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Δθπαίδεπζεο κε ζέκα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα  

 

Σρνιείν γηα Παηδηά κε Γηθαηψκαηα  

Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, Γεπηέξα 20 Μαΐνπ 

 

 

Είλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ αληαπνθξίζεθα ζηελ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο Δηεπζχληξηαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ λα παξαβξεζψ ζην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην 

γηα επηζεσξεηέο Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο κε ζέκα ηα Αλζξψπηλα Δηθαηψκαηα.  

 

Σν ζρνιείν, ν θαηεμνρήλ ζεζκφο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ είλαη, ίζσο, έλα απφ ηα 

πιένλ πξνλνκηαθά πεδία αλάπηπμεο πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο θαιιηέξγεηαο  θαη εκπέδσζεο θνπιηνχξαο ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

γεληθά θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ εηδηθφηεξα. Απηφ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί 

εάλ θαη εθφζνλ ιεηηνπξγεί σο έλα ζρνιείν γηα παηδηά κε δηθαηψκαηα. Έλα ζρνιείν ην 

νπνίν ζεκειηψλεηαη ζηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε χκβαζε γηα ηα Δηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ.  

 

Ο επηζεσξεηήο Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο, σο ν/ ε ιεηηνπξγφο ν νπνίνο/ νπνία  έρεη ηελ 

επζχλε παξαθνινχζεζεο, θαζνδήγεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο σο 

πξνο ην βαζκφ πνπ αθνινπζεί θαη εθαξκφδεη ηηο πνιηηηθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ, δηακνξθψλνληαο έλα παξαγσγηθφ θαη γφληκν παηδαγσγηθφ πιαίζην, έρεη 

νπζηαζηηθφ ξφιν λα επηηειέζεη ζε φηη αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε ζρνιείνπ, σο 

ζρνιείνπ γηα παηδηά κε δηθαηψκαηα. Η παξνπζίαζή κνπ – θαη εμ’ φζσλ αληηιακβάλνκαη 

ζην ζχλνιφ ηεο ε ζεκεξηλή εκεξίδα -  ζηφρν έρεη λα ζαο πξνηείλεη νξηζκέλα εξγαιεία 

πνπ ζα ζαο επηηξέςνπλ λα επηηειέζεηε πην απνηειεζκαηηθά ην ξφιν ζαο απηφ.  



 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα ζαο παξνπζηάζσ, πνιχ ζπλνπηηθά, ην λνκηθφ πιαίζην 

θαηνρχξσζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ θαη εηδηθφηεξα ηε χκβαζε γηα ηα 

Δηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζπδεηήζσ ιίγν πεξηζζφηεξν ην ηη ζεκαίλεη 

«ζρνιείν γηα παηδηά κε δηθαηψκαηα».  Θα θιείζσ ηελ παξνπζίαζή κνπ ζπδεηψληαο 

αξηζκφ πξνθιήζεσλ ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα ηνπνζεηεζεί ην δεκφζην ζρνιείν ζε φηη 

αθνξά ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ πξνθεηκέλνπ απηφ λα ιεηηνπξγήζεη 

ζηελ πξάμε σο έλα παηδαγσγηθφ πιαίζην γηα παηδηά κε δηθαηψκαηα.  

Σν ζρνιείν κε δηθαηψκαηα δελ κπνξεί παξά λα ζεκειηψλεηαη ζηε  χκβαζε γηα ηα 

Δηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν ην νπνίν έρνπκε ζήκεξα ζηε 

δηάζεζή καο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπκε θαη λα πξναζπίζνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ, ζηελ Κχπξν θαη ζηνλ θφζκν.  

 

Η χκβαζε, πηνζεηήζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ ζηηο 20 

Ννεκβξίνπ 1989 θαη θαηέζηε κέξνο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ην 1990.  Σελ έρνπλ 

επηθπξψζεη φιεο νη ρψξεο κέιε ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ (πιελ ησλ Η.Π.Α θαη ηεο 

νκαιίαο).  H Κχπξνο ηελ επηθχξσζε ην 1991. 

Η πηνζέηεζή ηεο χκβαζεο απνηειεί ηε ζεζκνζεηεκέλε έθθξαζε κηαο λέαο αληίιεςεο 

γηα ηελ παηδηθφηεηα θαη αλαγλσξίδεη έλα αλαβαζκηζκέλν θαζεζηψο ζην παηδί ζηα 

πιαίζηα κηαο  δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο.  

Γηα πξψηε θνξά, θαη ζε δηεζλέο λνκηθφ επίπεδν, ηα παηδηά αληηκεησπίδνληαη σο 

νληφηεηεο κνλαδηθέο θαη μερσξηζηέο, κε βνχιεζε θαη άπνςε, κε πξσηνβνπιία θαη 

βαζκνχο απηνλνκίαο, κε δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα θαη πξνζηαζία. Σα 

παηδηά δελ είλαη πιένλ ηδηνθηεζία θαλελφο,  αιιά πξφζσπα κε δηθαηψκαηα.  

