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Ταϊλάνδη 
 
 
Φιλιππίνες  
Τα μαθήματα Ανθρωπίνων Αξιών που 
πραγματοποιήθηκαν σε τοπικά σχολεία και 
πανεπιστήμια υποστηρίζονται από το 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού  (DECS). Το 1997 πενήντα μη 
προνομιούχα παιδιά παρακολούθησαν 
μαθήματα Ανθρωπίνων Αξιών. Συμμετείχαν 
σε παιχνίδια βασισμένα σε Ανθρώπινες Αξίες. 
Επίσης διοργανώθηκαν διαγωνισμοί 
ζωγραφικής και μαθήματα Ανθρωπίνων 
Αξιών για τα παιδιά της κοινότητας. 
Πραγματοποιήθηκαν επίσημες επισκέψεις σε 
σχολεία και πανεπιστήμια στα οποία οι 
δάσκαλοι είχαν εκπαιδευτεί πάνω στις 
Ανθρώπινες Αξίες. Το 1998 έγινε ένας 
εθνικός διαγωνισμός με θέμα “Ειρήνη, Νέοι 
και Ανθρώπινες Αξίες’’ στον οποίο έλαβαν 
μέρος και τα 1600 σχολεία, ιδιωτικά και 
δημόσια. Οι υποψήφιοι διαγωνίζονταν σε 
τρεις τομείς σε αφίσες, σε εκθέσεις και σε 
ομιλίες. Η Εκπαίδευση Ανθρωπίνων Αξιών 
Σάτυα Σάι ξεκίνησε το 1998 με την εποπτεία 
του Ιδρύματος Εκπαίδευσης Σάτυα Σάι 
(Ταϊλάνδης). Σήμερα, τα μαθήματα 
Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι  
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πραγματοποιούνται  τις Κυριακές στο σπίτι 
του πρύτανη του Πανεπιστημίου της Notre 
Dame και συμμετέχουν πενήντα παιδιά.  
 
Αφρική 
 
Μία πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών 
(UN-HABITAT) που περιλαμβάνει 14 χώρες 
πραγματοποιεί μαθήματα Ανθρωπίνων Αξιών 
Σάτυα Σάι, ώστε να προωθηθεί η εκπαίδευση 
αξιών σε σχέση με το νερό, την υγειονομία 
και την υγιεινή. Λεπτομέρειες αυτού του 
προγράμματος αναφέρονται στο κεφάλαιο 7.  
 
Γκάνα 
Το πρόγραμμα Ανθρωπίνων Αξιών ξεκίνησε 
το 1986 όταν έγινε το πρώτο Παγκόσμιο 
Συνέδριο Ανθρωπίνων Αξιών στην Αφρική. 
Αμέσως δύο δάσκαλοι πήγαν στο Πρασάντι 
Νίλαγιαμ της Ινδίας για περαιτέρω 
εκπαίδευση προτού ξεκινήσουν μία σειρά 
σεμιναρίων. Το πρώτο σεμινάριο έγινε στο 
Πανεπιστήμιο της Γκάνα, στο οποίο έλαβαν 
μέρος πολλοί καθηγητές. Δημιουργήθηκε μία 
σχολή και ορισμένα επιλεγμένα σχολεία 
δοκίμασαν το πρόγραμμα. Εν συνεχεία 
οργανώθηκαν ομιλίες και διαγωνισμοί με 
βραβεία, ενώ αργότερα σχεδιάστηκε ένα 
σχολείο. 



 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΤΥΑ ΣΑΪ 
 
Κένυα  
Τα μαθήματα Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι 
πραγματοποιούνται  σε δύο σχολεία Σάτυα 
Σάι στο Κισάτζου και Ουτίρου, καθώς και 
στο ιδιωτικό σχολείο Σάι Αμποσέλι στο 
Ναϊρόμπι, στο οποίο έχει παραχωρηθεί ένας 
μεγάλος χώρος για το  Ίδρυμα Εκπαίδευσης 
Σάτυα Σάι Αφρικής (τα κεντρικά  του οποίου 
βρίσκονται στη Ζάμπια).   
Μαυρίκιος 
Το Υπουργείο Παιδείας στηρίζει τα 
μαθήματα Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι, τα 
οποία  οργανώνονται από το “Κέντρο 
Εκπαίδευσης  Ανθρωπίνων Αξιών του 
Ινδικού Ωκεανού” (IOC), που καλύπτει τα 6 
νησιά του Ινδικού ωκεανού. Το Κέντρο 
Εκπαίδευσης  Ανθρωπίνων Αξιών του 
Ινδικού Ωκεανού συνεργάζεται με δύο 
σχολεία και ανέπτυξε ένα βασικό κύκλο 
μαθημάτων,  τμήματα διακοπών, ένα σχολείο 
για το Σαββατοκύριακο, καθώς και μαθήματα 
για γονείς. Ο Υπουργός Παιδείας δεν είχε 
λόγια να εκφράσει την εκτίμησή του για το 
πρόγραμμα Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι. Ο 
Δήμαρχος του Κατρ Μπορνς προσέθεσε ότι 
εκτιμούσε βαθύτατα το πρόγραμμα 
Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι, καθώς και 
τηντον ειλικρίνεια, τις προσπάθειες και την 
ανιδιοτελή υπηρεσία του Κέντρου 
Εκπαίδευσης Ανθρωπίνων Αξιών του 
Κέντρου Ινδικού Ωκεανού ώστε να 
προαχθούν οι Ανθρώπινες Αξίες στην 
κοινότητα. Ο δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα 
βοηθήσει μελλοντικά το πρόγραμμα και 
έκανε έκκληση και στους άλλους δημοτικούς 
συμβούλους να υιοθετήσουν το πρόγραμμα.  
Μαρόκο  
Το πρόγραμμα Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι 
ξεκίνησε στις αρχές του 2006. Περισσότερες 
λεπτομέρειες για αυτή την πρωτοβουλία 
δίνονται στο κεφάλαιο 7.  
Νότια Αφρική  
Η προσπάθεια εφαρμογής του προγράμματος 
Ανθρωπίνων Aξιών Σάτυα Σάι από τον 
Οργανισμό  Σάτυα Σάι επικεντρώνεται στα 
τέσσερα σχολεία Σάτυα Σάι. Το Ίδρυμα 
Εκπαίδευσης Σάτυα Σάι Νότιας Αφρικής έχει  
οργανώσει  ένα τμήμα επιμόρφωσης για τους 
γονείς.  
Ζάμπια 
Δεν υπάρχει πρόγραμμα Ανθρωπίνων Αξιών 
Σάτυα Σάι για τα παιδιά της κοινότητας, 
καθώς οι προσπάθειες δημιουργίας  
 

