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Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού
Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα,
Κοινωνική ∆ικαιοσύνη: Ο ρόλος της Εκπαίδευσης» ,
∆ευτέρα 22 Μαρτίου 2011, ώρα 19:00
Frederick University

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον ΟΠΕΚ για την πρόσκλησή του να συµµετέχω
στην αποψινή εκδήλωση µε θέµα «Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, Κοινωνική
∆ικαιοσύνη: Ο ρόλος της Εκπαίδευσης»

την οποία συνδιοργανώνει µε το

Πανεπιστήµιο Frederic και τον World Organization for Early Childhood Education.
∆υστυχώς λόγω προειληµµένων υποχρεώσεων δεν µπορώ να βρίσκοµαι µαζί
σας. Εύχοµαι, ωστόσο, κάθε επιτυχία στην εκδήλωσή σας.

Θέµα της αποψινής µου εισήγησης είναι “Ένα σχολείο για παιδιά µε
δικαιώµατα” .
Πρόκειται για τον τίτλο διάλεξης που έδωσε τον Οκτώβριο του 1997, ο Thomas
Hammarberg, κορυφαία διεθνής προσωπικότητα στο χώρο των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και σηµερινός Επίτροπος για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα του
Συµβουλίου της Ευρώπης.
Σε ένα τέτοιο σχολείο προσβλέπει η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού το
σηµαντικότερο εργαλείο το οποίο έχουµε σήµερα στη διάθεσή µας προκειµένου
να προωθήσουµε και να προασπίσουµε τα δικαιώµατα του παιδιού, στην Κύπρο
και στον Κόσµο.
Η Σύµβαση, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στις
20 Νοεµβρίου 1989 και κατέστη µέρος του διεθνούς δικαίου το 1990. Την έχουν
επικυρώσει όλες οι χώρες µέλη των Ηνωµένων Εθνών (πλην των Η.Π.Α και της
Σοµαλίας). H Κύπρος την επικύρωσε το 1991. Η υιοθέτησή της, αποτελεί τη
θεσµοθετηµένη έκφραση µιας νέας αντίληψης για την παιδικότητα και
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αναγνωρίζει ένα αναβαθµισµένο καθεστώς στο παιδί στα πλαίσια µιας
δηµοκρατικής κοινωνίας.
Για πρώτη φορά και σε διεθνές νοµικό επίπεδο τα παιδιά αντιµετωπίζονται ως
οντότητες µοναδικές και ξεχωριστές, µε βούληση και άποψη, µε
πρωτοβουλία και βαθµούς αυτονοµίας, µε δικαίωµα στην κοινωνική
πρόνοια και προστασία. Τα παιδιά δεν είναι πλέον ιδιοκτησία κανενός, αλλά
πρόσωπα µε δικαιώµατα.
Η κοινωνική θεώρηση της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας σταδιακά αλλάζει
αφού µε τη Σύµβαση αναγνωρίζεται επίσηµα και θεσµικά, σε διεθνές επίπεδο ότι
τα παιδιά αποτελούν ενεργό µέρος του κοινωνικού συνόλου και ότι είναι
ικανά να συµβάλουν θετικά και ενεργητικά µε τις απόψεις, τις εµπειρίες και
τις ανάγκες τους µε καθοριστικό τρόπο στη διαµόρφωση της κοινωνικής
πραγµατικότητας. Έτσι, καταρρίπτεται η προγενέστερη θεώρηση η οποία
έβλεπε τα παιδιά ως εν δυνάµει ενήλικους, οι οποίοι θα αποτελούσαν µελλοντικά,
τους αυριανούς πολίτες. Τα παιδιά δεν είναι µόνο το µέλλον, δεν ανήκουν µόνο
στο αύριο. Τα παιδιά ανήκουν στο σήµερα, είναι το παρόν και µπορούν και
πρέπει σε κάθε ηλικιακό στάδιο, να προσφέρουν και να συνδιαµορφώσουν
την κοινωνική πραγµατικότητα.
Τα άρθρα που συνθέτουν τη Σύµβαση δεν αποτελούν απλή παράθεση προνοιών
και αρχών ανεξάρτητων µεταξύ τους. Αντιθέτως, παρουσιάζουν µεγάλη
αλληλεξάρτηση και, ως εκ τούτου, η πλήρης κατανόησή τους προϋποθέτει την
ανάγνωση της Σύµβασης ως ένα κείµενο ενιαίο τόσο υφολογικά όσο και δοµικά,
το οποίο επιχειρεί να διατηρήσει την ισορροπία ανάµεσα στο δικαίωµα
αυτενέργειας και συµµετοχής του παιδιού από τη µια, και, στην υποχρέωση των
Συµβαλλοµένων Κρατών και όλων των εµπλεκοµένων για παροχή φροντίδας και
προστασίας στο παιδί, από την άλλη.
Πώς όµως µοιάζει το σχολείο για παιδιά µε δικαιώµατα;
Πολύ συνοπτικά, το σχολείο για παιδιά µε δικαιώµατα είναι το σχολείο το οποίο:
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•

