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άση Ιδέες για ∆ρ

 

∆είτε µε τους µαθητές σας το DVD που σας έχουµε στείλει όπου παρουσιάζονται οι δραστηριό τητες της 

 
«Παγκόσµιας Εβδοµάδας ∆ράσης για την Εκπαίδευση 2006».  

Κάνετε ένα µάθηµα αφιε ρωµένο στην Εκπαίδευση για Όλους. Αφιερώστε µια διδακτική ώρα για να 

 

ενηµερώσετε τους µαθητές/µαθήτριες για το πόσα παιδιά βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης σήµερα, τις συνέπειες 
µιας τέτοιας κατάστασης, και για το τι µπορούν να κάνουν οι αναπτυγµένες χώρες για να βοηθήσουν. 

Φτιάξτε µε τους µαθητές σας χάρτινες αλυσίδες µε ανθρωπάκια- ζωγραφίστε τις και διακοσµείστε τις 
όπως θέλετε. Χρησιµοποιείστε τις για τις φωτογραφίες ή παραδώστε τις στον πολιτικό που θα καλέσετε να 
επισκεφτεί το σχολείο σας. 

 
 

 

 

∆ηµιουργείστε ανθρώπινες αλυσίδες και βγάλτε φωτογραφίες ή βιντεοσκοπείστε τη δράση! 
Μπορείτε να τις κάνετε µετά το τέλος του ειδικά αφιερωµένου µαθήµατος µέσα στην τάξη, ή και έξω από το 
σχολείο ή κατά τη διάρκεια µιας εκδροµής. Είναι σηµαντικό να έχει προηγηθεί το µάθηµα ώστε οι µαθητές να 
γνωρίζουν και να συναισθάνονται το λόγο µιας τέτοιας συµβολικής δράσης. Θυµίστε τους ότι την κατά τη 
διάρκεια της Παγκόσµιας Εβδοµάδας ∆ράσης για την Εκπαίδευση την ίδια δράση πραγµατοποιούν παιδιά σε 
τουλάχιστον 120 χώρες του κόσµου! 

 Γίνετε και εσείς µέλος της µεγαλύτερης ανθρώπινης αλυσίδας στον κόσµο. Επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα της Παγκόσµιας Εβδοµάδας ∆ράσης για την Εκπαίδευση www.campaignforeducation.org/joinup και 
υπογράψτε. Είναι εύκολο, διασκεδαστικό για τα παιδιά και γίνεται για καλό σκοπό! Είναι πολύ σηµαντικό 
µετά από κάθε δράση που θα κάνετε (µάθηµα, εκδήλωση, επίσκεψη πολιτικού, δηµιουργία 
αλυσίδων) να µπείτε στην ιστοσελίδα και να εγγράψετε τον ακριβή αριθµό των µαθητών που 
συµµετείχαν στη δράση. Έτσι, θα γνωρίζουµε τον ακριβή αριθµό των παιδιών του κόσµου που ζητούν 

 

Εκπαίδευση για Όλους. Σε αυτήν την ιστοσελίδα µπορείτε να προσθέσετε και τη φωτογραφία την τάξης σας και 
να γράψετε το δικό σας µήνυµα, το οποίο θα σταλεί στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.  

 Καλέστε έναν/µια πολιτικό «πίσω στα θρανία»! Ενηµερώστε τον/την για την κατάσταση στον Κόσµο 
σήµερα, ζητήσετε υ/ α κ ι . Παραδώστε 
του ό,τι υλικό έχουν  ε  µια ανθρώπινη 
αλυσίδα και βγάλ φω ρ ε τ  ικ
µπορείτε να αποστείλετ δ ι  και ό,τι άλλο υλικό έχετε µαζί µε µια επιστολή, όπου θα 
κάνετε έκκληση γ κπ υ

 

 το της να µεταφέρει το µήνυµ  στην κυβέρνηση αι τους πολιτ κούς αρχηγούς
οι µαθητές ετοιµάσει. Ζητήστε του να νωθεί µαζί σας, δηµιουργείστε

τε τογ αφία. Σ  περίπ ωση που δεν καλέσετε τον πολιτ ό στο σχολείο ή σε εκδήλωση, 
ε τις αλυσί ες, τ ς φωτογραφίες

ια Ε αίδε ση για Όλους.  

 Οργανώστε µια δ λ
αλυσίδα. Καλέστε σε  ά λ ω
και κάντε το γνωστό στ Ε

 
• 
• Θυµηθείτε, µπορείτε να κάνετε όσες από τις παραπάνω δράσεις θέλετε.  
• Μην ξεχάστε να µας ενηµερώσετε για τις δράσεις που σχεδιάζετε, συµπληρώνοντας τη 

  τέλος του πακέτου.  
ξεχάστε να βγάλετε φωτογραφίες των δράσεών σας και να µας τις στείλετε 
ρο ικά ή µέσω e-mail.  

• Μην ξεχάστε µετά από κάθε δράση που θα κάνετε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
gnforeducation.org/joinup και
ς δράσεις που οργανώσατε. 

• Θυµηθείτε ότι υλικό θα βρείτε και στο site της ActionAid Ελλάς, www.actionaid.gr

 εκ ήλωση σε κεντρικό σηµείο της περιοχή σας και κάνετε µια µεγά η ανθρώπινη 
 αυτήν µαθητές τους σχολείου σας, γονείς, µαθητές λλων σχο είων πολιτικά πρόσ πα 
α τοπικά Μέσα νηµέρωσης.  

Ακολουθούν επεξηγηµατικά φύλα για την κάθε προτεινόµενη δράση.  

 
φόρµα στο

• Μην 
ταχυδ µ

www.campai
συµµετείχε στι

 να εγγράψετε τον ακριβή αριθµό που 

, και 
φυσικά ότι µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας για οτιδήποτε χρειαστείτε! 

 
 

Καλή επιτυχία! 
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ύλλο ληρο οριώ  για την  
Εκπαίδευση στις Αναπτυσσό

 χώρ
 
 
 

 

 

ι χρειάζεται να Τ γνωρίζετε.. 
ένα στοιχείο που διαχωρίζει τους πλούσιους από τους φτωχούς του κόσµου, 

 

Εάν έπρεπε να διαλέξουµε 
 είναι η  εκπαίδευση. Γιααυτό  κάποιους είναι δικαίωµα, για άλλους πολυτέλεια.  

ύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού,  Άρθρο 28:  

υ κυρίως κόσµου εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός σχολείου. 
 φτώχεια , ο πόλεµος, η έλλειψη σχολικών υποδοµών και δασκάλων, οι ασθένειες όπως το 

HIV/AID  από τις βασικές αιτίες 
που αναγ
 
Στις φτω
είσαι, εά
 
Περίπου  των βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για να ξεφύγει κανείς από τη 
φτώχεια
πιο ισχυρ

 
Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 1948, Άρθρο 26:  
Όλοι έχουν το ∆ικαίωµα στην Εκπαίδευση.  
 
Σ
Όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωµα στην εκπαίδευση. Η πρωτοβάθµια εκπαίδευση πρέπει να είναι υποχρεωτική και δωρεάν 
για κάθε παιδί στον κόσµο.  
 

Όµως σήµερα…  
 

80 εκατοµµύρια παιδιά του αναπτυσσόµενο
Η , η πείνα, η παιδική εργασία

S που αφήνει τα σχολεία χωρίς δασκάλους, η ύπαρξη υψηλών διδάκτρων είναι ορισµένες
κάζουν τα παιδιά σε αποκλεισµό από τις σχολικές τάξεις.  

χές χώρες η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι συχνά θέµα τύχης- εξαρτάται από πού µένεις, πόσων χρονών 
ν είσαι αγόρι ή κορίτσι και πόσα χρήµατα µπορούν οι δικοί σου να πληρώσουν για την εκπαίδευση.  

το ένα έκτο της ανθρωπότητας στερείται
 και για να έχει πρόσβαση σε θεµελιώδη δικαιώµατα. Είναι κοινά αποδεκτό ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα 
ά όπλα  αντιµετώπισης της φτώχειας.  

 
Η εκπαίδευση δυναµώνει: 
Ένας χρόνος στο σχολείο αρκεί για να αυξήσει µια γυναίκα τ
 

ο µισθό της κατά 10-20%. 

Η εκπαίδευση σώζει ζωές:  
Επτά εκατοµµύρια κρούσµατα του AIDS θα µπορούσαν να αποφευχθούν µέσα στην επόµενη δεκαετία αν κάθε 
παιδί είχε πρόσβαση στην εκπαίδευση.  
 
Η εκπαίδευση χτίζει το µέλλον: 
Ένα παιδί που γεννιέται από µια µητέρα που ξέρει γραφή και ανάγνωση έχει 50% περισσότερες πιθανότητες να 
επιζήσει και µετά την ηλικία των 5 χρόνων.  

 

Αριθ
 

µοί που µας προβληµατίζουν…  
 Περισσότερα από 80 εκατοµµύρια παιδιά, τα περισσότερα κορίτσια, δεν µπορούν να πάνε σχολείο. 40 

εκατοµµύρια από αυτά ζουν στην Αφρική, 30 εκατοµµύρια ζουν στη Νότια και ∆υτική Ασία και 10 εκατοµµύρια 
στην Α. Ασία.  

 
 Το 1/3 όλων των παιδιών του κόσµου, και ειδικότερα µόλις 1 στα 2 παιδιά στην Αφρική, δεν συµπληρώνουν 

ποτέ 5 χρόνια στο σχολείο, που αποτελεί το ελάχιστο για την απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων (ανάγνωση, 
γραφή , απλά µαθηµατικά). 

 
 Περισσότεροι από 140 εκατοµµύρια νέοι, ηλικίας 15-24 είναι αναλφάβητοι.  

 
 Οι πλουσιότερες χώρες παρέχουν λιγότερο από το 25% από τα ποσά που έχουν δεσµευτεί να δοθούν για την 

ου προσφέρεται για 

                                

ενίσχυση της εκπαίδευσης στον αναπτυσσόµενο κόσµο. Υπολογίζεται ότι για κάθε δολάριο π
βοήθεια µόλις τα 2 σεντς προορίζονται για την εκπαίδευση. 

 
Η εκπαίδευση όµως δεν πρέπει να είναι ένα είδος πολυτέλειας για ορισµένους ανθρώπους. