
Παηδηά πνπ δελ μέξνπλ ηη ζα πεη ζρνιείν 

Η εηήζηα έθζεζε ηεο Unicef ππελζπκίδεη ζηνπο πνιηηηζκέλνπο ηηο 

δεζκεύζεηο απέλαληη ζηηο θησρέο ρώξεο 

Κείκελν ηεο Έιελαο Kαξαλάηζε από ηνλ εκεξήζην ηύπν 

  

Η αλζξώπηλε επεκεξία, ην ππέξηαην αγαζό πνπ επαγγέιιεηαη θάζε 

πνιηηηθή εμνπζία θαη θνηλσλία εμαξηάηαη άκεζα από ηελ παξνρή βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο κε ίζνπο όξνπο γηα όινπο. Απηό είλαη ην θεληξηθό ζπκπέξαζκα 

ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηεο Unicef γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ παηδηώλ ζηνλ θόζκν 

ζην θαηώθιη ηνπ 2004, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζήκεξα κε αθνξκή ηελ 

Παγθόζκηα Ηκέξα γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ. 

ύκθσλα κε ηελ έθζεζε, ε παξνρή πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο ζηα 

θνξίηζηα ζα βειηίσλε ζεκαληηθά άιινπο δείθηεο επεκεξίαο, θαζώο ζήκεξα 

ε πιεηνλόηεηα ησλ ρσξώλ κε ηα ρακειόηεξα πνζνζηά εγγξαθήο θνξηηζηώλ 

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε παξνπζηάδνπλ ηα πςειόηεξα πνζνζηά 

παηδηθήο ζλεζηκόηεηαο, όπνπ πεξηζζόηεξα από ην 15% ησλ παηδηώλ ράλνπλ 

ηε δσή ηνπο πξηλ ζπκπιεξώζνπλ ηα πέληε ηνπο ρξόληα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

όηη ε Ειιάδα δηαηεξεί έλα από ηα ρακειόηεξα πνζνζηά βξεθηθήο θαη 

παηδηθήο ζλεζηκόηεηαο (0,5%) ελώ ηε ζιηβεξή πξσηηά έρεη ε ηέξα Λεόλε 

κε πνζνζηό 28,4%. Σν πξνζδόθηκν επηβίσζεο είλαη ηδηαίηεξα πςειό ζηε 

ρώξα καο ζπγθξηηηθά κε ηνλ ππόινηπν πιαλήηε, θαζώο αγγίδεη ηα 78 έηε 

δσήο, ελώ ηελ πξώηε ζέζε δηαηεξνύλ νη Θάπσλεο (81 ρξόληα), ελώ κόιηο ηα 

33 ρξόληα θζάλνπλ θαηά κέζν όξν νη θάηνηθνη ηεο Ζάκπηα. 

Από ηνπο ππόινηπνπο δείθηεο πνπ παξνπζηάδεη ε έθζεζε, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη κεδεληθά πνζνζηά αλαιθαβεηηζκνύ εκθαλίδνπλ κόλν νη 

ρώξεο ηεο πξώελ νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηα λεζηά Mπαξκπέηληνο, ελώ ε 

Ειιάδα έρεη 3% αλαιθαβεηηζκό. ηνλ αληίπνδα, νη αθξηθαληθέο ρώξεο 

ππνιείπνληαη αθόκε αξθεηά, κε πξώηε ζε αλαιθαβεηηζκό ηε Νηγεξία 

(84%). Από ηα 121 εθαηνκκύξηα παηδηά πνπ απέρνπλ από ηε ζρνιηθή 

δηαδηθαζία αλά ηνλ θόζκν, ηα 65 εθαηνκκύξηα είλαη θνξίηζηα. Τπνινγίδεηαη 

όηη ην 83% όισλ ησλ θνξηηζηώλ πνπ δελ ππήξμαλ καζήηξηεο δνπλ ζηελ 

Αθξηθή, ηε Νόηηα Αζία θαη ηνλ Εηξεληθό. 

Η έθζεζε δείρλεη όηη ηα θνξίηζηα πνπ απνζηεξνύληαη εθπαίδεπζεο 

είλαη πην επάισηα ζηε θηώρεηα, ηελ πείλα, ηε βία, ηελ θαθνπνίεζε, ηελ 

εθκεηάιιεπζε θαη ηε δηαθίλεζε θαη δηαηξέρνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν από 

αζζέλεηεο. Δηαπηζηώλεηαη όηη νη πεξηζζόηεξεο αλεπηπγκέλεο ρώξεο θαη ηα 

δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα απέηπραλ λα ζηαζνύλ ζην ύςνο ησλ 

δεζκεύζεώλ ηνπο λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ εθπαίδεπζε. Απηό πηζαλόηαηα 



απνδίδεηαη ζηελ ηξέρνπζα ελαζρόιεζε κε ηελ αζθάιεηα, ε νπνία ζρεδόλ 

κνλνπώιεζε ηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα. 