μαθημάτων Ανθρωπίνων Αξιών έχουν 
επικεντρωθεί στα  τρία σχολεία  Σάτυα Σάι.  
 
Μέση Ανατολή 
 
Ντουμπάι 
Το 2005 το Ίδρυμα Εκπαίδευσης Σάτυα Σάι 
Ταϊλάνδης οργάνωσε ένα σεμινάριο στο 
πανεπιστήμιο  Sheikh Zayad για 
περισσότερους από 100 διευθυντές και 
δασκάλους σχολείων του Ντουμπάι, ενώ το 
παρακολούθησαν περισσότεροι από 250 
μαθητές. Το σεμινάριο εγκαινιάσθηκε από 
την αυτού μεγαλειότητα τον Σεΐχη Αλ Ναχιάν 
και τον Υπουργό Παιδείας. 
Ισραήλ  
Το 1990 άρχισαν τα μαθήματα Ανθρωπίνων 
Αξιών Σάτυα Σάι σε έναν παιδικό σταθμό 
στην Χάιφα για τα παιδιά του προσωπικού 
των Ην. Εθνών. Το μεγαλύτερο μέρος του 
υλικού αναπτύχθηκε στο Ισραήλ, όμως 
χρησιμοποιούνται και αρκετά βιβλία από το 
εξωτερικό, όπως για παράδειγμα αυτά του 
Ιδρύματος  Εκπαίδευσης Σάτυα Σάι Ην. 
Βασιλείου. Το υλικό ανανεώνεται συνέχεια 
σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών που 
ζουν κάτω από το καθεστώς του φόβου και 
του πολέμου.  
Ομάν 
Έχουν οργανωθεί μερικά σεμινάρια για 
δασκάλους, διευθυντές σχολείων, γονείς και 
διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου 
Παιδείας και επίσης έχει δημιουργηθεί ένα 
σχολείο διακοπών. Έχουν δημιουργηθεί 
τμήματα Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι 
διάρκεια ενενήντα λεπτών από ιδιώτες και 
από αυτά τα μαθήματα έχουν επωφεληθεί 
διακόσια παιδιά. Όμως η Εκπαίδευση των 
Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι δεν έχει 
καθιερωθεί σε εθνική βάση. Το Υπουργείο 
Παιδείας έμαθε για τα προγράμματα 
Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι μέσω των 
ετήσιων διαγωνισμών.   
 
Σαουδική Αραβία  
Το 2000 το Ίδρυμα  Εκπαίδευσης Σάτυα Σάι 
Ταϊλάνδης προσεκλήθη να δώσει μαθήματα 
εκπαίδευσης Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι 
σε δασκάλους. Αφού παρουσιάστηκε η ουσία 
της εκπαίδευσης Σάτυα Σάι, οι δάσκαλοι της 
κοινότητας συγκινήθηκαν και ένιωσαν ότι η 
χώρα τους χρειάζεται τα μαθήματα 
Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι. 
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Σλοβενία  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
Το 2001 το Ίδρυμα  Εκπαίδευσης Σάτυα Σάι 
της Ταϊλάνδης προσεκλήθη να μιλήσει σε ένα 
σχολείο στο οποίο φοιτούσαν παιδιά Ινδών. Ο 
Υπουργός Παιδείας των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων, ο οποίος 
παρακολούθησε το σεμινάριο ανακοίνωσε ότι 
θέλει όλοι οι δάσκαλοι των Η.Α.Ε. να 
εκπαιδευτούν πάνω στις Ανθρώπινες Αξίες. 
Τρεις μήνες αργότερα το Υπουργείο Παιδείας 
προσκάλεσε επισήμως τους εκπροσώπους του 
οργανισμού Σάι να εκπαιδεύσουν εκεί 
δασκάλους.  Συμμετείχαν 1500 δάσκαλοι εκ 
των οποίων 70% μουσουλμάνοι.  Πρόσφατα  
το Ίδρυμα Εκπαίδευσης Ταϊλάνδης οργάνωσε 
επιπλέον μαθήματα για τους δασκάλους των 
ΗΑΕ. 
 

