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Εκπαίδευση για Όλους - Επισκόπηση 

Παρατίθεται μια επισκόπηση του ζητήματος Εκπαίδευση για 
Όλους. Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε τις 
δραστηριόητες κριτικής σκέψης και μελετήστε τον Οδηγό 
Δράσης για να δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε.   

 ΘΕΜΑ 

Εκπαίδευση  

 

Εισαγωγή  

Το 2000, 110 περίπου εκατομμύρια 
παιδιά παγκοσμίως δεν φοιτούσαν σε 
σχολείο. Οι ηγέτες του κόσμου σε 
συνάντησή τους δεσμεύτηκαν ότι, με το 
τέλος του 2015, όλα τα αγόρια και τα 
κορίτσια θα παρακολουθούσαν ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα  
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή η 
δέσμευση αποτέλεσε το δεύτερο από 
τους οκτώ Στόχους για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη της Χιλιετίας (Millennium 
Development  Goals – MDG 2). 

Η πρώτη έμφαση του MDG 2 ήταν η 
εμπλοκή παιδιών στο σχολείο. Υπήρξε 
μεγάλη πρόοδος όταν πολλές χώρες 
αφαίρεσαν τα δίδακτρα από τα σχολεία και ένας μεγάλος αριθμός παιδιών πήγε στο σχολείο για 
πρώτη φορά. Ωστόσο, πρόσφατα, σταμάτησε να παρατηρείται πρόοδος στην καθολική 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το 2015 υπήρχαν ακόμη 58 εκατομμύρια παιδιά που δεν φοιτούσαν σε 
σχολείο. Πολλά από αυτά ήταν κορίτσια, παιδιά με ανάγκες και παιδιά που ζούσαν σε χώρες που 
επηρεάστηκαν από την κρίση. Ο στόχος που τέθηκε από το Στόχο 2 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της 
Χιλιετίας απέτυχε.  

 

Στόχοι για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

Το 2015 οι ηγέτες του κόσμου έστρεψαν την προσοχή τους στους καινούριους Στόχους για την  
Αειφόρο Αναπτυξη (new Sustainable Development Goals – SDGs) που αντικατέστησαν στους 
Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Χιλιετίας. Ο νέος Στόχος για την Αειφόρο Ανάπτυξη 4 
δεσμεύεται να «διασφαλίσει την αποκλειστική και δίκαιη ποιότητα στην εκπαίδευση και να 
προωθήσει τις ευκαιρίες διά βίου μάθησης για όλους». 

Επομένως, η προσοχή στρέφεται τώρα από την εμπλοκή των παιδιών στο σχολείο, στην ποιότητα 
της εκπαίδευσης που λαμβάνουν τα παιδιά. Για παράδειγμα, ζητήματα όπως ο αριθμός των 

Ένα μάθημα μαθηματικών σε μια τάξη πεντάχρονων παιδιών 
στην Mandanpur Khadar, στο Δελχί. 

Βραβείο: David Levene/GCE UK 



 

 

www.sfyouth.eu 

προσοντούχων εκπαιδευτικών, το μέγεθος της τάξης και η υποδομή του σχολείου, αποτελούν 
θέματα σημασίας.   

Επιπρόσθετα, η έμφαση στη διά βίου μάθηση,  στοχεύει στην αντιμετώπιση των υψηλών 
επιπέδων αναλφαβητισμού των ενηλίκων και της φοίτησης στο δημοτικό σχολείο. Το 2016, 263 
εκατομμύρια, περίπου παιδιά και νέοι δεν φοιτούσαν σε δημοτικό σχολείο ή γυμνάσιο/ λύκειο.   

Η διασφάλιση της εκπαίδευσης για όλους είναι μια αποθαρρυνητική πρόκληση, αφού υπάρχουν 
πολλά εμπόδια, όπως η φτώχεια, η ανισότητα φύλων και η ανικανότητα. Υπάρχουν επιπλέον 
εμπόδια τα οποία έχουν παρουσιαστεί πρόσφατα, όπως  οι δυσκολίες που προκύπτουν από τις 
συγκρούσεις και τη βία, οι φυσικές καταστροφές, οι επιδημίες σε θέματα υγείας, όπως ο ιός 
Έμπολα που παρουσιάστηκε στη Δυτική Αφρική, το 2014. 

Αυτές οι προκλήσεις έχουν επιπτώσεις στη χρηματοδότηση, με τον τομέα της εκπαίδευσης να έχει 
ανάγκες για μεγαλύτερες επενδύσεις για την εκπλήρωση του 4ου Στόχου. Ωστόσο, οι πλούσιες 
χώρες δεν παρέχουν όλη τη βοήθεια, όπως δεσμεύτηκαν αρχικά, και χώρες με πολλά παιδιά που 
δεν φοιτούν στο σχολείο δεν ξοδεύουν πολλά χρήματα στην εκπαίδευση, ακόμη κι όταν μπορούν. 
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