω. Το πρόγραμμα 
και οι μέθοδοι διδασκαλίας οφείλουν να σχεδιάζονται κατά τρόπο που θα καλύπτει 
τις ανάγκες όλων και, σίγουρα, θα εξοπλίζει τους μαθητές με κριτική σκέψη για 
διαχείριση κρίσεων και ειρηνική επίλυση διαφορών. 

4. Ακόμη, δίδεται έμφαση στην ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση, η οποία 
διασφαλίζει ότι η εκπαιδευτική λειτουργία προάγει κατά το δυνατόν σύμμετρα τις 
σωματικές, ψυχικές, πνευματικές, συναισθηματικές, νοητικές, κοινωνικές και 
πρακτικές πτυχές της εκπαίδευσης. 

5. Να τονιστεί πως η ποιοτική εκπαίδευση ρυθμίζεται και παρέχεται με γνώμονα τον 
σεβασμό στις ηθικές αξίες που διαπνέουν τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης για την ειρήνη, την ανεκτικότητα και τον σεβασμό για το φυσικό 
περιβάλλον. 

6. Τέλος, επισημαίνεται πως η ικανότητα ενός παιδιού να συμμετέχει σε πλήρη έκταση 
και με υπευθυνότητα σε μια ελεύθερη κοινωνία μπορεί να πληγεί ή υπονομευτεί όχι 
μόνο λόγω της απροκάλυπτης άρνησης πρόσβασης στην εκπαίδευση, αλλά και λόγω 
της αδυναμίας των εκπαιδευτικών συστημάτων να βοηθήσουν τους μαθητές να 
κατανοήσουν τις αξίες που ενσαρκώνει το Άρθρο 29 της Σύμβασης. 
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7. Ειδικότερα θέματα 
7.1. Οι ανισότητες ως προς την πρόσβαση στην εκπαίδευση 

Παρά το γεγονός ότι το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση κατοχυρώνεται 
θεσμικά στο άρθρο 28 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία καλεί τα 
συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν μέτρα για την ίση πρόσβαση κάθε παιδιού στην εκπαίδευση, 
οι ανισότητες και οι διακρίσεις αποτελούν, δυστυχώς, πραγματικότητα. Σύμφωνα με 
επίσημα στοιχεία της UNESCO, 258 εκατομμύρια παιδιά, έφηβοι και νέοι παραμένουν εκτός 
σχολείου, ενώ τα ποσοστά είναι μεγαλύτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες.6 Η πανδημία, 
ασφαλώς, επιδείνωσε την κατάσταση. Τα αποτελέσματα του αποκλεισμού πολλών 
μαθητών από το σχολείο και την τηλεκπαίδευση γίνονται τώρα ορατά, δεδομένου ότι τα 
παιδιά βρίσκονται σε διαφορετικό γνωστικό επίπεδο, καθώς πολλά απ’ αυτά έχουν 
στερηθεί δύο χρόνια ουσιαστικής διδασκαλίας.7  
  

Οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η άνιση πρόσβαση των παιδιών στο 
σχολείο ποικίλλουν. Σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτή σχετίζεται κυρίως με το διαφορετικό 
επίπεδο ανάπτυξης των χωρών. Σε εθνικό επίπεδο, οι διαφορές μεταξύ μαθητών 
διαφορετικών περιοχών μπορεί να οφείλονται στο κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο, 
στο φύλο τους και στο περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν (αστικό ή αγροτικό). Είναι 
σύνηθες το φαινόμενο παιδιά από φτωχικές και αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές να 
έχουν περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση. Η ελλιπής χρηματοδότηση 
και η απουσία εκπαιδευτικού προσωπικού, σε συνδυασμό με την έλλειψη εξοπλισμού και 
υποδομών δυσχεραίνουν την κατάσταση.8 

 
6 Fact Sheet no. 56 September 2019 UIS/2019/ED/FS/5S, “New Methodology Shows that 258 Million Children, 
Adolescents and Youth Are Out of School”, διαθέσιμο στο: 
https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/new-methodology-shows-258-million-children-adolescents-
and-youth-are-out-school.pdf   (Ανακτήθηκε στις 20/10/2022). 
 
7 Human Rights Watch- Summary, “Years don’t wait for them”, Increased Inequality in Children’s Right to Education 
due to the Covid-19 Pandemic, διαθέσιμο στο: https://www.hrw.org/report/2021/05/17/years-dont-wait-
them/increased-inequalities-childrens-right-education-due-covid (Ανακτήθηκε στις 20/10/2022). 
 