 
Ευρώπη  
 
Ηνωμένο Βασίλειο   
Μετά την εισαγωγή του προγράμματος 
Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι το 1980 
χιλιάδες παιδιά στο Ην. Βασίλειο έκαναν 
μαθήματα Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι 
τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια 
σχολεία. Περίπου 200 σχολεία έλαβαν 
εγχειρίδια Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι, τα 
οποία τους έδωσε το Βρετανικό Ίδρυμα 
Εκπαίδευσης  Σάτυα Σάι. Πολλοί δάσκαλοι 
ολοκλήρωσαν την βασική εκπαίδευση που 
διαρκεί έξι ημέρες και χρησιμοποιούν το 
πρόγραμμα στα δικά τους σχολεία. Σε μερικές 
περιπτώσεις, και άλλα σχολεία υιοθέτησαν το 
ίδιο πρόγραμμα. Επιπλέον, το 2005 
δημιουργήθηκαν 14 θερινά σχολεία που 
διαρκούσαν μία εβδομάδα ετησίως και δέκα 
εβδομαδιαίες λέσχες “Αξιών”. Αυτές 
τράβηξαν την προσοχή και το ενδιαφέρον του 
«Γραφείου Προτύπων Εκπαίδευσης» 
(OFSTED) που είναι  το σώμα ελεγκτών των 
δημοσίων σχολείων. Ο αριθμός των 
εξωσχολικών δραστηριοτήτων αυξάνεται 
κάθε χρόνο.  
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Αυστρία 
 
Ιρλανδία 
Εκατόν πενήντα παιδιά ήδη έχουν 
παρακολουθήσει εβδομαδιαία μαθήματα 
μιάμισης ώρας σε πέντε σχολεία. Έχει 
καθιερωθεί μία λέσχη Παιδιών Ανθρωπίνων 
Αξιών Σάτυα Σάι ηλικίας 14-15 ετών που 
προέρχονται από μη προνομιούχο περιβάλλον. 
Περίπου 75-85 ενήλικες εκπαιδεύτηκαν στις 
Ανθρώπινες Αξίες. Αρκετοί από τους 
συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η εκπαίδευση είχε 
θετικό αντίκτυπο και άλλαξε τις ζωές τους.  
 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
Το πρόγραμμα που πραγματοποιείται τώρα 
ονομάζεται “Υπεύθυνοι Γονείς”, βασίζεται στις 
αρχές των Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι και 
αναφέρεται στους γονείς της κοινότητας. Από 
το 1998 έως το 2000 λειτουργούσε ένα 
εβδομαδιαίο τμήμα για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας (6-7 ετών). Γίνονται σεμινάρια και 
ομιλίες για ενήλικες. 
 
Κροατία 
Πολλοί δάσκαλοι αναγνωρίζουν την ποιότητα 
του προγράμματος Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα 
Σάι και το χρησιμοποιούν στη δουλειά τους. Για 
παράδειγμα ένας καθηγητής φυσικής αγωγής σε 
ένα δημοτικό σχολείο ενσωμάτωσε τις 
Ανθρώπινες Αξίες στις αθλητικές 
δραστηριότητες, ενώ ένας καθηγητής 
γυμνασίου πήρε άδεια από το Υπουργείο 
Παιδείας να εφαρμόσει τις Ανθρώπινες Αξίες 
Σάτυα Σάι στη δουλειά του. Στο παρελθόν το 
κοινό έμαθε για το πρόγραμμα Ανθρωπίνων 
Αξιών Σάτυα Σάι μέσω παρουσιάσεων ενός 
τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού ‘Radio 
Rovinj’που εξέπεμπε απ’ ευθείας ένα 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα με τίτλο “Το σχολείο 
της καρδιάς”.  
 
Δανία  
Οι επαγγελματίες δάσκαλοι ενσωματώνουν το 
πρόγραμμα Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι στα 
τμήματά τους. Αυτό είναι αποτέλεσμα του 

Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Εκπαίδευσης Σάτυα Σάι 
(ESSE), το οποίο εδρεύει στη Δανία και 
παρέχει την εκπαίδευση Ανθρωπίνων Αξιών 
Σάτυα Σάι σε όλη την Ευρώπη.  
 
Γερμανία  
Πολλοί δάσκαλοι εδώ και πολλά χρόνια τώρα 
εφαρμόζουν τις Ανθρώπινες Αξίες στο μάθημα 
με καλά αποτελέσματα.  
 
Ελλάδα 
Τα μαθήματα Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι 
για παιδιά άρχισαν τον Ιανουάριο του 1989 και 
πραγματοποιούνταν ένα Σαββατοκύριακο κάθε 
μήνα. Από το 1991 τα μαθήματα γίνονται κάθε 
Σάββατο.  
 
Ιταλία  
Σε ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο 
δημιουργήθηκαν 16 τμήματα Ανθρωπίνων 
Αξιών. Το μάθημα διαρκεί δύο ώρες την 
εβδομάδα και διδάσκεται από τέσσερεις 
δασκάλους. Ο αριθμός των μαθητών ανέρχεται 
σε 320. 
 
Λιθουανία  
Τα μαθήματα Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι 
άρχισαν το 1991 με κύκλους μελέτης στο 
Βίλνιους και το Κάουνας, ενώ ένα χρόνο 
αργότερα έγινε ένα σεμινάριο Ανθρωπίνων 
Αξιών Σάτυα Σάι το οποίο 
παρακολούθησαν200 άτομα,  
συμπεριλαμβανομένων και δασκάλων, οι οποίοι 
εισήγαγαν τα μαθήματα Ανθρωπίνων Αξιών 
Σάτυα Σάι στα σχολεία τους. Το 2006 έγιναν 
άλλα δύο σεμινάρια στην Λιθουανία από το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σάτυα Σάι.  
 
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας  
Το πρόγραμμα Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι 
εφαρμόστηκε ατομικά από καθηγητές που 
δούλευαν σε παιδικούς σταθμούς, σε ένα 
δημοτικό και σε ένα πανεπιστήμιο.
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Ρωσία 
Το 2002 στη Μόσχα άρχισε να συλλέγεται υλικό 
πάνω στο SSEHV που απετέλεσε την βάση για 
ένα εγχειρίδιο πάνω στην πνευματική και ηθική 
εκπαίδευση το οποίο ενέκρινε  το Υπουργείο 
Παιδείας και Επιστημών της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας. Έχουν δημιουργηθεί τμήματα 
τριών ηλικιακών ομάδων και ένα πολιτισμικό 
πρόγραμμα παραστάσεων, διαγωνισμών, 
εκθέσεων και άλλων δραστηριοτήτων για γονείς 
και παιδιά. Σε τρεις περιοχές της Ρωσίας και της 
Ουκρανίας διοργανώνεται κάθε χρόνο μία 
κατασκήνωση. 
 
