


 Αν και ζούμε σε ένα πολιτισμένο κόσμο με 
τεράστια οικονομική και τεχνολογική 
ανάπτυξη, παρά τη συνδρομή των 
κυβερνήσεων των κρατών και τη βοήθεια 
των διεθνών ανθρωπιστικών 
οργανώσεων, τα δικαιώματα των παιδιών 
παραβιάζονται σε διάφορες χώρες.

 Ένα από αυτά είναι και το δικαίωμα στην 

εκπαίδευση



 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. Η 

πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, 

υπό ίσους όρους, ανάλογα με τις ικανότητες τους.

 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.

 Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να επιλέγουν το 

είδος της παιδείας που θα δοθεί στα παιδιά τους.



Το 2018, σύμφωνα με την UNESCO,

260.000.000 παιδιά δεν πήγαν στο 

σχολείο.





 Χώρες που 
πλήττονται από 
ένοπλες συρράξεις 
καταλαμβάνουν 
πολλές από τις 
υψηλότερες θέσεις 
της παγκόσμιας 
κατάταξης των 
κρατών βάση του 
ποσοστού των 
παιδιών που δεν  
πάνε σχολείο.



 Ο πληθυσμός των ανθρώπων 

παγκοσμίως που αναγκάζεται 

να αφήσει το σπίτι του εξαιτίας 

της βίας και των συρράξεων 

ολοένα αυξάνεται.

 Το 2020 από τα 26,4 

εκατομμύρια πρόσφυγες στον 

κόσμο τα μισά ήταν παιδιά. 

Άραγε πόσα από αυτά 

παρακολουθούν το σχολείο; 



 Πάνω από 
150.000.000 παιδιά 
παγκοσμίως 
ηλικίας 5-17 ετών 
εργάζονται σε 
σπίτια, ορυχεία, 
κτήματα, 
εργοστάσια κάτω 
από αντίξοες 
συνθήκες.



 Παιδικοί γάμοι

 Κάθε χρόνο 12.000.000 

κορίτσια παντρεύονται 

προτού 

συμπληρώσουν τα 18 

έτη

 Χώρες με υψηλό 

ποσοστό παιδικών 

γάμων: Νιγηρία, 

Κεντρική Αφρικανική 

Δημοκρατία, Τσάντ.

 Το φαινόμενο αφορά 

και ευρωπαϊκές χώρες



 Πολλές οικογένειες 
διακόπτουν τη φοίτηση των 
παιδιών εξαιτίας των 
προβλημάτων 
(καταστροφή υποδομών, 
φτώχεια) που προκαλούνται 
από τις πλημμύρες, τους 
τυφώνες, τις ξηρασίες που 
πλήττουν τις περιοχές που 
ζουν.

 Τα παραπάνω αφορούν 
πολλές περιοχές κυρίως 
στην Νότια Ασία. 



 Παιδιά με αναπηρίες 

που κατοικούν 

κυρίως στις 

αναπτυσσόμενες 

χώρες

 Υποχρηματοδότηση

εκπαιδευτικών δομών 

και ελλείψεις σε 

προσωπικό

 Το φύλο



 Όλοι πρέπει να 
βοηθήσουμε ώστε το 
δικαίωμα στην 
εκπαίδευση να ασκείται 
ανεξάρτητα από 
προσωπικές 
ικανότητες, φύλο, 
κοινωνική τάξη, χρώμα 
η οποιοδήποτε άλλο 
στοιχείο ταυτότητας



 Οι εκπαιδευτικοί ας ζωντανεύουν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από 

παραδείγματα, ερωτήματα  και  εργασίες.

 Ας γίνεται λόγος στο σχολείο για σημαντικά 

παγκόσμια προβλήματα, όπως αυτό των 

προσφύγων και των μεταναστών. 

 Ας καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση και ο 

σεβασμός στον συνάνθρωπο.

 Η γνώση θα οδηγήσει στην προστασία και 

τη διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Πρέπει να γίνεται το καλύτερο δυνατόν για 

όλα τα παιδιά του κόσμου!!!
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