8 United Nations- UN Chronicle, “Recognizing and Overcoming Inequity in Education”, διαθέσιμο στο: 
https://www.un.org/en/un-chronicle/recognizing-and-overcoming-inequity-education (Ανακτήθηκε στις 
20/10/2022). 
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Ως προς τις έμφυλες ανισότητες στην εκπαίδευση, σε πολλά περιβάλλοντα 

υφίστανται διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, τις περισσότερες φορές σε βάρος των κοριτσιών, αν και σε 
ορισμένες περιοχές τα αγόρια βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Οι γυναίκες αποτελούν τα 
δύο τρίτα του πληθυσμού που αδυνατούν να διαβάζουν.9 Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία 
της UNICEF, 129 εκατομμύρια κορίτσια στον κόσμο στερούνται πρόσβασης στο σχολείο. 
Μόλις το 49% των χωρών έχουν επιτύχει την ισότητα των φύλων στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το χάσμα διευρύνεται.10 
  

Σε κάθε περίπτωση, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν πρέπει να αναπαράγει τις 
υπάρχουσες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, αλλά να τις αμβλύνει. Η εκπαίδευση 
αποτελεί ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Όταν αυτό γίνεται σεβαστό, επιτρέπεται η 
εκπλήρωση άλλων ανθρώπινων δικαιωμάτων, ενώ έχει αποδειχθεί ότι η εκπαίδευση 
συνδέεται ουσιωδώς με τη γενική ευημερία και την παραγωγικότητα μιας κοινωνίας. Αξίζει, 
τέλος, να σημειωθεί, ότι ο τέταρτος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
περιλαμβάνει τη διασφάλιση της, χωρίς αποκλεισμούς, ισότιμης και ποιοτικής εκπαίδευσης 
και την προώθηση ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους.11 
 

 

7.2. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση 
Η μετάλλαξη της κοινωνίας σε πολυπολιτισμική, η οποία συντελέστηκε κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας, επέφερε σημαντικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της 
κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ζωής των χωρών. Η συνήθης διαπίστωση στην 
οποία στηρίζεται η συζήτηση για την αναγκαιότητα της «διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 

 
9  UNESCO, “Gender Equality and Education”, διαθέσιμο στο: https://www.unesco.org/en/gender-
equality/education?TSPD_101_R0=080713870fab2000c0ed78c2bc071c0110471fc661995ad7155b8e0ed19d77362
0eef3baf220907f0877b782ef143000df3c35487643e256c74082c1050b171bdf58b0cb7bfd74b78724c0fbaaa85b6ad
c0258f31b1d3d032dc84a50030be77c (Ανακτήθηκε στις 20/10/2022). 
10 UNICEF for every child, “Girl’s education, Gender equality in education benefits every child”, διαθέσιμο στο: 
https://www.unicef.org/education/girls-education (Ανακτήθηκε στις 20/10/2022). 
 
11 Ηνωμένα Έθνη- Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ «Στόχος 4- Ποιοτική Εκπαίδευση», διαθέσιμο 
στο: https://unric.org/el/στοχοσ-4-ποιοτικη-εκπαιδευση/ (Ανακτήθηκε στις 20/10/2022).  
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είναι ότι οι σύγχρονες κοινωνίες γίνονται στις μέρες μας πολυπολιτισμικές. Η εξέλιξη αυτή 
συνιστά αποτέλεσμα ποικίλων παραγόντων και, συγκεκριμένα, της παγκοσμιοποίησης, των 
γενικευμένων φαινομένων μετανάστευσης και μετακινήσεων πληθυσμών σε όλο τον κόσμο 
και, φυσικά, της αύξησης των προσφυγικών ροών.12    
 