Σερβία 
Πέντε βιβλία με  ιστορίες, ένα για κάθε 
Ανθρώπινη Αξία, γράφτηκαν και 
παρουσιάστηκαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
της Κροατίας, ο οποίος με την σειρά του τα 
πρότεινε στον Υπουργό Παιδείας. Τα βιβλία 
έχουν παρουσιαστεί σε 20 πόλεις της Σερβίας, της 
Κροατίας και του Μαυροβουνίου και έχουν 
υιοθετηθεί από ορισμένα σχολεία. Έγιναν 
παρουσιάσεις σε μαθητές και καθηγητές. Τον 
Φεβρουάριο του 2006, άρχισε ένα πρόγραμμα 
Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι για μία ομάδα 
παιδιών της κοινότητας ηλικίας 12-13 ετών.   
 
Σλοβενία 
Κάποιοι δάσκαλοι και καθηγητές έχουν 
ενσωματώσει τις Ανθρώπινες Αξίες στη δουλειά 
τους με τα παιδιά. Έχουν γίνει σεμινάρια 
Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι για γονείς, παιδιά 
και καθηγητές. Μερικά από αυτά είναι το Πρώτο 
Συνέδριο Δασκάλων Φυσικών Επιστημών 
(Διδασκαλία για το Νέο Αιώνα) στο Πορτορόζ, το 
πρώτο Σλοβένικο Συνέδριο Εμπειρικής 
Διδασκαλίας  στη Ζρέσε,   το Σλοβενικό φεστιβάλ 
Εκπαίδευσης στο Τσέλιε και το εκπαιδευτικό 
ίδρυμα  Glotta Nova στη Λιουμπλιάνα. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        Φίτζι 
 
 
                                                                                                                                                              

     Ελλάδα                                                                  Αυστραλία 
 

         55 
 
 
 



 
 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΤΥΑ ΣΑΪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                       
  
            Σλοβενία                                                                                       Ηνωμένο Βασίλειο 
 
 
 

Ισπανία 
Εδώ και είκοσι χρόνια έχουν αρχίσει να 
παραδίδονται μαθήματα Ανθρωπίνων Αξιών. 
Το 2005 δημιουργήθηκε ένα τμήμα 
ενισχυτικής διδασκαλίας στο ‘Las Torres’, 
δημόσιο σχολείο του Λας Πάλμας, στις 
Καναρίους Νήσους για παιδιά 6-8 ετών. Το 
διδακτικό υλικό για το μάθημα Ανθρωπίνων 
Αξιών έγινε δεκτό από το Υπουργείο 
Παιδείας.  
 
Ελβετία 
Κατά την περίοδο 2002 – 2006 τέθηκαν σε 
εφαρμογή αρκετά πιλοτικά προγράμματα 
βασισμένα στις Ανθρώπινες Αξίες σε δημόσια 
σχολεία στο Canton Techno. Η αρχική 
προσέγγιση καλλιέργησε την εμπιστοσύνη 
και το ενδιαφέρον των καθηγητών, των  
γονέων και των μαθητών. Ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους 
εφαρμόστηκε σε ένα δημόσιο δημοτικό 
σχολείο και αφορούσε την “διαχείριση του 
Θυμού” και σκοπός του ήταν να βοηθήσει 
παιδιά με νοητική στέρηση να μάθουν  να 
ελέγχουν τα συναισθήματά τους και να 
βιώσουν το θετικό δυναμικό τους. Στο 
Τιτσίνο  από το 1990-94 και μετά το 2004 
οργανώθηκαν θερινές κατασκηνώσεις 
διάρκειας δύο εβδομάδων. Μαθήματα 
Ανθρωπίνων Αξιών έγιναν στο Φράιμπουργκ 
για τα παιδιά  της κοινότητας ηλικίας 5-12 
ετών. 
 
 

Σουηδία 
Από το 2005 τα παιδιά συμμετέχουν μία φορά 
την εβδομάδα σε μαθήματα Ανθρωπίνων 
Αξιών που γίνονται σε ένα ιδιωτικό σχολείο 
στην Στοκχόλμη.  
 
Ολλανδία 
Από το 2004 επτά εκδηλώσεις έχουν 
διοργανωθεί για παιδιά βασισμένες σε μία 
από τις Αξίες. Ένα από αυτά αφορούσε μία 
διευρυμένη ομάδα και αποτελούσε  μέρος του 
διμερούς προγράμματος με την πόλη  Villa El 
Salvador, στο Περού.   
 