Η θνηλσληθή ζεψξεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο εθεβείαο ζηαδηαθά αιιάδεη αθνχ κε 

ηε χκβαζε αλαγλσξίδεηαη επίζεκα θαη ζεζκηθά, ζε δηεζλέο επίπεδν, φηη ηα παηδηά 

απνηεινχλ ελεξγφ κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη φηη είλαη ηθαλά λα 

ζπκβάινπλ ζεηηθά θαη ελεξγεηηθά  κε ηηο απφςεηο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο αλάγθεο 

ηνπο κε θαζνξηζηηθφ ηξφπν ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Έηζη, θαηαξξίπηεηαη ε πξνγελέζηεξε ζεψξεζε ε νπνία έβιεπε ηα παηδηά σο ελ δπλάκεη 

ελήιηθνπο, νη νπνίνη ζα απνηεινχζαλ κειινληηθά, ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο. Σα παηδηά δελ 

είλαη κφλν ην κέιινλ, δελ αλήθνπλ κφλν ζην αχξην. Τα παηδηά αλήθνπλ ζην ζήκεξα, 



είλαη ην παξφλ θαη κπνξνχλ θαη πξέπεη, ζε θάζε ειηθηαθφ ζηάδην, λα πξνζθέξνπλ 

θαη λα ζπλδηακνξθψλνπλ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.   

Σα άξζξα πνπ ζπλζέηνπλ ηε χκβαζε δελ απνηεινχλ απιή παξάζεζε πξνλνηψλ θαη 

αξρψλ αλεμάξηεησλ κεηαμχ ηνπο. Αληηζέησο, παξνπζηάδνπλ κεγάιε αιιειεμάξηεζε θαη, 

σο εθ ηνχηνπ, ε πιήξεο θαηαλφεζή ηνπο πξνυπνζέηεη ηελ αλάγλσζε ηεο χκβαζεο σο 

έλα θείκελν εληαίν ηφζν πθνινγηθά φζν θαη δνκηθά, ην νπνίν επηρεηξεί λα δηαηεξήζεη ηελ 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζην δηθαίσκα απηελέξγεηαο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνχ απφ ηε κηα, 

θαη, ζηελ ππνρξέσζε ησλ πκβαιινκέλσλ Κξαηψλ θαη φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ γηα 

παξνρή θξνληίδαο θαη πξνζηαζίαο ζην παηδί, απφ ηελ άιιε.  

Πψο φκσο κνηάδεη ην ζρνιείν γηα παηδηά κε δηθαηψκαηα;  

Πνιχ ζπλνπηηθά, ην ζρνιείν γηα παηδηά κε δηθαηψκαηα είλαη ην ζρνιείν ην νπνίν:   

 έρεη σο θεληξηθφ άμνλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηε Γηαζθάιηζε ηνπ 

Σπκθέξνληνο ηνπ Παηδηνχ  

 είλαη αλνηρηφ ζε φια ηα παηδηά, ρσξίο θακηά δηάθξηζε θαη κεηαρεηξίδεηαη φια 

ηα παηδηά κε βάζε ηελ αξρή ηεο Με  Γηάθξηζεο 

 νη καζεηέο απνιακβάλνπλ πιήξνπο ζεβαζκνχ ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο ζε έλα πιαίζην κε κεδακηλή αλνρή ζε νπνηαδήπνηε 

κνξθή βίαο 

  νη καζεηέο έρνπλ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζε θάζε πηπρή ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ.    

 

Με άιια ιφγηα, είλαη ην ζρνιείν ζην νπνίν ν ζεβαζκφο ζηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

απνηππψλεηαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ζηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη, ην 

πεξηερφκελν ηεο χιεο πνπ δηδάζθεη, ζηηο κεζνδνινγίεο πνπ αθνινπζεί θαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη.  

Σε φηη αθνξά ζηνλ ηξφπν νξγάλσζήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην ζρνιείν γηα παηδηά 

κε δηθαηψκαηα, είλαη έλα δεκνθξαηηθφ ζρνιείν, νηθνδνκεκέλν ζην δηάινγν θαη ηε 

ζπλδηαιιαγή. πγθξνηεί έλα παηδαγσγηθφ πιαίζην ην νπνίν ελδπλακψλεη θαη εληζρχεη 

ηελ απην-εθηίκεζε ησλ παηδηψλ θαζηζηψληαο ηα ηθαλά λα δηακνξθψλνπλ ελεξγεηηθά ηε 

γλψκε ηνπο θαη ειεχζεξα λα ηελ εθθξάδνπλ. Έλα παηδαγσγηθφ πιαίζην φπνπ ε άπνςε 

ησλ παηδηψλ πάληνηε ιακβάλεηαη ππφςε, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία θαη ηελ 

σξηκφηεηάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο χκβαζεο γηα ηα Δηθαηψκαηα ηνπ 



Παηδηνχ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζρνιείν φπνπ ηα παηδηά ιεηηνπξγνχλ φρη σο παζεηηθνί 

απνδέρηεο ηεο γλψζεο αιιά σο ελεξγεηηθνί ζπλδηακνξθσηέο ηεο.  

