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Το δικαίωμα στην εκπαίδευση, άρθρο 26

Καθένας έχει δικαίωµα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται
δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική της βαθµίδα. Η στοιχειώδης
εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση θα πρέπει
να είναι διαθέσιμες κατά γενικό κανόνα, και η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία
πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα µε τις ικανότητές τους.
Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης
προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και των θεμελιωδών 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.
Οικουμενική διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, άρθρο 26

Παρακολουθήστε το βίντεο στη διεύθυνση:
http://gr.humanrights.com/what-are-human-rights/videos/right-to-education.html

1

Πολύτροπη Γλώσσα - http://politropi.greek-language.gr/

Ασκήσεις
1. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν: Ποιο νόημα αποκτά η φράση για
τα παιδιά του τρίτου κόσμου και ποιο για αυτά των αναπτυγμένων χωρών;
2. Θεωρείτε ότι όλα τα παιδιά, ακόμη και στις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου,
απολαμβάνουν ισότιμα το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση; Αν όχι, ποιοι
παράγοντες, πιθανόν, δεν το επιτρέπουν;
3. Αφού χωριστείτε σε ομάδες, να συζητήσετε τι σημαίνει για σας η φράση
Δωρεάν εκπαίδευση. Στη συνέχεια να ερευνήσετε τι περιλαμβάνει η Δωρεάν
Εκπαίδευση στη χώρα μας και τι σε άλλες χώρες. Να παρουσιάσετε στην τάξη
σας τα αποτελέσματα της έρευνάς σας πλαισιώνοντάς τα με εικόνες σε
λογισμικό παρουσίασης, βίντεο κτλ. Αν θέλετε, το κείμενό σας μπορεί να έχει
χιουμοριστικό/ σκωπτικό χαρακτήρα.
4. Διαβάστε προσεκτικά τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου:
● να τη συσχετίσετε με το δικαίωμα στην εκπαίδευση των
προσφύγων-μεταναστών στις χώρες υποδοχής
● να σχολιάσετε τη συνύπαρξη μαθητών από διαφορετικές χώρες στην
ίδια τάξη, σε σχέση με το άρθρο: Πρέπει να προάγει… διατήρηση της
ειρήνης.
5. Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωµα να επιλέγουν το είδος της
παιδείας που θα δοθεί στα παιδιά τους. Διαβάστε με προσοχή την παραπάνω
φράση και συζητήστε γιατί η οικουμενική διακήρυξη δίνει, κατά προτεραιότητα,
το δικαίωμα επιλογής του είδους της παιδείας στους γονείς.
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