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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

H παρούσα έκδοση αποτελεί έναν συλλογικό τόμο κειμένων από πανεπιστημιακούς,

ερευνητές, ειδικούς σε εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πτυχές της εκπαιδευτικής
πολιτικής με θέμα την Προστασία του Δικαιώματος στην εκπαίδευση και τις Πολιτικές
της Εκπαίδευσης. Δεδομένης της σπουδαιότητας του δικαιώματος στην εκπαίδευση
και της ενσωμάτωσής του σε ένα μεγάλο αριθμό διεθνών και ευρωπαϊκών πράξεων
αποτελεί ένα μοναδικό επιστημονικό εργαλείο για την Εκπαίδευση και το Δικαίωμα σε
αυτήν, ένα σημαντικότατο εγχειρίδιο εκπαιδευτικής πολιτικής. Η έκδοση αυτού του
συλλογικού τόμου αποτελεί προϊόν της Έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής για
μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε
συνεργασία με την Έδρα Jean Monnet «Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και
Έλεγχος» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας σε συνεπιμέλεια των Δ. Αναγνωστοπούλου, Π. Νάσκου-Περράκη και Δ.

Σκιαδά.

Στόχος του εν λόγω βιβλίου είναι να αποτελέσει ένα βασικό εγχειρίδιο-εργαλείο για
τους εκπαιδευτικούς, νομικούς, γονείς και όσους ασχολούνται με παιδιά και νέους για
τους τρόπους προστασίας του δικαιώματος στην εκπαίδευση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο, τον ρόλο των παγκόσμιων και περιφερειακών οργανισμών σε αυτό,

την ανάγκη ενσωμάτωσης της διδασκαλίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την
διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης καθώς και την προστασία των μειονοτήτων
και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

Η συλλογή του παρόντος βιβλίου περιλαμβάνει δύο μέρη: Το πρώτο μέρος
επιγράφεται «Η προστασία του Δικαιώματος στην Εκπαίδευση» και αναφέρεται στο
εθνικό πλαίσιο, την προστασία του δικαιώματος από το σύστημα των Ηνωμένων
Εθνών, τον ΟΗΕ, τον ΟΟΣΑ και την UNESCO, τους Περιφερειακούς Οργανισμούς της
Ευρώπης, Συμβούλιο της Ευρώπης και Ευρωπαϊκή Ένωση, και του Χώρου της
Αμερικής, Αφρικής και Ασίας, καθώς και την προστασία του για τις μειονότητες και τις
κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, όπως Ρομά, παιδιά Μεταναστών, Προσφύγων και
Παλιννοστούντων. Το δεύτερο μέρος τιτλοφορείται «Οι Πολιτικές της



Εκπαίδευσης-Διαπολιτισμική Πολιτική» και καταγράφει τις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές
πολιτικές και την επίδρασή τους στις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές παρουσιάζοντας
τη χρηματοδότηση και τον τρόπο ελέγχου των ευρωπαϊκών πολιτικών στον
Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χώρο, την ανάπτυξη και αναγνώριση των δεξιοτήτων και
προσόντων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», την ανάγκη ψηφιακού
εγγραμματισμού των πολιτών στην Κοινωνία της Πληροφορίας και τη διαπολιτισμική
εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνεται ότι ο τόμος περιλαμβάνει κατάλογο
των Διεθνών Πράξεων και των Αποφάσεων των Διεθνών Δικαστηρίων αναφορικά με
το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση.
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