Σε φηη αθνξά ζηνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ππεξεηεί ην ζρνιείν γηα παηδηά κε 

δηθαηψκαηα απηνί δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα ζην άξζξν 29 ηεο χκβαζεο θαη είλαη 

νη αθφινπζνη: 

α.  Η αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ε αλάπηπμε ησλ 

ραξηζκάησλ ηνπ θαη ησλ ζσκαηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ 

ηνπ ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή έθηαζε.  

β.   Η αλάπηπμε ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο 

ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο θαη γηα ηηο αξρέο πνπ θαζηεξψλνληαη ζην 

Φάξηε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. 

γ.   Η αλάπηπμε ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηνπο γνλείο ηνπ, ηελ ηαπηφηεηά ηνπ ηε 

γιψζζα ηνπ θαη ηηο πνιηηηζηηθέο ηνπ αμίεο, θαζψο θαη ηνπ ζεβαζκνχ 

ηνπ γηα ηηο εζληθέο αμίεο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δεη, ηεο ρψξαο απφ 

ηελ νπνία κπνξεί λα θαηάγεηαη θαη γηα ηνπο πνιηηηζκνχο πνπ δηαθέξνπλ 

απφ ην δηθφ ηνπ.  

δ.   Η πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα κηα ππεχζπλε δσή ζε κία ειεχζεξε 

θνηλσλία κέζα ζε πλεχκα θαηαλφεζεο, εηξήλεο  αλνρήο ηζφηεηαο 

ησλ θχισλ θαη θηιίαο αλάκεζα ζε φινπο ηνπο ιανχο θαη ηηο εζληθέο, 

θξαηηθέο, θαη ζξεζθεπηηθέο νκάδεο θαη ζηα πξφζσπα απηφρζνλεο 

θαηαγσγήο …»  

 

Η Επηηξνπή ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ γηα ηα Δηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ,  ζην Γεληθφ ηεο 

ρφιην Τπ. Αξ. 11 ππνγξακκίδεη: «Κάζε παηδί έρεη δηθαίσκα ζε κηα εθπαίδεπζε ε νπνία 

λα είλαη ζρεδηαζκέλε θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε, λα ηνπ παξέρεη δεμηφηεηεο δσήο, λα 

εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα απνιακβάλεη ην πιήξεο εχξνο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη λα πξνσζεί κηα θνπιηνχξα εκπνηηζκέλε κε ηηο ζρεηηθέο κε ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αμίεο». χκθσλα πάληα κε ηελ Επηηξνπή, ε πξνψζεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο ησλ παηδηψλ λα απνιαχζνπλ πιήξσο ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ζα πξέπεη λα 

εληζρχεηαη απφ αμίεο  ελζσκαησκέλεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Κάζε ζρνιείν πνπ ιεηηνπξγεί κε ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαη πξνσζεί ηηο 

αξρέο θαη ηηο αμίεο πάλσ ζηηο νπνίεο απηά βαζίδνληαη, δελ κπνξεί παξά λα είλαη έλα 
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ζρνιείν αλνηρηφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. Έλα ζρνιείν φπνπ  ε εηεξφηεηα, ζε θάζε ηεο 

κνξθή θη έθθξαζε, γίλεηαη αληηιεπηή σο πεγή πινχηνπ θη φρη σο έιιεηκκα θαη κεηνλεμία.   

 

Πψο φκσο δηακνξθψλεηαη ην ζρνιείν γηα παηδηά κε δηθαηψκαηα; 

Αλακθηζβήηεηα ην ζεζκηθφ πιαίζην δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ θαη θχξην ξφιν ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθά  αιιά θαη θάζε ζρνιηθήο 

κνλάδαο εηδηθφηεξα. ην επίπεδν απηφ ν έιεγρνο αθνξά ηηο επξχηεξεο  πνιηηηθέο νη 

νπνίεο ζρεδηάδνληαη θαη αθνινπζνχληαη απφ πιεπξάο ηεο πνιηηείαο φπσο είλαη νη 

θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη εγθχθιηνη θαη 

νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη θαηά θαηξνχο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ.  

Όπσο έρσ ήδε αλαθέξεη ε θππξηαθή πνιηηεία έρεη θπξψζεη ηε χκβαζε γηα ηα 

Δηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. Ωο εθ ηνχηνπ έρεη λνκηθή ππνρξέσζε λα ππνζηεξίδεη θαη λα 

πξνσζεί έλα ζρνιείν γηα παηδηά κε δηθαηψκαηα. Η δηαξθήο δέζκεπζή ηεο γηα έλα 

δεκνθξαηηθφ θαη παηδνθεληξηθφ ζρνιείν ην νπνίν λα ζέβεηαη θαη λα πξνσζεί ηα 

αλζξσπηζηηθά ηδεψδε ζπκβαδίδεη κε ηελ ππνρξέσζή ηεο απηή. Απηφ θπζηθά δελ εμαληιεί 

ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνιηηείαο. Τπάξρνπλ αθφκε πνιιά πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, απφ 

πιεπξάο ηεο πνιηηείαο, θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ε Επίηξνπνο Πξνζηαζίαο ησλ 

Δηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ αζθεί κέξνο ηνπ ειεγθηηθνχ ηεο ξφινπ.  

