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Εκπαίδευση για Όλους – Εργαστήριο 

Αυτό το εκπαιδευτικό εργαστήριο σχεδιάστηκε για να 
βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν γνώσεις και απόψεις σε 
σχέση με την Εκπαίδευση για Όλους μέσω της υπόδυσης 
ρόλων. 

 ΘΕΜΑ 

Eκπαίδευση για Όλους – 
Εργαστήριο  

Ηλικία: 11- 16 χρόνων       Διάρκεια: 1 ώρα περίπου 

Περίληψη 

Το 2000 οι ηγέτες του κόσμου δεσμεύτηκαν πως όλα τα παιδιά, κορίτσια και αγόρια, θα ολοκλήρωναν τη 
φοίτησή τους στο δημοτικό σχολείο μέχρι το 2005. Ωστόσο, το 2015, 58 εκατομμύρια παιδιά δεν 
φοιτούσαν σε σχολείο και ο στόχος δεν εκπληρώθηκε1. Στις αρχές της νέας χιλιετίας, παρατηρήθηκε 
πρόοδος σε σχέση με την φοίτηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς οι χώρες αύξησαν τη συμμετοχή 
και απέσυραν τα δίδακτρα. Όμως, οι ρυθμοί της προόδου μειώθηκαν στα τέλη της πρώτης δεκαετίας. Η 
φτώχεια, οι ανισότητες φύλου, η ανικανότητα, η χαμηλή ποιότητα εκπαίδευσης και οι επιπτώσεις των 
συγκρούσεων και των φυσικών καταστροφών, αποδείχθηκαν μεγάλα εμπόδια στην εκπλήρωση του 
στόχου της εκπαίδευσης για όλους. 

Το 2015 οι ηγέτες του κόσμου καθιέρωσαν τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  (Sustainable 
Development Goals – SDGs) και υποσχέθηκαν να διασφαλίσουν ισότιμη ποιοτική εκπαίδευση και ευκαιρίες 
δια βίου μάθησης για όλους μέχρι το 2030. 

Το εργαστήριο αυτό διερευνά την εκπαίδευση στο Αφγανιστάν. Το 2014, τρεις χώρες, η Νιγηρία, το 
Πακιστάν και το Αφγανιστάν, αντιπροσώπευαν τα 21 από τα 58 εκατομμύρια παιδιών εκτός σχολείου. Η 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν ευάλωτα κράτη, όπως αυτά, είναι ζωτικής σημασίας, 
εάν η εκπαίδευση για όλα τα παιδιά θα γίνει πραγματικότητα.     

Μέχρι το 2013, το Αφγανιστάν είχε σημειώσει πρόοδο σε σχέση με την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο, 
αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν συνεχιζόμενες 
συγκρούσεις και ανασφάλεια, έλλειψη καταρτισμένων εκπαιδευτικών, ανεπαρκείς εγκαταστάσεις του 
σχολείου και κοινωνικά εμπόδια στην εκπαίδευση των κοριτσιών. Το εργαστήριο αυτό ζητά από τους 
νέους να φανταστούν ότι κάνουν ένα μάθημα στο Αφγανιστάν και να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία τους 
για να προσδιορίσουν τις προτεραιότητες για τη συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης στο Αφγανιστάν. 

Μαθησιακοί Στόχοι 

• Να αντιληφθούν οι νέοι πώς είναι να υπάρχει ένα 
προβληματικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

• Να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν ένα 
σχολείο στο Αφγανιστάν με ένα σχολείο στην 
Κύπρο. 

Αποτελέσματα 

• Να αντιληφθούν και να αναλύουν τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά 
στα σχολεία του Αφγανιστάν. 

• Να εντοπίζουν και να επιλύνουν προβλήματα 
δουλεύοντας αποτελεσματικά σε μια ομάδα. 

                                                       

1 Στατιστικά δεδομένα από: www.sendmyfriend.org  

http://www.sendmyfriend.org/
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Να εισηγούνται προτεραιότητες για την 
εκπαίδευση στο Αφγανιστάν. 