Βόρεια Αμερική 
 
ΗΠΑ 
Το Ίδρυμα Ανθρωπίνων Αξιών στις ΗΠΑ 
συστάθηκε το 1983 και ανέπτυξε την ίδια 
χρονιά το πρώτο σχολικό πρόγραμμα 
Ανθρωπίνων Αξιών. Το Ίδρυμα παρέχει τις 
υπηρεσίες του με τη βοήθεια μίας 
Συμβουλευτικής Επιτροπής 15 
επαγγελματιών στον τομέα της εκπαίδευσης. 
Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 8000 
παιδιά και 2000  δάσκαλοι έχουν περάσει από 
το πρόγραμμα Ανθρωπίνων Αξιών. Οι 
Ανθρώπινες Αξίες διδάσκονται από 
εκπαιδευτές ειδικευμένους σε αυτό τον τομέα 
στις πολιτείες Αριζόνα, Καλιφόρνια, 
Κονέκτικατ, Χαβάη, Ιλλινόις, Ιντιάνα, 
Κεντάκι, Μισούρι, Νιου Τζέρσυ, Νέα Υόρκη, 
Τενεσί, Τέξας και Ουάσιγκτον. 
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           Η.Π.Α.                                                                                           Καναδάς                                                                 
 

Καναδάς 
Το 2005, στο Τορόντο 350 καθηγητές και 
παιδαγωγοί παρακολούθησαν ένα Σεμινάριο 
Ανθρωπίνων Αξιών. Μετά από αυτό, έγινε 
ένα σεμινάριο διάρκειας τεσσάρων ημερών 
στο οποίο συμμετείχαν 100 άτομα και το 
οποίο οδήγησε στη δημιουργία ενός θερινού 
σχολείου και στη διδασκαλία Ανθρωπίνων 
Αξιών σε ορισμένα σχολεία. Σε μερικά 
σχολεία υπάρχουν λέσχες και παιχνίδια 
Ανθρωπίνων Αξιών. Στο  Winnipeg και το  
Calgary μία ή δύο φορές την εβδομάδα 
γίνονται ακαδημαϊκά μαθήματα στους 
μαθητές στα οποία διδάσκονται Ανθρώπινες 
Αξίες.  
 
Λατινική Αμερική 
Σε ολόκληρη την Λατινική Αμερική 
υπάρχουν 181 σχολεία που κάνουν μαθήματα 
Ανθρωπίνων Αξιών. Αυτά είναι νηπιαγωγεία, 
δημοτικά, γυμνάσια, ιδιωτικά ή δημόσια, τα 
οποία έχουν εντάξει το μάθημα Ανθρωπίνων 
Αξιών ολικώς ή μερικώς σε μία από τις τρεις 
μεθοδολογίες. Σε μερικές πόλεις, κάθε μέρα 
λειτουργούν  τμήματα μετά το σχολείο και 
έχουν μαθήματα όπως: τέχνη, μουσική, 
θέατρο, χειροτεχνία, οργανική κηπουρική, 
χορό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μαγειρική, 
καθώς και Ανθρώπινες Αξίες. Σε μερικές 
περιοχές γίνονται περιστασιακά και μη τυπικά 
μαθήματα από μέλη των κέντρων και νέους 
σε παιδιά φτωχότερων κοινοτήτων σε 
συνδυασμό με ιατρικές κινητές μονάδες, τις 
οποίες παρέχει ο Οργανισμός  Σάτυα Σάι.     
 
Αργεντινή  
Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σάτυα Σάι 
προσφέρει στους καθηγητές δημόσιων και 
ιδιωτικών σχολείων  εκπαιδευτικά σεμινάρια  

 
πάνω στις Ανθρώπινες Αξίες και τους 
βοηθάει στην κατάρτιση σχεδίων δράσης. Το 
πρώτο σεμινάριο επιμόρφωσης έγινε πριν από 
6 χρόνια και τώρα 14 σχολεία ακολουθούν το 
πρόγραμμα Ανθρωπίνων Αξιών. Επίσης 
καθιερώθηκε η “μέρα της Εκπαίδευσης για 
την Υγεία”, η οποία αναγνωρίστηκε από τον 
Υπουργό Παιδείας της Επαρχίας  του 
Μπουένος Άιρες και η οποία αφορά τα 
σχολεία υψηλού κινδύνου, όπου πολλά παιδιά 
εκτίθενται σε ναρκωτικά και σε άλλες 
επικίνδυνες δραστηριότητες στους δρόμους. 
60 ενήλικες και 60 έφηβοι ηλικίας 13 – 20 
ετών παρακολούθησαν την ημερίδα. 
Οργανώθηκαν δύο ταυτόχρονες εκδηλώσεις: 
μία για τον εθισμό στα ναρκωτικά και μία 
άλλη για το άγχος και τα κίνητρα που 
δίδονται στους καθηγητές. Υπάρχουν σχολεία 
ενισχυτικής διδασκαλίας το Λα Μπόκα στην 
Αργεντινής, το Αμπάρο στη Βραζιλία, στην 
πόλη της Γουατεμάλας  στη Γουατεμάλα και 
ένα ξεκινάει στην Κολομβία. Το σχολείο 
Αμπάρο έχει ένα μικρό ζωολογικό κήπο με 
πουλιά και μαϊμούδες.  
 
Βραζιλία 
Πριν από 22 χρόνια ένα καθηγητής δίδαξε τις 
Ανθρώπινες Αξίες στο Σάο Πάολο και 
εξέδωσε δύο βιβλία, τα οποία 
χρησιμοποιούνται στα δημοτικά, σε τμήματα 
εκπαίδευσης και σε πανεπιστήμια μερικών 
μεγάλων πόλεων. Το πανεπιστήμιο στην 
Κουρίτιμπα – Παράνα κατάρτισε το δικό του 
πρόγραμμα Ανθρωπίνων Αξιών, στο οποίο 
γίνονται διαλέξεις και σεμινάρια. 
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Μερικά άλλα πανεπιστήμια χρησιμοποιούν τα βιβλία 
πάνω στις Ανθρώπινες Αξίες και την Μεταμόρφωση, 
ενώ πολλοί φοιτητές κάνουν βιβλιογραφική αναφορά 
σε αυτά στις πτυχιακές τους. Υπολογίζεται ότι τα 
τελευταία 15 χρόνια περισσότεροι από 3000 
δάσκαλοι έχουν εκπαιδευτεί. 23 σχολεία όπως για 
παράδειγμα το πρότζεκτ Aquarela, με 183 παιδιά 
ηλικίας 7-14 ετών και με 20 δασκάλους να 
ακολουθούν αυτό το πρόγραμμα των Ανθρωπίνων 
Αξιών (SSEHV).  
 