Η ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ σο ελφο παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ ζεκειησκέλνπ ζηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ δελ εμαληιείηαη, θπζηθά, κφλν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ην νπνίν ην δηέπεη. Σν εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο έρεη 

νπζηαζηηθφ ξφιν λα δηαδξακαηίζεη γηα ηελ επίηεπμή ηνπ ζηφρνπ απηνχ. Εδψ αθξηβψο 

ηνπνζεηψ ηηο πξνθιήζεηο, ηηο νπνίεο ζα ζπδεηήζσ ζηε ζπλέρεηα.  

 Η δέζκεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ινηπνχ επηζηεκνληθνχ θαη βνεζεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο ζην ζεβαζκφ θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ θάζε παηδηνχ είλαη κηα απφ ηηο πξνθιήζεηο απηέο. ε επαθέο 

πνπ έρσ κε εθπαηδεπηηθνχο ζπλαληψ ζπρλά κηα επηθπιαθηηθφηεηα γηα λα κελ πσ 

αξλεηηθφηεηα ζε φηη αθνξά ηελ έλλνηα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, ε νπνία 

κεηαθέξεηαη απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ εξψηεκα «Καιά ηα δηθαηψκαηα ησλ 

παηδηψλ, ηη γίλεηαη  φκσο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο;» 

Θεσξψ φηη ε ζηάζε απηή απνξξέεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην φηη δελ ππάξρεη, απφ 

πιεπξάο, κηαο ηνπιάρηζηνλ, κεξίδαο εθπαηδεπηηθψλ, πιήξεο θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ γεληθά, θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ εηδηθφηεξα. Απηφ ζα 

πξέπεη λα αιιάμεη κέζα απφ ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε.  Η επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 



ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ αθνξά πξσηίζησο ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. 

Κάζε φκσο ζρνιηθή κνλάδα έρεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν λα παίμεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ην Γξαθείν 

Πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο, ζηα πιαίζηα κηαο ζπλεξγαζίαο ε νπνία έρεη αλαπηπρζεί 

κε ην Γξαθείν κνπ, πξνζέθεξε θαη πξνζθέξεη δηάθνξεο επθαηξίεο ζε εθπαηδεπηηθνχο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζεκηλάξηα θαη βησκαηηθά εξγαζηήξηα κε αληηθείκελν ηελ εθπαίδεπζε ζηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Κάζε ζρνιηθή κνλάδα θαιείηαη λα αμηνπνηήζεη απηέο ηηο 

επθαηξίεο, θαηαξρήλ κε ηε ζπκκεηνρή θάπνηνπ κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο 

εθπαηδεχζεηο απηέο  θαη, ζηε ζπλέρεηα, κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο/ εκπεηξίαο πνπ ην 

κέινο απηφ ζα έρεη απνθνκίζεη γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

ζρνιείνπ.  

Απφ θεη θαη πέξα, θάζε ζρνιηθή κνλάδα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ζρεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, 

ην νπνίν ην Γξαθείν ηεο Επηηξφπνπ έρεη απνζηείιεη ζε φια ηα ζρνιεία, ην νπνίν θαιείηαη 

λα αμηνπνηήζεη, ηφζν γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε 

ελδνζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Κάζε ζρνιηθή 

κνλάδα αλακέλεηαη φηη ζα πεξηιακβάλεη ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ζπγθεθξηκέλν 

πιάλν γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ.  

Τπνγξακκίδσ εδψ φηη ε θαηάξηηζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δελ είλαη κφλν ζέκα 

γλψζεο. Δίλαη επίζεο, ίζσο πνιχ πεξηζζφηεξν, ζέκα ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. 

Είλαη γηα ηνχηνπ πνπ ε εθπαίδεπζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, είηε κηιάκε γηα ηα παηδηά 

είηε γηα ηνπο ελήιηθνπο θαη δε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

απαξαηηήησο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε βησκαηηθά εξγαζηήξηα. Σν εγρεηξίδην ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξψπεο, Μηθξή Ππμίδα,  ηνπ νπνίνπ ηε κεηάθξαζε 

έρσ ππνζηεξίμεη θαη πξνσζήζεη θαη ην νπνίν ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα γλσξίζεηε ζην 

πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηεο ζεκεξηλήο εκεξίδαο, απνηειεί έλα πνιχ θαιφ νδεγφ γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηέηνησλ βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ.  

 

Φίιεο θαη θίινη,  

 

Έρσ αλαθέξεη πξνεγνπκέλσο φηη ε χκβαζε γηα ηα Δηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζεζκνζεηεί 

κηα λέα ζεψξεζε ηνπ παηδηνχ θαη ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Σν πην ξηδνζπαζηηθφ ζηνηρείν ην 

νπνίν εηζάγεη ε χκβαζε είλαη ε αλαγλψξηζε ηνπ παηδηνχ σο δηαθξηηήο 

πξνζσπηθφηεηαο κε αλαπηπζζφκελε απηνλνκία θαη δηθαίσκα πιήξνπο 

ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσληθή δσή απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ. Η χκβαζε 



θαηνρπξψλεη ζην παηδί ην δηθαίσκα λα δηακνξθψλεη θαη λα εθθξάδεη ειεχζεξα ηελ 

άπνςή ηνπ θαη απηή λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηα πιαίζηα θάζε απφθαζεο πνπ αθνξά ην 

ίδην άκεζα ή έκκεζα. Δελ κπνξεί λα ελλνεζεί ινηπφλ ζρνιείν γηα παηδηά κε δηθαηψκαηα 

αλεμάξηεηα θαη πέξα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαηψκαηνο  ζπκκεηνρήο  ηνπ θάζε καζεηή 

θαη ηεο θάζε καζήηξηαο ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ.  

 Η επηηπρήο εκπινθή ησλ παηδηψλ ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε δεχηεξε 

κεγάιε πξφθιεζε ηελ νπνία έρεη λα αληηκεησπίζεη θάζε εθπαηδεπηηθή 

κνλάδα πνπ ζέιεη λα ιεηηνπξγήζεη σο ζρνιείν γηα παηδηά κε δηθαηψκαηα.  

 

Η νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ, κπνξεί λα θαληάδεη, ζηελ 

αξρή ηνπιάρηζηνλ,  σο έξγν εμαηξεηηθά δχζθνιν θαη ρξνλνβφξν – εηδηθφηεξα κάιηζηα 

φηαλ κηιάκε γηα παηδηά κηθξφηεξα ησλ δψδεθα ρξφλσλ - σζηφζν ηα νθέιε  ηφζν γηα ηα 

ίδηα ηα παηδηά φζν θαη γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη πνιιαπιά θαη ζίγνπξα 

αληηζηαζκίδνπλ ην ρξφλν θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ επελδχνληαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.  

 

ε φηη αθνξά ηα παηδηά, ε ζπκκεηνρή ηνπο ηα βνεζά, αλάκεζα ζε άιια:  

 Να αλαπηχμνπλ λέεο δεμηφηεηεο. Μαζαίλνπλ λα επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςή ηνπο, λα δηαπξαγκαηεχνληαη, λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

νκάδεο θαη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ζέκαηα πνπ ζα ηα επεξεάζνπλ 

άκεζα αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε απηψλ ησλ απνθάζεσλ, θαηαλννχλ ηε 

δηαδηθαζία δεκνθξαηηθήο ιήςεσο απνθάζεσλ θαη πψο λα ζπλεηζθέξνπλ 

ζε απηή  

 Μέζα απφ ηελ αληίιεςε φηη ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε εληζρχνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ έρνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζσξαθίδνπλ ηελ απηφ-

εθηίκεζή ηνπο 

 Καηαιακβάλνπλ θαιχηεξα ηα δηθά ηνπο ζέισ θαη ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη 

έηζη απνιακβάλνπλ θαιχηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζίεο νη νπνίεο 

αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπο  

 Καινχκελα λα θάλνπλ επηινγέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζνπλ θαη 

λα ηεξαξρήζνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο ζε έλα πιαίζην πνπ ηνπο δεζκεχεη 

λα ιακβάλνπλ ππφςε πέξαλ απφ ηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ηηο αλάγθεο 

ησλ άιισλ  



 Μαζαίλνπλ ινηπφλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ζε θάζε επηινγή πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ, παηδηψλ θαη ελειίθσλ, 

κέζα ζε έλα πιαίζην ηζνηηκίαο θαη απνδνρήο ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ θάζε 

ελφο  

 Απνθηνχλ θίλεηξν γηα λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ηφζν ζηε δσή ηνπ 

ζρνιείνπ φζν θαη ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα  

 

Η ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ έρεη πνιιά λα πξνζθέξεη θαη ζηελ ίδηα ηε ζρνιηθή 

κνλάδα  

 Καηαξρήλ κέζα απφ ηηο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο αλακέλεηαη λα βειηησζεί 

ε αθαδεκατθή επίδνζε ησλ παηδηψλ  

 Γηακνξθψλεηαη ζεηηθά ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαη απμάλεηαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ ηάμε θαη γεληθφηεξα ην ζρνιείν  

 Αμηνινγνχληαη θαιχηεξα ηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα γηα κηα δηαξθή αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο  απφ ηνπο άκεζνπο 

απνδέρηεο, πνπ δελ είλαη άιινη απφ ηα παηδηά 

 Γεκηνπξγείηαη έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν κπνξεί λα αγθαιηάζεη θαη λα 

ζπκπεξηιάβεη ελεξγά φια ηα παηδηά, κεηψλνληαο ζεκαληηθά θάζε είδνπο 

απνθιεηζκφ 

 Γεκηνπξγείηαη έλα δεκνθξαηηθφ ζρνιείν ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη 

εθαιηήξην γηα ηα παηδηά πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά σο δεκνθξαηηθνί θαη θξηηηθά ζθεπηφκελνη 

πνιίηεο ζην πιαίζην ηεο επλνκνχκελεο πνιηηείαο  

εκεηψλσ εδψ φηη ε  παξνπζία θαη κφλν ησλ παηδηψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή/ θαη ηεο 

ηάμεο, σο καζεηψλ θαη καζεηξηψλ δελ ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά θαη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή 

ηνπο.  

Οπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα – αιιά φρη κφλν – 

πξνυπνζέηεη ζε θάπνην βαζκφ εθρψξεζε κέξνπο ηεο εμνπζίαο, απνθιεηζηηθφο 

θνξέαο ηεο νπνίαο παξαδνζηαθά ήηαλ ν εθπαηδεπηηθφο, ζηα παηδηά. Η ζπκκεηνρή δελ 

ηαπηίδεηαη ζε θακηά πεξίπησζε κε ηελ απφιπηε απηνλνκία ηνπ παηδηνχ ή ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλεη απηφ πνπ ζέιεη θαη φπνηε ζέιεη, ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη 

φξηα. Απφ ηελ άιιε φκσο, ε ζπκκεηνρή δελ κπνξεί λα εμαληιείηαη ζηε 



δηαθνζκεηηθή παξνπζία ηνπ παηδηνχ ζηε δηαδηθαζία ιήςεσο απνθάζεσλ ή ζηελ 

ρεηξαγψγεζή ηνπ θαηά ηξφπν πνπ λα εθθξάδεη ηελ άπνςε πνπ νη ελήιηθεο ζα 

ήζειαλ λα αθνχζνπλ.  

 

Δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ζπκκεηνρή αλ θαη εθφζνλ ε ιήςε ησλ απνθάζεσλ 

ιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνπο ελήιηθεο αθφκε θαη φηαλ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο. Η ζπκκεηνρή πξνυπνζέηεη, 

αληίζεηα κηα ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζην πψο λα αληινχλ θαη λα 

ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο, πψο λα εμεηάδνπλ δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο θαηά 

ηξφπν θξηηηθφ, πψο λα ζπδεηνχλ θαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη, πψο λα 

δηακνξθψλνπλ θαη λα δηαηππψλνπλ ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ κπξνζηά ηνπο.  

 

Τν επίπεδν ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ε δέζκεπζε θαη ελεκέξσζε 

ησλ παηδηψλ γηα ηηο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε 

άπνςε ησλ παηδηψλ γηα ην ζρνιηθφ θιίκα θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο επηινγέο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη κφλν κεξηθνί δείρηεο ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο ησλ 

παηδηψλ. εκεηψλσ ηέινο, ζε ζρέζε πάληα κε ηε ζπκκεηνρή, φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα 

λνεζεί αμηνιφγεζε ηεο φπνηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

άπνςε ησλ παηδηψλ.  

 Η πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ θάζε κνξθήο βία αιιά θαη θάζε είδνπο 

δηάθξηζε είλαη κηα αθφκε κεγάιε πξφθιεζε γηα ηε ιεηηνπξγία θάζε 

ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ζέιεη λα ιεηηνπξγήζεη κε ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ.  

 

Τν ζρνιείν γηα παηδηά κε δηθαηψκαηα είλαη έλα ζρνιείν κε κεδεληθή αλνρή ζηε 

βία, απ’ φπνπ απηή θη αλ πξνέξρεηαη. Η ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Αγσγή 

Υγείαο θαη Πξφιεςε ηεο Παξαβαηηθφηεηαο, είλαη έλα εμαηξεηηθφ εξγαιείν πνπ έρνπλ νη 

ζρνιηθέο κνλάδεο πξνθεηκέλνπ λα ελεξγήζνπλ θπξίσο πξνιεπηηθά θαη φπνπ ρξεηαζηεί 

παξεκβαηηθά γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ.  Ο εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο 

θαη ε εηνηκαζία, ζχκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο θάζε ζρνιηθήο 

κνλάδαο ζρεηηθνχ ρεδίνπ Δξάζεο κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ ζσξάθηζε ηνπ ζρνιείνπ 

απέλαληη ζε θαηλφκελα αληηθνηλσληθήο ή/ θαη βίαηεο ζπκπεξηθνξάο θαζψο θαη θαηλφκελα 

εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο.  



Η ελεκέξσζε/ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ν βαζκφο ελεκέξσζεο πνπ έρνπλ 

ηα ίδηα ηα παηδηά γηα ηε ιεηηνπξγία απηήο ηεο επηηξνπήο ππεξεηνχλ ην ζηφρν ηεο 

δεκηνπξγίαο ελφο ζρνιείνπ απαιιαγκέλνπ απφ ηε βία.  

 

Επηζπκψ λα επηζχξσ ηελ πξνζνρή ζαο ηδηαίηεξα ζηα θαηλφκελα εθθνβηζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, ηα νπνία εθδειψλνληαη κε ζχηεο  θαη ζχκαηα καζεηέο/ καζήηξηεο, ηφζν 

εληφο ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ φζν θαη εθηφο. Τπνγξακκίδσ φηη, λαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο  είλαη  ε αλάπηπμε πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ.  Η ελίζρπζε ηεο 

θνπιηνχξαο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ε ελδπλάκσζε ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο είλαη δπλαηφλ λα 

ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ πξφιεςε ηέηνηνπ είδνπο θαηλνκέλσλ.  

 

Η εθδήισζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ, ζε νξηζκέλν βαζκφ, θαηαδεηθλχεη κηα δπζιεηηνπξγία 

ζην παηδαγσγηθφ πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ. Ωζηφζν απφ κφλε ηεο ε εθδήισζε ηέηνησλ 

θαηλνκέλσλ δε ζπλεπάγεηαη θαη απνηπρία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Μηιάκε γηα απνηπρία 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κφλν φηαλ ηέηνηα πεξηζηαηηθά απνζησπνχληαη ή δελ ηπγράλνπλ 

ηνπ αλάινγνπ ρεηξηζκνχ.  

 

Η δηθή κνπ εκπεηξία, κέζσ παξαπφλσλ πνπ ιακβάλσ ζην Γξαθείν κνπ, ιέεη φηη ζε 

ζρέζε κε ηελ εθδήισζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αδπλακία ή ηελ άξλεζε ησλ Δηεπζχλζεσλ  θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

αλαγλσξίζνπλ φηη ην ζρνιείν ηνπο αληηκεησπίδεη πξφβιεκα απηήο ηεο πθήο. Υσξίο 

σζηφζν ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο αληηιακβάλεζηε φηη ε φπνηα αληηκεηψπηζή 

ηνπ είλαη αδχλαηε.  

 

Ο ζεκαληηθφο ρξφλνο πνπ πεξλά ην παηδί ζην ζρνιείν θαη ε ζρέζε πνπ 

αλαπηχζζεη κε ηε δαζθάια ή ην δάζθαιφ ηνπ ζπλεπάγνληαη κηα απμεκέλε επζχλε 

θαη ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε φηη αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ απφ θάζε 

κνξθήο θαθνπνίεζε, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεμνπαιηθήο, ζηελ νπνία είλαη 

δπλαηφλ λα εθηεζεί εθηφο ζρνιείνπ αθφκε θαη ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην.  

 

Οη εθπαηδεπηηθνί, σο επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ άκεζε επαθή κε ην παηδί, έξρνληαη 

θαζεκεξηλά αληηκέησπνη κε φια ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παηδηθή ειηθία. Μέζα 

απφ ηελ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ηνπ παηδηνχ θαη επαθή κε ηελ νηθνγέλεηα, αλ φρη θαη 

ζπλεξγαζία, κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ ζε θάπνην βαζκφ ηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ην 



θάζε παηδί ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Σν ζρνιείν θαη νη ιεηηνπξγνί ηνπ κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο θνξέαο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ θαη λα ζπκβάινπλ 

ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη, θπξίσο, ζηελ πξφιεςε ηνπ. Σνχην, 

βεβαίσο, επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε ζηελ πνιηηεία, ηδηαίηεξα ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ, λα ζηεξίμεη θαη λα ελδπλακψζεη ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα κπνξεί λα 

αζθήζεη κε επάξθεηα ην ζεκαληηθφ απηφ επηπξφζζεην ξφιν ηνπ. Αο κελ εζεινηπθινχκε. 

Η θαιή δηάζεζε ηνπ νπνηνπδήπνηε εθπαηδεπηηθνχ, ρσξίο επηζηεκνληθή ζηήξημε θαη 

θαηάξηηζε, δελ είλαη αξθεηή νχηε θαη ελδείθλπηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

ηα πιαίζηα απηά είλαη αλαγθαία ζνβαξή θαη ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα επαηζζεηνπνίεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ηδηαίηεξα γηα ηε δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θαθνπνίεζεο 

παηδηψλ.  ηφρνο είλαη λα αληηιεθζνχλ ηα παηδηά φηη ην θαηλφκελν απηφ αθνξά φινπο 

καο, λα ηνπο δνζεί θαηεχζπλζε θαη λα ελζαξξπλζνχλ λα δεηνχλ βνήζεηα ζε πεξίπησζε 

θαθνπνίεζεο ηνπο θαη λα ζηεξίδνπλ άιια παηδηά πξνο ηνχην.  