Ο χαρακτήρας της Εκπαίδευσης πρέπει να καταστεί τελεσίδικα ανθρωπιστικός, ο 
ρόλος του εκπαιδευτικού καθοριστικός αυτού του μύητή της μαθησιακής διαδικασίας. Έτσι, 
η εκπαίδευση ως φορέας διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα η 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, έχει ως έργο να προετοιμάσει τους μαθητές ως πολίτες μιας 
πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ενισχύοντας τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποδοχή της 
διαφορετικότητας. Με αυτή την έννοια η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση διαδραματίζει έναν 
σημαντικό ρόλο στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών, προωθώντας την ομαλή ένταξη 
μαθητών διαφορετικής εθνικής και πολιτισμικής προέλευσης. Για παράδειγμα, στο σχολείο 
υπάρχουν παιδιά με διαφορετικές καταβολές, παιδιά που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, 
έχουν διαφορετικές επικοινωνιακές, συναισθηματικές και μαθησιακές ανάγκες, ατομικούς 
ρυθμούς μάθησης, διαφορετικές δεξιότητες ή πολιτισμικές διαφορές (θρησκεία, έθιμα, 
συνήθειες, αξίες κτλ). 
 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση συνιστά μια σοβαρή δυνατότητα και παρέχει μια 
ευκαιρία για οργανωτικής και παιδαγωγικής φύσεως αλλαγές, που όλα τα σχολεία έχουν 
ανάγκη για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πολυπολιτισμική πρόκληση της 
σύγχρονης κοινωνίας.13 Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί μια ιδιαίτερα επίπονη 
προσπάθεια και τη στενή και δημιουργική συνεργασία πολλών φορέων, όπως της πολιτικής 
ηγεσίας, των επιστημόνων, των στελεχών της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών, των 
φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των γονέων. Σοβαρό ζήτημα γεννάται και ως προς 
την ένταξη παιδιών προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία του ΟΗΕ, σχεδόν τα μισά παιδιά- πρόσφυγες παραμένουν εκτός σχολείου, 
καθώς η πρόσβασή τους σε δομές εκπαίδευσης είναι περιορισμένη. Δεδομένου ότι οι 

 

12 IGI Global- Publisher of Timely Knowledge, “What is intercultural education”, διαθέσιμο στο:  https://www.igi-
global.com/dictionary/intercultural-education/15234 (Ανακτήθηκε στις 25/10/2022). 

13 Council of Europe Portal- Platform of resources and references for plurilingual and intercultural education, 
“Intercultural Education”, διαθέσιμο στο: https://www.coe.int/en/web/platform-plurilingual-intercultural-
language-education/intercultural-aspects#{%2228072155%22:[]} (Ανακτήθηκε στις 24/10/2022). 
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πόλεμοι αποτελούν μια θλιβερή πραγματικότητα, κρίνεται αναγκαία η παροχή στήριξης  
στις κυβερνήσεις, προκειμένου αυτές να συμπεριλάβουν στην εκπαίδευσή τους πρόσφυγες, 
αιτούντες άσυλο και παλιννοστούντες, στο πλαίσιο της ένταξής τους στην κοινότητα 
υποδοχής.14 
 

Βασικό αξίωμα είναι ότι όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως των ειδικών συνθηκών της 
ζωής τους μπορούν να μάθουν, να δράσουν, να επηρεάσουν τα περιβάλλοντά τους και τους 
εαυτούς τους. Τα παιδιά δεν καθορίζονται ούτε παγιδεύονται στο εθνικό ή εθνοτικό τους 
ανήκειν, το φύλο ή τις ανάγκες τους, αλλά αντίθετα συμβάλλουν στη συνεχή αλλαγή των 
κοινωνικών και πολιτισμικών δεδομένων. Παράλληλα, ο σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων αποτελεί το βασικό γνώμονα ελέγχου των συμπεριφορών. Στόχος είναι η 
συνειδητοποίηση των ορίων του καθενός μας, η κατανόηση άλλων τρόπων ερμηνείας, του 
κόσμου, η μείωση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού και, τελικά, η αρμονική συμβίωση του 
πληθυσμού. 

 

7.3. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
Η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού αναγνωρίζει τα δικαιώματα όλων των 

παιδιών ανεξαιρέτως. Σήμερα, σχεδόν 240 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο πάσχουν από 
κάποια μορφή αναπηρίας.15 Δύο στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (4.α και 4.5) επικεντρώνονται 
ειδικότερα στη διασφάλιση της ίσης συμμετοχής στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές 
ανάγκες. Ωστόσο, τα παιδιά με αναπηρίες εξακολουθούν να υστερούν. Σύμφωνα με τη 
UNICEF, οι συγκεκριμένοι μαθητές έχουν μικρότερες πιθανότητες πρόσβασης στο σχολείο, 
συνέχισής του και προόδου. Ο αποκλεισμός αυτός οφείλεται μεταξύ άλλων στις απρόσιτες 
εγκαταστάσεις, στην έλλειψη ειδικά εκπαιδευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού και στο 

 
14 UNHCR, The UN Refugee Agency “UNHCR Education Report 2022 - All Inclusive The Campaign for Refugee 
Education”, διαθέσιμο στο: https://www.unhcr.org/631ef5a84/unhcr-education-report-2022-inclusive-campaign-
refugee-education (Ανακτήθηκε στις 24/10/2022). 
15 UNICEF for every child, “Children with disabilities overview”, διαθέσιμο στο: https://data.unicef.org/topic/child-
disability/overview/ (Ανακτήθηκε στις24/10/2022). 
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ανεπαρκές εκπαιδευτικό υλικό. 16Ασφαλώς, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι διακρίσεις 
και κοινωνικές πεποιθήσεις γύρω από τις δυνατότητες των παιδιών με ειδικές ανάγκες. 
  