Το Centro de Apoio ao Menor ‘O Visconde’ είναι 
προγράμματα Ανθρωπίνων Αξιών που απευθύνονται 
σε περίπου 300 παιδιά της κοινότητας. Στο GPM 
Educational Nucleus Complementary School στο 
Amparo στη Βραζιλία φοιτούν παιδιά ηλικίας 5 – 15 
ετών στα οποία δίνουν μικρά γεύματα και τα βοηθούν 
με τα μαθήματά τους. Οι τάξεις Ανθρωπίνων Αξιών 
Σάτυα Σάι περιλαμβάνουν θέματα όπως ανακύκλωση, 
θέατρο, Βραζιλιάνικες πολεμικές τέχνες, χορό, 
μουσική και χειροτεχνία. Το σχολείο Αμπάρο έχει 
σχολικά αυτοκίνητα με τα οποία μεταφέρουν τα 
παιδιά στο σχολείο, έχει καθιερώσει τεχνικά 
μαθήματα για ενήλικες και εφήβους ηλικίας 16-21 
ετών, καθώς και μαθήματα Ανθρωπίνων Αξιών. 
Μερικά σχολεία  Σάτυα Σάι έχουν καθιερώσει 
μερικές δραστηριότητες Ανθρωπίνων Αξιών 
σχεδιασμένες για την κοινότητα. Στην Γκόιας τα 
σαββατοκύριακα έχουν καθιερωθεί πολλές 
δραστηριότητες. Στο Ριμπεϊράο Πρέτο τα  Σάββατα 
γίνονται πολλά μαθήματα ζωγραφικής.  
 
Σε μερικές χώρες της Λατινικής Αμερικής τώρα 
έχουν αρχίσει να εισάγονται τα μαθήματα 
Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι. Για παράδειγμα: 
 
Χιλή  
Δύο σχολεία ακολουθούν το πρόγραμμα Ανθρωπίνων 
Αξιών Σάτυα Σάι.        
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          Παναμάς                                                                                       Εκουαντόρ 
 

 
 
Κολομβία 
Πέντε προγράμματα Ανθρωπίνων Αξιών 
Σάτυα Σάι έχουν υιοθετηθεί από τις 
κοινότητες. 210 παιδιά παρακολουθούν τα 
μαθήματα αυτά. Πολλά σχολεία θέλουν να 
εκπαιδευτούν, ώστε να εισάγουν τις 
Ανθρώπινες Αξίες Σάτυα Σάι στο πρόγραμμά 
τους.  
 
Γουατεμάλα 
Δύο σχολεία ακολουθούν το πρόγραμμα 
Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι.  
 
Μεξικό  
Πολλά κέντρα Σάι έχουν δημιουργήσει 
τμήματα Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι για 
τους ανθρώπους της κοινότητας. Κατά την 
περίοδο 1998-1999 1.315 παιδιά διδάχθηκαν 
Ανθρώπινες Αξίες. Το πρόγραμμα 
Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι έχει 
υιοθετηθεί από 128 δημόσια και ιδιωτικά 
σχολεία. Έτσι, το Μεξικό είναι η χώρα της 
Λατινικής Αμερικής με τον μεγαλύτερο 
αριθμό σχολείων που διδάσκουν τις 
Ανθρώπινες Αξίες Σάτυα Σάι.  
 
Ελ Σαλβαδόρ 
Τρία σχολεία ακολουθούν το πρόγραμμα 
Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι.  
 
Περού 
Ένα σχολείο ακολουθεί το πρόγραμμα 
Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι.  
 

 
Παναμάς  
Τα μαθήματα Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι 
γίνονται κάθε μήνα, ενώ και οι φυλακές 
ανηλίκων υιοθέτησαν το πρόγραμμα 
Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι.    
 
Δομινικανή Δημοκρατία  
Στη Λα Βέγκα, πιο συγκεκριμένα στην 
Κοινότητα της Σάντυ, 100 παιδιά διδάσκονται 
τις Ανθρώπινες Αξίες Σάτυα Σάι. Το 2006 
οργανώθηκε μία κατασκήνωση όπου τα 
παιδιά πήγαν στο βουνό. Κολύμπησαν στο 
ποτάμι και τραγούδησαν τραγούδια 
Ανθρωπίνων Αξιών.  
Η επιλογή του διδακτικού υλικού έγινε από 
τον οργανισμό  Σάτυα Σάι Βενεζουέλας και 
Μεξικού. Το υλικό αντικατοπτρίζει την 
τοπική κουλτούρα  και έχει μεταφραστεί στην 
τοπική διάλεκτο.  
 
Ουρουγουάη  
Τα εβδομαδιαία μαθήματα Ανθρωπίνων 
Αξιών για τα παιδιά άρχισαν το 1991 στο 
κέντρο Σάι του Μοντεβιδέο και συνεχίστηκαν 
μέχρι το 2003. Οι δάσκαλοι είδαν ότι τα 
παιδιά ήταν ενθουσιασμένα και έτσι 
βοηθήθηκαν και οι ίδιοι να καταλάβουν τις 
Ανθρώπινες Αξίες καλύτερα. Το 2002 άρχισε 
ένα πρόγραμμα για εφήβους. Εθελοντές 
ταξιδεύουν μία φορά το μήνα σε μία πόλη στο 
εσωτερικό της χώρας και συνεργάζονταν με 
μία ομάδα νέων. Το 2003-2004, αυτό το 
πρόγραμμα υιοθετήθηκε από το Κέντρο του 
Μοντεβιδέο. 
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Το 2003 οι δραστηριότητες αυτές 
επεκτάθηκαν και σε σχολεία της κοινότητας. 
Σε πολλά σχολεία στην πρωτεύουσα και στο 
εσωτερικό της χώρας έγιναν σεμινάρια και 
παρουσιάσεις PowerPoint.    
 
Βενεζουέλα  
Δύο σχολεία ακολουθούν το πρόγραμμα 
Ανθρωπίνων Αξιών Σάτυα Σάι. Το υλικό που 
χρησιμοποιείται έχει επιλεγεί από τον 
οργανισμό  Σάτυα Σάι , αντικατοπτρίζει τους 
τοπικούς πολιτισμούς και έχει μεταφραστεί 
στις τοπικές διαλέκτους. 
 
Μπαρμπάντος 
Η UNICEF το 1991 επιδότησε 1.500 
αντίγραφα ενός βιβλίου για καθηγητές 
σχετικά με τις Ανθρώπινες Αξίες Σάτυα Σάι. 
Τα βιβλία δόθηκαν σε όλους τους καθηγητές 
της πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας και 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το βιβλίο αυτό 
ενέκρινε το Υπουργείο Παιδείας. Τα επόμενα 
τρία χρόνια περισσότεροι από 300 δάσκαλοι 
εκπαιδεύτηκαν με αυτό. Ο Πρωθυπουργός 
ανακήρυξε το 2000 Χρονιά των Ανθρωπίνων 
Αξιών. Το 2004 ακόμα 54 δάσκαλοι 
εκπαιδεύτηκαν από το Ίδρυμα Εκπαίδευσης 
Σάτυα Σάι στην Αφρική.   
 
Μαθήματα SSEHV Ανθρωπίνων 
Αξιών για γονείς  
Οι γονείς μπορούν να γνωρίζουν το 
πρόγραμμα Ανθρωπίνων Αξιών χωρίς να 
έχουν παρακολουθήσει υποχρεωτικά  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
σεμινάρια. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε όταν 
έχουν συνάντηση με τους καθηγητές 
Ανθρωπίνων Αξιών για να συζητήσουν την 
πρόοδο του παιδιού τους, είτε μέσω 
ενημερωτικών δελτίων του Σχολείου  Σάτυα 
Σάι. Η εθελοντική εργασία των παιδιών έχει 
επηρεάσει πολύ τους γονείς. Σε άλλες 
περιπτώσεις όταν τα παιδιά αντιλαμβάνονται 
και εφαρμόζουν τις Ανθρώπινες Αξίες 
περιμένουν από τους γονείς τους να είναι 
παραδείγματα. Στις Φιλιππίνες για 
παράδειγμα, τα παιδιά που φοιτούν στο 
σχολείο  Σάτυα Σάι ζήτησαν από τους γονείς 
τους να βλέπουν λιγότερη τηλεόραση, να μην 
καπνίζουν και να μη βρίζουν.  
Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία σχετικά με 
την ανατροφή των παιδιών (Dhall and Dhall 
1999, 1999a, 1999b; Bruce, 2001; 
Jareonsettasin, 1998). Τα βιβλία αυτά 
βασίζονται στη διδασκαλία  του Σάτυα Σάι 
Μπάμπα που λέει ότι το σπίτι είναι το 
πνευματικό έδαφος στο οποίο μπορούν να 
αντιμετωπιστούν τα αρνητικά της κοινωνίας. 
Στόχος τους είναι να εγείρουν τη συνείδηση 
των γονέων και να τους δώσουν τις βάσεις για 
να γίνουν δημιουργικοί αξιοποιώντας τη 
δυναμική της οικογένειάς τους για να 
αυξήσουν τη νοητική, συναισθηματική και 
πνευματική υγεία της οικογένειας. Μία από 
αυτές τις πηγές υιοθετήθηκε σε ένα 
πρόγραμμα για γονείς (Dhall and Dhall, 
1999), το οποίο χρησιμοποιείται σε πολλές 
χώρες. 
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ΑΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 
Πηγή: Radio Sai Global  
Harmony και  
ιστοσελίδα Heart2Heart   
 
Ο Οργανισμός  Σάτυα Σάι έχει δημιουργήσει μία 
δυναμική ιστοσελίδα και μία δορυφορική 
ραδιοφωνική υπηρεσία που ονομάζεται 
Heart2Heart/Radio Sai Global Harmony και στον 
οποίον παρουσιάζονται τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα Σάτυα Σάι. Η ιστοσελίδα είναι: 
www.radiosai.org  
 
                                                                                                                                Δρ. Michael Nobel 
 

Αν το Μήνυμα της Αγάπης του Σουάμι μπορεί να φτάσει τόσο μακριά από στόμα σε στόμα, 
τότε σκεφτείτε πόσο πιο μακριά θα φτάσει μέσω μίας εικοσιτετράωρης ραδιοφωνικής 
υπηρεσίας. 
-Dr. Michael Nobel, Δισέγγονος του Alfred Nobel 
 Πρόεδρος του Ιδρύματος Νόμπελ (The Appeal of Nobel Peace Laureate Foundation) 

 
 
Το μέσο αυτό περιλαμβάνει ένα μηνιαίο 
ηλεκτρονικό περιοδικό, το Heart2Heart, 
ψηφιακά βίντεο πολιτιστικών εκδηλώσεων 
στο Πρασάντι Νίλαγιαμ και ομιλίες του  
Σάτυα Σάι Μπάμπα.  Περιλαμβάνει επίσης  
και εκπομπές από το Sai Radio Global 
Harmony, μία δορυφορική ραδιοφωνική 
υπηρεσία. Η ραδιοφωνική υπηρεσία μεταδίδει 
μέσω δύο δορυφόρων στην Ασία, την 
Αφρική, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και την 
Μέση Ανατολή. Εκτός από τις δύο 
δορυφορικές υπηρεσίες, το Radio Sai 
εκπέμπει και μέσω διαδικτύου για να 
διευκολύνει τους ακροατές της Αμερικής, της 
Σκανδιναβίας, της Ανατολικής Ευρώπης, της 
Ρωσίας, της Αυστραλίας και της Νέας 
Ζηλανδίας.  
  