έχει ως κεντρικό άξονα της λειτουργίας του, τη ∆ιασφάλιση του
Συµφέροντος του Παιδιού

• είναι ανοιχτό σε όλα τα παιδιά, χωρίς καµιά διάκριση και µεταχειρίζεται όλα
τα παιδιά µε βάση την αρχή της Μη ∆ιάκρισης
• οι µαθητές απολαµβάνουν πλήρους σεβασµού της αξιοπρέπειας και των
δικαιωµάτων τους σε ένα πλαίσιο µε µηδαµινή ανοχή σε οποιαδήποτε
µορφή βίας
•

οι µαθητές έχουν ουσιαστική συµµετοχή σε κάθε πτυχή της λειτουργίας
του.

Με άλλα λόγια, είναι το σχολείο στο οποίο ο σεβασµός στα δικαιώµατα του
παιδιού αποτυπώνεται στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας, στους στόχους
που θέτει, το περιεχόµενο της ύλης που διδάσκει, στις µεθοδολογίες που
ακολουθεί και στις δραστηριότητες που αναπτύσσει.

Σε ότι αφορά στον τρόπο οργάνωσής και λειτουργίας του, το σχολείο για παιδιά
µε δικαιώµατα, είναι ένα δηµοκρατικό σχολείο, οικοδοµηµένο στο διάλογο και τη
συνδιαλλαγή. Συγκροτεί ένα παιδαγωγικό πλαίσιο το οποίο ενδυναµώνει και
ενισχύει την αυτο-εκτίµηση των παιδιών καθιστώντας τα ικανά να διαµορφώνουν
ενεργητικά τη γνώµη τους και ελεύθερα να την εκφράζουν. Ένα παιδαγωγικό
πλαίσιο όπου η άποψη των παιδιών πάντοτε λαµβάνεται υπόψη, σε συνάρτηση
µε την ηλικία και της ωριµότητάς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 12 της Σύµβασης
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Πρόκειται για ένα σχολείο όπου τα παιδιά
λειτουργούν όχι ως παθητικοί αποδέχτες της γνώσης αλλά ως ενεργητικοί
συνδιαµορφωτές της.

Σε ότι αφορά στους στόχους τους οποίους υπηρετεί το σχολείο για παιδιά µε
δικαιώµατα αυτοί διατυπώνονται µε σαφήνεια στο άρθρο 29 της Σύµβασης και
είναι οι ακόλουθοι:
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α. Η ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και η ανάπτυξη των
χαρισµάτων του και των σωµατικών και πνευµατικών ικανοτήτων
του στη µεγαλύτερη δυνατή έκταση.
β. Η ανάπτυξη του σεβασµού για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τις
θεµελιώδεις ελευθερίες και για τις αρχές που καθιερώνονται στο
Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών.
γ.

Η ανάπτυξη του σεβασµού για τους γονείς του, 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. Η 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
εθνικές, κρατικές, και θρησκευτικές οµάδες και στα πρόσωπα
αυτόχθονης καταγωγής …»

Η Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, στο
Γενικό της Σχόλιο Υπ. Αρ. 11 υπογραµµίζει: «Κάθε παιδί έχει δικαίωµα σε µια
εκπαίδευση η οποία να είναι σχεδιασµένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε, να του
παρέχει δεξιότητες ζωής, να ενισχύει την ικανότητά του να απολαµβάνει το
πλήρες εύρος των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και να προωθεί µια
κουλτούρα εµποτισµένη µε τις σχετικές µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα
αξίες». Σύµφωνα πάντα µε την Επιτροπή, η προώθηση της δυνατότητας των
παιδιών να απολαύσουν πλήρως τα δικαιώµατά τους, θα πρέπει να
ενισχύεται από αξίες ενσωµατωµένες στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Κάθε σχολείο που λειτουργεί µε σεβασµό στα δικαιώµατα των παιδιών και
προωθεί τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες αυτά βασίζονται, δεν µπορεί
παρά να είναι ένα σχολείο ανοιχτό στη διαφορετικότητα. Ένα σχολείο όπου η
1
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ετερότητα, σε κάθε της µορφή κι έκφραση, γίνεται αντιληπτή ως πηγή πλούτου κι
όχι ως έλλειµµα και µειονεξία.

Θεωρώ σηµαντικό να επισηµάνω ότι, το όραµα της εν εξελίξει εκπαιδευτικής
µεταρρύθµισης (τουλάχιστον) όπως αυτό περιγράφεται από τον Υπουργό
Παιδείας και Πολιτισµού, στο ενηµερωτικό δελτίο του Υπουργείου, Παιδεία και
Πολιτισµός (Νοέµβριος 2008), για τη δηµιουργία ενός νέου σχολείου που "θα
δώσει όλα τα εφόδια προς τους νέους µας για να πραγµατοποιήσουν τις
φιλοδοξίες και τα ταλέντα τους στην Κύπρο" κι όπου "οι νέοι θα αποκτούν την
κρίση, τις γνώσεις και την κατανόηση του κόσµου που χρειάζονται για να
πραγµατοποιήσουν τα προσωπικά τους όνειρα µε τον πιο εποικοδοµητικό για
όλους τρόπο αποφεύγοντας τα λάθη των γενεών που φεύγουν" είναι απόλυτα
εναρµονισµένο µε το στόχο για ένα σχολείο για παιδιά µε δικαιώµατα.

Προτού δε κλείσω επιτρέψετε µου δύο ακόµη µικρές επισηµάνσεις :
Η παιδικότητα δε θεωρείται, πλέον, µόνο ως µια περίοδος προπαρασκευής για
την ενήλικη ζωή. Έχει αξία αφ’ εαυτής κι ως τέτοια θα πρέπει να την
αντιλαµβάνεται και το σχολείο. Όπως το θέτει ο Hammarberg «το σχολείο δεν
µπορεί να γίνεται αντιληπτό ως ένας µηχανισµός κατάταξης ο οποίος ευνοεί ή
θέτει σε µειονεξία ένα παιδί στην κούρσα για µια δουλειά στο µέλλον». Αντίθετα
θα πρέπει να είναι παιδοκεντρικά προσανατολισµένο, προσαρµοσµένο στην
κατάσταση και τα ενδιαφέροντα των ίδιων των παιδιών, µε απόλυτο σεβασµό την
εγγενή αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατά τους.

Κάθε πολιτική που απευθύνεται σε παιδιά και φιλοδοξεί να είναι παιδοκεντρική
έχει συµφέρον και οφείλει να οικοδοµηθεί στη βάση των αναγκών των ίδιων των
παιδιών. Τα παιδιά, ως οι τελικοί αποδέχτες του αγαθού της εκπαίδευσης
συνιστούν τους κεντρικούς πρωταγωνιστές στο χώρο του σχολείου. Αυτά
γνωρίζουν καλύτερα τις δικές τους ανάγκες κι αυτά µπορούν να θεωρηθούν οι
καταλληλότεροι εµπειρογνώµονες για να τις εκφράσουν. Ακριβώς για το λόγο
αυτό, θεωρώ απαραίτητη τη συστηµατική και ουσιαστική εµπλοκή των παιδιών
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σε κάθε δράση που λαµβάνεται στο χώρο του σχολείου, κι όχι µόνο, πόσο
µάλλον στο σχεδιασµό ενός τόσο ουσιαστικού και κρίσιµου για το µέλλον του
τόπου µας εγχειρήµατος όπως είναι η µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού
συστήµατος.