Πηγές 

• Βίντεο: Η Ιστορία της Nazifa (3’ 51”): https://www.youtube.com/watch?v=YrEQ2zV5bRQ   
• Βίντεο: Εκπαίδευση για Κορίτσια, το Μέλλον μας Εξαρτάται από Αυτή (2’ 33”): 

https://www.youtube.com/watch?v=H3uOLGvw0qE   

https://www.youtube.com/watch?v=YrEQ2zV5bRQ
https://www.youtube.com/watch?v=H3uOLGvw0qE
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Μάθημα στο Αφγανιστάν 

1. Διδάξετε ένα μάθημα για το Αφγανιστάν (30 λεπτά)  

Φωτοτυπήστε και μοιραστείτε αυτές τις φωτογραφίες για να δείξετε τις ζωές των παιδιών στο 
Αφγανιστάν. 

 
Σχολείο στην Τζαλαλαμπάτ, Αφγανιστάν (Φωτογραφία: Shah Bibi/ACBAR) 
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Κορίτσια που παίρνουν νερό στη Parwan-e-duo slum, στην Καμπούλ. (Φωτογραφία: Jason P Howe/Oxfam 
GB) 
 
 

 
Παιδιά καθ’ οδόν προς το σχολείο, Shar-i-Buzurg. (Φωτογραφία: Elissa Bogos/Oxfam GB) 
 

 
Σχολείο που χτίστηκε πρόσφατα στη Parwan. (Φωτογραφία: Louise Hancock/Oxfam GB) 
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Αυτή η δραστηριότητα καλεί τους εκπαιδευτικούς να περάσουν τις εικόνες του μαθησιακού 
περιβάλλοντος στο οποίο ζουν καθημερινά πολλοί μαθητές στο Αφγανιστάν.  

Καθώς το μάθημα αυτό θα είναι κάπως ασυνήθιστο για τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί καλούνται 
να το πλαισιώσουν παρουσιάζοντας αρχικά στους μαθητές τις φωτογραφίες (δείτε πιο πάνω) ή τα 
βίντεο (δείτε τους πιο πάνω συνδέσμους). 

Παρουσιάζονται κάποιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Αφγανοί μαθητές. Οι 
συνθήκες στην Καμπούλ και στις άλλες μεγάλες πόλεις είναι καλύτερες από αυτές που 
σημειώνονται πιο κάτω, καθώς οι συνθήκες στις αγροτικές περιοχές μπορεί να είναι πολύ 
χειρότερες. Για παράδειγμα, μόνο το 8% των σχολείων στη Balkh διαθέτουν κτηριακές υποδομές.  

• Τα παιδιά έχουν συνήθως μακρύ δρόμο να διανύσουν μέχρι να φτάσουν στο σχολείο. Τα 
ταξίδια μπορεί να διαρκούν μέχρι και τρεις ώρες και αυτό είναι πολύ συνηθισμένο, 
ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές.   

• Τα παιδιά γίνονται συχνά θύματα εκφοβισμού ή παρενόχλησης από τους ενήλικες στο 
δρόμο προς το σχολείο. Αυτό συμβαίνει περισσότερο στα κορίτσια παρά στα αγόρια.  

• Η βία και οι συγκρούσεις επηρεάζουν πολλά μέρη της χώρας. Αυτό κλείνει σχολεία και 
επηρεάζει αρνητικά την εκπαίδευση. 

• Αν και χτίζονται αρκετά νέα σχολεία, πολλά σχολεία δεν έχουν ακόμη κτηριακές υποδομές. 
• Πολλοί εκπαιδευτικοί είναι μη προσοντούχοι και συχνά τα μαθήματα είναι χαμηλής 

ποιότητας. 
• Πολλά είναι τα σχολεία που δεν διαθέτουν τα ακόλουθα:  

o Τουαλέτες, νιπτήρες και βρύσες, αρκετά βιβλία, θρανία, καρέκλες, τετράδια, 
φυλλάδια, στυλό, κ.λπ. 

Διδάξετε ένα μέρος ενός συνηθισμένου μαθήματος κάτω από αυτές τις συνθήκες, αν είναι 
δυνατόν. Οι μαθητές θα πρέπει να αναστοχαστούν σε σχέση με αυτή την εμπειρία. Όπου η 
αναπαράσταση των συνθηκών είναι δύσκολη, χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας.  