Περαιτέρω, η ενδοσχολική βία εμφανίζει σήμερα σοβαρή έξαρση.17 Είναι γεγονός, ότι 
τα παιδιά με ειδικές ανάγκες καθίστανται πιο ευάλωτα σε φαινόμενα βίας και εκφοβισμού. 
Η περιθωριοποίηση, ο στιγματισμός αλλά και η ψυχολογική ή ακόμη και σωματική 
κακοποίηση αποτελούν τις κυριότερες εκφάνσεις της βίας στα σχολεία με καταστροφικές 
για τους μαθητές συνέπειες. 
  

Προτεραιότητα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των κρατών- μερών οφείλει 
να αποτελεί η εγκαθίδρυση ενός συμπεριληπτικού εκπαιδευτικού συστήματος, ικανού να 
ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή. Είναι σημαντικό να καταστεί 
δυνατή η προώθηση της εκπαίδευσης των παιδιών με και χωρίς αναπηρία μαζί, στα γενικά 
σχολεία, και ο τερματισμός της πρακτικής ξεχωριστής εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές 
ανάγκες σε ειδικά σχολεία, η οποία έχει κριθεί αναποτελεσματική και αντιβαίνουσα στα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.18 Απαιτείται, επομένως, η 
οικοδόμηση ενός ενιαίου, χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικού συστήματος, με ίσες ευκαιρίες 
προς όλους.  

 
16 United Nations- Department of Economic and Social Affairs, Disability «Youth with Disabilities, Education», 
διαθέσιμο στο: https://www.un.org/development/desa/disabilities/youth-with-disabilities.html#education 
(Ανακτήθηκε στις 24/10/2022). 
 
17 UNICEF for every child, “Protecting children from violence in school”, διαθέσιμο στο: 
https://www.unicef.org/protection/violence-against-children-in-school (Ανακτήθηκε στις 24/10/2022). 
 
18 United Nations-  “Inclusive education: disabled persons and education in the new UN Disability Convention 
Urgent briefing from Centre for Studies on Inclusive Education”, διαθέσιμο στο: 
https://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc3csie.pdf (Ανακτήθηκε στις 24/10/2022). 
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8. Ερωτήματα προς συζήτηση 
1. Παρά τη θεσμική κατοχύρωση του δικαιώματος στην εκπαίδευση, εκατομμύρια 

παιδιά σ’ όλον τον κόσμο παραμένουν αποκλεισμένα. Οι ανισότητες αυτές γίνονται 
ακόμη πιο αντιληπτές σήμερα, την εποχή της τηλεκπαίδευσης. Με ποια μέσα μπορεί 
να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στο σχολείο και σε 
οποιαδήποτε μορφή διδασκαλίας; 

2. Πώς μπορεί να υιοθετηθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα προωθεί τον 
αλληλοσεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας, στο πλαίσιο μιας 
πολυπολιτισμικής κοινωνίας;  

3. Με ποιους τρόπους μπορεί να θεσμοθετηθεί ένα πιο συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των παιδιών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες; 

 

9. Ενδεικτικές επιλογές για πρόσθετη μελέτη 
1. Η ιστοσελίδα του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ, η οποία 

παρουσιάζει τον ΟΗΕ, την ιστορία του, τους σκοπούς του και τη δομή του με μια 
σύντομη εισαγωγή απευθυνόμενη σε μαθητές: https://bit.ly/3nBiqbg  

2. Το κανάλι του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα στο Youtube, το οποίο περιέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό πάνω στα 
ανθρώπινα δικαιώματα: https://www.youtube.com/user/UNOHCHR  

3. Μηχανή αναζήτησης διεθνών συνθηκών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει 
υπογράψει και κυρώσει το κάθε κράτος-μέλος του ΟΗΕ. Έμφαση πρέπει να δοθεί 
στο εάν το συγκεκριμένο κράτος έχει υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: 
https://indicators.ohchr.org/  

4. Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (πλήρες κείμενο στα Αγγλικά), 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx  

5. Οι Εκθέσεις της Επιτροπής για τα Κράτη-Μέρη της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, με έμφαση το εκάστοτε κράτος, διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: 
https://bit.ly/3jNAZrx  

6. Μηχανή αναζήτησης πληροφοριών για την ιστορία, τη γεωγραφία, την πολιτική, 
την οικονομία, καθώς και λοιπές πληροφορίες για την κάθε χώρα, διαθέσιμη στην 
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ιστοσελίδα: 
https://www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/docs/profileguide.html  
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