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Σάτυα Σάι 
μόλις τώρα άρχισαν να εκμεταλλεύονται την 
τεράστια δυναμική αυτής της υπηρεσίας για 
να βοηθήσουν τους δασκάλους, τους γονείς 
και τους μαθητές των Ανθρωπίνων Αξιών ανά 
τον κόσμο. Μία ομάδα παρέχει τεχνική 
υποστήριξη στην ιστοσελίδα Heart2Heart, 
έτσι ώστε να μην διακόπτεται η εκπομπή. 
Γίνονται συζητήσεις για τον τρόπο με τον  

 
οποίο η δυναμική αυτού του πολλαπλού 
μέσου θα αξιοποιηθεί στο έπακρο και έτσι θα 
βοηθήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα  
Σάτυα Σάι Μπάμπα με τις εξής υπηρεσίες:  

 Πρόσβαση στις ομιλίες του  Σάτυα Σάι 
Μπάμπα πάνω στην εκπαίδευση. 

 Επιμόρφωση των δασκάλων πάνω στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Επιμόρφωση των δασκάλων πάνω στις 
Ανθρώπινες Αξίες και στην εγγενή σχέση 
τους με την πνευματικότητα, η οποία είναι 
μη-δογματική και μη-θρησκευτική.  

 Μαθήματα κατανόησης για μαθητές και 
καθηγητές όλων των θρησκειών, καθώς 
και της ενότητας των θρησκειών, έτσι 
ώστε να καλλιεργηθεί το αίσθημα της 
αδελφότητας των ανθρώπων και της 
πατρότητας του Θεού. 

 Ιστορίες για παιδιά αξιοθαύμαστων 
ανδρών και γυναικών από διάφορους 
πολιτισμούς και διαφορετικές γλώσσες 
που μας εμπνέουν με το παράδειγμά τους 
να ζήσουμε μία ενάρετη ζωή. 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΤΥΑ ΣΑΪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Ομιλίες πάνω στην ολοκληρωμένη 
διαδικασία μάθησης και στην ενότητα των 
μεγαλύτερων θρησκειών. 

 Πολιτισμικά προγράμματα του Πρασάντι 
Νίλαγιαμ και άρθρα στο ηλεκτρονικό 
περιοδικό Heart2Heart, καθώς και 
ραδιοφωνικές εκπομπές που θα φέρουν 
βαθύτερη κατανόηση στους καθηγητές 
και στους μαθητές για τον σκοπό, την 
αξία και το νόημα των εορτών των 
μεγαλύτερων θρησκειών.  

 Πολιτιστικά προγράμματα που δείχνουν 
την ενότητα πέρα από την πολλαπλότητα 
και την διαφορετικότητα. 

 Άρθρα και εκπομπές σχετικά με 
επιλεγμένα εθελοντικά έργα που έχουν 
πραγματοποιηθεί από τον Οργανισμό  
Σάτυα Σάι ανά τον κόσμο, ώστε οι 
μαθητές να λάβουν ως κατεύθυνση την 
υπηρεσία στην κοινωνία.  

 
 
Το Radio Sai Global Harmony και οι σχετικές 
ιστοσελίδες, μαζί με τις ενημερωτικές 
ιστοσελίδες των Κέντρων Σάτυα Σάι, των 
σχολείων Σάτυα Σάι, των Ιδρυμάτων Σάτυα 
Σάι και του Οργανισμού Σάτυα Σάι σε  

διάφορες χώρες αποτελούν μία ανεξάντλητη 
πηγή εκπαιδευτικού υλικού άμεσα 
προσβάσιμη από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, με σύνδεση στο διαδίκτυο.  
 
Ομιλίες  του Σάτυα Σάι Μπάμπα και 
Αιώνιος Ηνίοχος  
 
Ο Αιώνιος Ηνίοχος είναι ένα μηνιαίο 
περιοδικό που εκδίδεται από τον Οργανισμό 
Εκδόσεων  Σάτυα Σάι Μπάμπα στο Πρασάντι 
Νίλαγιαμ. Αυτό το περιοδικό έχει αφιερωθεί 
στην ηθική και πνευματική ανάταση της 
ανθρωπότητας μέσω των πέντε Ανθρωπίνων 
Αξιών. Στον Αιώνιο Ηνίοχο βρίσκονται οι πιο 
πρόσφατες ομιλίες του Μπάμπα και κείμενα 
από σημαντικούς αρθρογράφους, συχνά 
εκπαιδευτικούς. Οι ομιλίες καθώς και μία 
μεγάλη ποικιλία από πνευματικά βιβλία είναι 
διαθέσιμα στο βιβλιοπωλείο του Πρασάντι 
Νίλαγιαμ. Στον Αιώνιο Ηνίοχο αναφέρονται 
τα νέα από τα Κέντρα  Σάτυα Σάι ανά τον 
κόσμο σχετικά με εκπαιδευτικά και 
ανθρωπιστικά έργα. Το περιοδικό διανέμεται 
σε όλες τις χώρες μέσω των Κέντρων και 
παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ώθηση των 
αναγνωστών του προς μία πνευματική ζωή 
σύμφωνη με τις διδασκαλίες του  Σάτυα Σάι 
Μπάμπα. 

 
 

   
64



 
ΜΗ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΥΠΑ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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