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Η εκπαίδευζη δεν μπορεί να περιμένει! 

 

   Κάζε παηδί έρεη δηθαηώκαηα! Τα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ νξίζηεθαλ κε ηε ζύκβαζε ηεο  

Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ ΟΗΕ ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 1989. Αξρηθά, θάζε παηδί έρεη δηθαίσκα 

γηα δσή. Απηό ζεκαίλεη όηη θάζε παηδί ζα πξέπεη λα έρεη ζηέγε, θαγεηό θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Έπεηηα, έρνπλ ην δηθαίσκα λα είλαη αζθαιή. Γηα λα ην 

πεηύρνπκε απηό νθείινπκε λα ηα πξνζηαηεύνπκε θαη λα κελ ηα θαθνπνηνύκε. Έλα αθόκε 

δηθαίσκα ησλ παηδηώλ είλαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην παηρλίδη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεσξνύκε 

πσο όια ηα παηδηά, κηθξά ή κεγάια, θνξίηζηα ή αγόξηα, αλεμάξηεηα από ηε ρώξα θαηαγσγήο 

ηνπο έρνπλ δηθαίσκα γηα Εθπαίδεπζε - Μάζεζε. Τέινο, ηα παηδηά έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

εθθξάδνληαη ειεύζεξα. Να ιέλε δειαδή ηε γλώκε ηνπο ρσξίο λα θνβνύληαη κελ ηα θξίλνπλ ή 

ηα καιώζνπλ.  

   Τα νθέιε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη: α) Η θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηώλ. Με ηε δεκηνπξγία 

θηιηθώλ ζρέζεσλ, ηα παηδηά γίλνληαη πην θνηλσληθά θαη ηνπο θαλόλεο πνπ καζαίλνπλ ζην 

ζρνιείν, ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ θαη ζηε δσή ηνπο. Μέζα ζε όια απηά είλαη θαη ε σξηκόηεηα 

πνπ έξρεηαη κεγαιώλνληαο. β) Μόξθσζε θαη παηδεία. Πνιινί κπεξδεύνπλ απηέο ηηο δύν 

ιέμεηο. Όηαλ κηιάκε γηα ηε κόξθσζε αλαθεξόκαζηε ζηηο γλώζεηο πνπ απνθηάκε ζε δηάθνξα 

καζήκαηα, όπσο Γιώζζα, Μαζεκαηηθά, Φπζηθή θιπ. Ελώ, παηδεία είλαη νη εζηθνί θαλόλεο 

πνπ θαηαθηάκε, όπσο ε αιιειεγγύε, ν ζεβαζκόο θαη ε ελζπλαίζζεζε. γ) Αλνίγνληαη λένη 

νξίδνληεο ζηε δσή καο. Γηα παξάδεηγκα, θεξδίδνπκε λέεο εκπεηξίεο κέζσ ησλ θνηλσληθώλ θαη 

ησλ αηζζεηεξηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θάλνπκε κε ηνπο ζπκκαζεηέο καο, κε ηε ζπκκεηνρή 

καο ζε δηαγσληζκνύο, projects θαη εθδξνκέο. Κιείλνληαο, ε εθπαίδεπζε πξνζθέξεη δ) 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε - εμέιημε ζηνλ αλζξώπνπ. Όινη νη άλζξσπνη έρνπκε ηαιέληα 

ζε θάπνηα πξάγκαηα θαη ην ζρνιείν κάο βνεζά λα ηα αλαθαιύςνπκε, λα ηα εμειίμνπκε θαη 

λα θάλνπκε ην ηαιέλην καο, επάγγεικα.  

   Πνιιέο θνξέο, επεηδή εκείο ηα παηδηά ζέινπκε λα έρνπκε πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα παηρλίδη 

γθξηληάδνπκε, όηαλ έρνπκε πνιύ δηάβαζκα θαη εξγαζίεο γηα ην ζπίηη θαη ραηξόκαζηε, όηαλ 

ράλνπκε ην κάζεκα θαη γιηηώλνπκε ην ζρνιείν. Όκσο, αλ κείλνπκε πνιιέο κέξεο ρσξίο ην 

ζρνιείν πάιη γθξηληάδνπκε, γηαηί καο ιείπεη. Μπνξεί λα κελ ην παξαδερόκαζηε ζηνπο 

δαζθάινπο καο, αιιά καο αξέζεη  ην ζρνιείν. Τν αγαπάκε!! Κεξδίδνπκε πνιιά από απηό!! 

Φίινπο, εκπεηξίεο, γλώζεηο θαη πνιιά αθόκε.  
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   Με ηε  θξάζε «Η εθπαίδεπζε δελ κπνξεί  λα πεξηκέλεη», ζέινπκε λα δειώζνπκε όηη θαλείο 

δελ κπνξεί λα αθαηξέζεη ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ αλζξώπνπ. Τελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ πξόνδν δελ κπνξεί λα ηε ζηακαηήζεη θαλελόο είδνπο δηάθξηζε. Όια απηά 

καο θάλνπλ λα θαηαιαβαίλνπκε όηη ε εθπαίδεπζε είλαη ζπλώλπκν ηεο ΙΣΟΤΗΤΑΣ. Τν όηη ε 

εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα πεξηκέλεη θαίλεηαη θαη από ην όηη δε ζηακάηεζε νύηε εμαηηίαο ηνπ 

covid-19. Τα δύν ηειεπηαία ρξόληα εκείο ηα παηδηά ζηεξεζήθακε ηε δηα δώζεο εθπαίδεπζε, 

αιιά κε ηε βνήζεηα ησλ δαζθάισλ καο δελ αθήζακε ην ρξόλν λα ραζεί. Γηαηί, καζαίλνληαο, 

πξνρσξάο!!  