Στοχεύστε να διδάξετε το μάθημα εκτός τάξης. Κάτω από ένα δέντρο, για παράδειγμα. Αν κάνει 
πολλή ζέστη ή πολύ κρύο, οι μαθητές στο Αφγανιστάν προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα όσο 
καλύτερα μπορούν.  

• Διδάξετε στην απουσία θρανίων και καρεκλών. Καλέστε τους νέους να καθίσουν στο 
πάτωμα ή στο χώμα. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα στο Αφγανιστάν.   

• Διδάξετε στην απουσία βιβλίων, τετραδίων, στυλό, μολυβιών και άλλου σχολικού 
εξοπλισμού. Αν υπάρχουν κιμωλίες, χρησιμοποιήστε τις.  

• Η τάξη θα πρέπει να είναι πολυάριθμη, άρα τοποθετήστε 2-3 τάξεις μαζί.  
• Το διδακτικό σας στυλ θα πρέπει να περιλαμβάνει κυρίως, ομιλία και κιμωλία. Καλέστε 

τους νέους να επαναλάβουν τις απαντήσεις. Επιλέξτε ένα ή δυο νέους για να γράψουν τις 
εξισώσεις ή την ορθογραφία στον πίνακα με την κιμωλία. 

• Πολλά κορίτσια δεν έχουν την ευκαιρία να φοιτήσουν στο σχολείο. Κάποια κορίτσια θα 
εγκαταλείψουν το μάθημα για να τους ανατεθούν μικροδουλειές.  
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• Οι νέοι θα κουραστούν από τη μακρινή διαδρομή τους από και προς το σχολείο, την πείνα, 
τη δίψα, και την ανάγκη να χρησιμοποιήσουν τουαλέτα. Ιδιαίτερα τα κορίτσια, που 
βρίσκονται σε εκείνες τις ημέρες του μήνα, θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν το μπάνιο. 

Αφότου διδάξετε κάποιο περιεχόμενο από το αναλυτικό, επιστρέψετε στους εαυτούς σας και την 
πραγματικότητα της κανονικής σας τάξης.  

 

2. Αναστοχασμός (25 λεπτά) 

Καλέστε τους νέους να δουλέψουν σε ομάδες και να αναστοχαστούν σε σχέση με την εμπειρία 
που είχαν από ένα μάθημα στο Αφγανιστάν. Οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορεί να βοηθήσουν στον 
αναστοχασμό. Μπορεί να σημειώνονται σε υπο-ομάδες και μετά να γίνεται συζήτηση στην 
ολομέλεια. 

α. Το Μάθημα 

Ποιες ήταν οι διαφορές ανάμεσα στο μάθημα στο Αφγανιστάν και στο συνηθισμένο τους μάθημα; 

Ήταν δύσκολο να μάθει κανείς αποτελεσματικά στο μάθημα στο Αφγανιστάν; Γιατί; 

Πιστεύετε πως είναι δύσκολο για τα κορίτσια να μάθουν στο μάθημα του Αφγανιστάν; Γιατί; 

β. Βελτιώνοντας την εκπαίδευση στο Αφγανιστάν 

Ζητήστε από τα παιδιά να παίρνουν σημειώσεις κάτω από 3 τίτλους: 

• Πώς είναι τώρα  η εκπαίδευση του Αφγανιστάν; 
• Πώς θα ήθελαν οι νέοι να είναι σε δέκα χρόνια; (με μια υπενθύμιση να είναι ρεαλιστικοί) 
• Ποιες πέντε προτεραιότητες θα ήθελαν οι νέοι να θέτουν η κυβέρνηση και οι διεθνείς 

δωρητές; Αυτή η ερώτηση έχει να κάνει με τις προτεραιότητες και, αν είναι δυνατόν, το 
πώς αλληλοσυσχετίζονται. 
 

3. Ολομέλεια (5 λεπτά) 

Ολοκληρώστε το εργαστήριο με μια σύντομη συζήτηση στην ολομέλεια. Τονίστε τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζονται από τις κυβερνήσεις που στοχεύουν να παρέχουν εκπαίδευση για όλους. 
Όταν μια χώρα βιώνει συγκρούσεις ή άλλες κρίσεις, αυτές οι προκλήσεις είναι ακόμη 
μεγαλύτερες. 
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