Η Unicef, ζην πιαίζην ηνπ απνινγηζκνύ δξάζεο ηεο, αλαθέξεη ην 

παξάδεηγκα 13 ρσξώλ, ζηηο νπνίεο εθαξκόζηεθαλ πξνγξάκκαηα κε ζηόρν 

ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ ζηελ εθπαίδεπζε. Εηδηθόηεξα, ζην Αθγαληζηάλ, ε 

εθζηξαηεία «Πίζσ ζην ρνιείν» έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζε 4 εθαηνκκύξηα 

παηδηά λα εγγξαθνύλ ζην ζρνιείν θαη από απηά ην έλα εθαηνκκύξην ήηαλ 

θνξίηζηα. 

  

ΕΡΩΣΗΕΘ 

  

1.      Κάζε θξάζε αλαθέξεηαη αληίζηνηρα ζε κία παξάγξαθν. Απαληήζηε 

ραξαθηεξίδνληαο                                                                ζσζηή   ιάζνο 

α Σν θείκελν μεθηλά από κηα γεληθή θξίζε       

β Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζπζρεηίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

θνξηηζηώλ κε 

      

  ηελ παηδηθή ζλεζηκόηεηα       

γ Σν πξόβιεκα ηνπ αλαιθαβεηηζκνύ παξνπζηάδεηαη πνιύ 

ζεκαληηθό ζ’  

      

  όιν ηνλ θόζκν       

δ Η απνπζία εθπαίδεπζεο θάλεη ηνλ πιεζπζκό θαη θπξίσο ηα 

θνξίηζηα πην 

      

  επάισην ζε πνιιά άιια πξνβιήκαηα       

ε Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα όηαλ ρξεκαηνδνηνύληαη θαη        

  εθαξκόδνληαη θέξλνπλ απνηειέζκαηα       

10/100 

  

2.      Κάζε θξάζε αλαθέξεηαη αληίζηνηρα ζε κία παξάγξαθν. Απαληήζηε 

ζύληνκα 

α. Πνηεο είλαη νη δύν έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη ζηελ πξώηε παξάγξαθν; 

β. Πνηεο είλαη νη δύν έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη ζηελ δεύηεξε παξάγξαθν; 

γ. Πνηνο είλαη ν ραξαθηήξαο θπξίσο ησλ ζπκάησλ ηνπ αλαιθαβεηηζκνύ; 

(ηξίηε παξάγξαθνο) 



δ. Ση εκπόδηζε ηελ ρξεκαηνδόηεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ; (ηέηαξηε 

 παξάγξαθνο) 

ε. Τπάξρνπλ ελδείμεηο όηη ε Unicef κπνξεί λα θάλεη θάηη ζεηηθό γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνύ; (πέκπηε παξάγξαθνο) 
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3.      Εληνπίζηε θαη εμεγήζηε ηε κεηαθνξηθή θξάζε ηεο πξώηεο 

παξαγξάθνπ. 
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4.      Να βξεζνύλ ζπλώλπκα ησλ παξαθάησ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ: 

επαγγέιιεηαη, επεκεξία, πξνζδόθηκν, επάισηα, δεζκεύζεσλ. 
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5.      όπσο πξνθύπηεη από ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε παξάγξαθν  ν 

αλαιθαβεηηζκόο πιήηηεη θπξίσο ηα θνξίηζηα θαη επζύλεηαη γηα πιήζνο άιια 

πξνβιήκαηα; Γηαηί λνκίδεηε όηη ζπκβαίλεη απηό; Ση δείρλεη γηα ηε ζέζε ηεο 

γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία; 
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6.      Πνηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα επηθέξεη ν αλαιθαβεηηζκόο; Εμεηάζηε 

ην πξόβιεκα από αηνκηθή, εζληθή θαη παγθόζκηα ζθνπηά. Γξάθεηε επηζηνιή 

ζε εθεκεξίδα ζπκκεηέρνληαο ζε δεκόζην δηάινγν από ηε ζηήιε ησλ 

αλαγλσζηώλ. 
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