 

Η ιεηηνπξγία ηεο Οκάδαο Πξφιεςεο θαη Αληηκεηψπηζεο ηεο Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα, 

ε νπνία φπσο έρσ ελεκεξσζεί αξκνδίσο, ιεηηνπξγεί ζε θάζε ζρνιείν κε νδεγίεο 

ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο αληηκεηψπηζεο 

θαη ηνπ ρεηξηζκνχ αλαθνξψλ γηα πεξηζηαηηθά βίαο ζηελ νηθνγέλεηα ζα πξέπεη λα 

αλαιάβεη ηελ επζχλε απηή κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ θαη 

παξεκβάζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο παηδηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

  

Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί,  

 

Τν ζρνιείν γηα παηδηά κε δηθαηψκαηα είλαη πξσηίζησο ζπκκεηνρηθφ, θαιιηεξγεί 

θαη πξνσζεί ην ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη είλαη πιήξσο 

απαιιαγκέλν απφ θάζε κνξθήο βία. Δίλαη έλα παηδνθεληξηθφ ζρνιείν ζην νπνίν 

«ρσξάλε θαη έρνπλ ζέζε θαη αμία φινη θαη φιεο», ρσξίο θακηά εμαίξεζε. Τν 

ζρνιείν γηα παηδηά κε δηθαηψκαηα δελ αθήλεη απιά εθηφο ηνλ ξαηζηζκφ, ηελ  

μελνθνβία  θαη ην κηζαιιφδνμν ιφγν, αιιά ιεηηνπξγεί θαηά θχξην ιφγν κε 

αληηξαηζηηζηηθφ θαη αληη-μελνθνβηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, φπσο ιεηηνπξγεί θαη θαηά 

θάζε είδνπο απνθιεηζκνχ θαη δπζκελνχο δηάθξηζεο, κε απφιπην  πάληα ζεβαζκφ 

ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηε κνλαδηθφηεηα θάζε παηδηνχ.  

 

ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ θαη 

θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο αιιά θαη θάζε εθπαηδεπηηθνχ μερσξηζηά λα ζέβεηαη θαη λα 



πξναζπίδεηαη ηε κνλαδηθφηεηα θαη ηελ εγγελή αμηνπξέπεηα θάζε παηδηνχ ζα ήζεια λα 

θιείζσ απηή ηε ζπδήηεζε θάλνληαο κηα πνιχ ζχληνκε κελ,  απφιπηα απαξαίηεηε, θαηά 

ηελ άπνςε κνπ,  δε, αλαθνξά ζηηο πξσηφγλσξεο ζπλζήθεο ηηο νπνίεο δηέξρεηαη ε ρψξα 

καο.  

Όπσο έρσ αλαθέξεη ζε γξαπηά ζεκεηψκαηα πνπ θαηέζεζα ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή 

Επηηξνπή Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ θαη Ιζφηεηαο φζν θαη ζηα πιαίζηα ζεζκηθήο 

ζπλάληεζεο πνπ είρα κε ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ηα παηδηά είλαη κηα απφ 

ηηο πιένλ επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο  ηεο ηξαγηθήο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ρψξα. Η ζχγρπζε θαη ε 

αλαζθάιεηα πνπ ραξαθηεξίδεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ελειίθσλ σο απνηέιεζκα 

ησλ ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεηαθέξνληαη θαζεκεξηλά θαη ζηα παηδηά κε 

δπζρεξείο ζπλέπεηεο ηφζν ζε φηη αθνξά ηελ αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε φζν θαη ηελ  φιε 

παξνπζία θαη ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην ζρνιείν.  

 

Δελ επεξεάδνληαη θπζηθά φια ηα παηδηά κε ηνλ ίδην ηξφπν. Σα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ππνβαζκηζκέλεο θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (παηδηά ησλ 

νπνίσλ νη γνλείο βξίζθνληαη ζηελ αλεξγία, παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ κνλνγνλετθέο ή 

πνιπκειείο νηθνγέλεηεο, ηα παηδηά απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο, παηδηά ππφ ηε λνκηθή 

θξνληίδα ηνπ θξάηνπο, παηδηά κε κεηαλαζηεπηηθφ βηνγξαθηθφ, παηδηά κε αλαπεξίεο θαη 

ρξφληεο παζήζεηο θιπ) αλακέλεηαη λα δερηνχλ ην κεγαιχηεξν πιήγκα, ηφζν ζην επίπεδν 

ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δηαβίσζεο φζν θαη ζην ςπρνινγηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο 

ηνκέα.  

 

Πέξαλ απφ ηηο επηβεβιεκέλεο ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, θάζε  ζρνιηθή κνλάδα αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζεη  

έγθαηξα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο ηηο νπνίεο έρεη 

ρηππήζεη πεξηζζφηεξν ε νηθνλνκηθή θξίζε πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ζηαζεί, ηφζν ζε πιηθφ 

επίπεδν  (ζίηηζε, έλδπζε, θιπ) φζν θαη ζε ςπρνινγηθφ. Σν λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί 

απνηειεζκαηηθά θαη κε απφιπην ζεβαζκφ ζηελ αμηνπξέπεηα θάζε παηδηνχ είλαη, θαηά ηελ 

άπνςή κνπ, κηα αθφκε πξφθιεζε γηα θάζε θππξηαθφ ζρνιείν, ην νπνίν ζα ήζειε λα 

ιεηηνπξγήζεη σο ζρνιείν γηα παηδηά κε δηθαηψκαηα.  

 

 

 

                                                                                                                                    


