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Η παιδική εργασία

στην Ελλάδα και τον κόσµο 



συνέχεια

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει:

Φάκελο για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος περιέχει, κείμενα προσανατολισμού, 
ενδεικτική βιβλιογραφία, επιπλέον εκπαιδευτικό, υποστηρικτικό υλικό και 
διαδικτυακές συνδέσεις σχετικά με την παιδική εργασία.

Παιδαγωγικά Εργαστήρια, τα οποία προτείνουν σχετικές με τα θέματα αυτά 
δραστηριότητες, με βιωματικό και παιγνιώδη χαρακτήρα, που μπορούν εύκολα να 
χρησιμοποιηθούν στην τάξη. 

Οι προτάσεις αυτές δεν εξαντλούν φυσικά το θέμα της παιδικής εργασίας και της ανάγκης 
για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την παιδική εργασία στο 
παρελθόν και το παρόν. 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται, κατά την κρίση τους, να τις εντάξουν στην καθημερινή διδακτική 
πράξη ως συμπληρώματα των δικών τους σχεδιασμών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών.

Η παιδική εργασία αποτελεί ένα θέμα ταμπού του δυτικού κόσμου απέναντι στον αριθμό 
των παιδιών που εργάζονται είτε από ανάγκη είτε από εξαναγκασμό.

Πώς θα προσεγγίσουμε και θα ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας για την παιδική 
εργασία;

Γιατί τον 21ο αιώνα η παιδική εργασία διογκώνεται; Τι μέτρα παίρνουν οι κυβερνήσεις, οι 
διεθνείς οργανισμοί για την προστασία των παιδιών;

«Πού πάνε όλα αυτά τα παιδιά, που ανάμεσά τους κανένα δεν γελά;  
Αυτές οι γλυκές, σκεφτικές υπάρξεις που ο πυρετός αδυνατίζει;  
Αυτά τα κορίτσια των οχτώ χρόνων που περπατούν μόνα τους;  

Δουλεύουν δεκαπέντε ώρες κάτω από τις μυλόπετρες κάνοντας από την 
αυγή ως το βράδυ αδιάκοπα την ίδια κίνηση.  

Στην ίδια φυλακή, την ίδια κίνηση.  
Σκυμμένα πάνω από μια σκοτεινή μηχανή, το αποτρόπαιο τέρας,  

που καταβροχθίζει τα πάντα μέσα στο σκοτάδι...»

Βίκτωρ Ουγκώ, «Μελαγχολία», Στοχασμοί

http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/child_labour/0_2child_labour.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/child_labour/0_7child_labour.pdf


Το εκπαιδευτικό υλικό «Αόρατα παιδιά» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Δημοκρατία και Εκπαίδευση» του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων από την 
ομάδα εργασίας του προγράμματος (καλοκαίρι 2014).

Δημιουργοί του υλικού είναι η Ακριβή Γεωργούση (Φάκελος Εκπαιδευτικού και συνολική 
εποπτεία του εκπαιδευτικού υλικού), η Αναστασία Μπαΐλα (Παιδαγωγικά Εργαστήρια) 
και η Ιωάννα Φασούλκα (Οπτικοακουστικό υλικό), μέλη της ομάδας εργασίας του 
προγράμματος «Δημοκρατία και Εκπαίδευση».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο παρόν υλικό οι λέξεις μαθητής, καθηγητής και εκπαιδευτικός αναφέρονται αντίστοιχα σε μαθητές και μαθήτριες, 

σε καθηγητές και καθηγήτριες, σε εκπαιδευτικούς και των δύο φύλων. Η αποκλειστική χρήση του αρσενικού γραμματικού 

γένους γίνεται για πρακτικούς λόγους.
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