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Εκπαίδευση – Κουίζ 

Εδώ θα βρείτε ένα κουίζ για τα παγκόσμια και ευρωπαϊκά 
εκπαιδευτικά ζητήματα. 

 ΘΕΜΑ 

Εκπαίδευση 

 
Εξετάστε τις γνώσεις σας για την εκπαίδευση με το αυτό το κουίζ 

1. Πόσα παιδιά παγκοσμίως δεν φοιτούν στο δημοτικό σχολείο; 
α) 35 εκατομμύρια  
β) 61 εκατομμύρια 
γ) 90 εκατομμύρια 

 
Απάντηση: β  

Παγκοσμίως 61 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας από 6 μέχρι 11 χρονών δεν φοιτούν σε σχολείο. 
Πηγή: UNESCO Institute for Statistics, 2016 

 
 
2. Πόσα παιδιά και νέοι παγκοσμίως δεν φοιτούν στο δημοτικό σχολείο ή το γυμνάσιο/ λύκειο; 

α) 147 εκατομμύρια 
β) 206 εκατομμύρια 
γ) 263 εκατομμύρια 

  
Απάντηση: γ 

Συνολικά 263 εκατομμύρια παιδιά και νέοι δεν φοιτούν στο δημοτικό σχολείο ή το γυμνάσιο/ 
λύκειο. Αυτό συμβαίνει περισσότερο με τους νέους παρά με τα παιδιά.  
Πηγή: UNESCO Institute for Statistics, 2016 

 
  
3. Πόσοι ενήλικες παγκοσμίως δεν μπορούν να διαβάσουν ή να γράψουν μια απλή πρόταση; 

α) 472 εκατομμύρια 
β) 758 εκατομμύρια 
γ) 906 εκατομμύρια 

  
Απάντηση: β 

Παγκοσμίως 758 εκατομμύρια ενήλικες δεν μπορούν να γράψουν ή να διαβάσουν. Αυτό αναλογεί 
με το 10% του πληθυσμού της γης. 
Πηγή: UNESCO GEM report 2016 
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4. Ποιο είναι το ποσοστό των δημοτικών σχολείων παγκοσμίως που δεν έχουν παροχή νερού; 

α) 5% 
β) 30% 
γ) 43% 

 

Απάντηση: β  

30% των δημοτικών σχολείων δεν είχαν επαρκή παροχή νερού το 2013. 
Πηγή: UNESCO GEM report 2016 

  
 
5. Ο Στόχος 4 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αναφέρεται: 

α) στη Φτώχεια 
β) στην Εκπαίδευση 
γ) στην Ανισότητα 

 

Απάντηση: β 

Ο Στόχος 4 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αναφέρεται στη «Διασφάλιση αποκλειστικής και δίκαιης 
ποιότητας στην εκπαίδευση και στην προώθηση ευκαιριών διά βίου μάθησης για όλους». 
Πηγή: Report of the Secretary-General, "Progress towards the Sustainable Development 
Goals", https://sustainabledevelopment.un.org/  

  
 
6. 37 εκατομμύρια παγκοσμίως των παιδιών που δεν φοιτούν σε σχολείο ζουν σε περιοχές που 

επηρεάζονται από κρίσεις και συκγρούσεις. 
α) Σωστό 
β) Λάθος 

Απάντηση: α 

Οι κρίσεις, όπως οι φυσικές καταστροφές, αποτελούν σοβαρό λόγο της μη φοίτησης παιδιών στα 
σχολεία. Εν τούτοις, μόνο το 2% της παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας ξοδεύεται στην 
εκπαίδευση.   
Πηγή: GCE UK 2016 
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7. Ποια χώρα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό παιδιών που δεν φοιτούν στο σχολείο; 
α) Νιγηρία 
β) Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό 
γ) Ινδία 

Απάντηση: α 

Στη Νιγηρία 8.7 εκατομμύρια παιδιά δεν φοιτούν στο σχολείο. Ακολουθούν, το Πακιστάν (5.6 
εκατομμύρια) και η Ινδία (2.9 εκατομμύρια). Μόνο έξι χώρες συγκεντρώνουν περισσότερο από το 
ένα τρίτο των παιδιών που δεν φοιτούν στο σχολείο.  
Πηγή: UNESCO Institute for Statistics 2016 

 
 
8. Το ένα τρίτο των παιδιών στις ηλικίες του δημοτικού σχολείου που δεν φοιτούν στο σχολείο 

έχουν αναπηρία. 
α) Σωστό 
β) Λάθος 

  
Απάντηση: α 

Το 2015, 24 εκατομμύρια παιδιά με αναπηρία δεν φοίτησαν σε δημοτικό σχολείο.   
Πηγή: GCE UK 

 
 
9. Περίπου ίδια ποστοστά αγοριών και κοριτσιών δεν φοιτούν στο σχολείο. 

α) Σωστό 
β) Λάθος 

 
Απάντηση: α 

Το 2014, 19% των κοριτσιών ηλικίας δημοτικού σχολείου και γυμνασίου/ λυκείου, συγκριτικά με 
18% των αγοριών δεν φοιτούσαν σε σχολείο. Ωστόσο, αυτά τα στατιστικά δεδομένα δεν 
παρουσιάζουν την ολοκληρωμένη εικόνα. Τα αγόρια μπορεί πότε να παρουσιάζονται και πότε να 
εγκαταλείπουν το σχολείο ή να αρχίζουν να φοιτητούν στο σχολείο πιο αργά. Κατά ένα ποστοστό 
50%, όμως, τα κορίτσια τείνουν να μην φοιτούν καθόλου στο σχολείο. 
Πηγή: UNESCO Institute for Statistics 2016 
 
 
10. Τι ποστοστό των Ευρωπαίων ενηλίκων δεν μπορούν να στείλουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα; 

α) 6% 
β) 12% 
γ) 35% 
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Απάντηση: γ 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 35% των ενηλίκων δεν κατέχει τη βασική δεξιότητα που αφορά την 
αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος. Ένα ποσοστό 56% δεν μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς 
υπολογισμούς.  
Πηγή: UNESCO GEM report 2016 
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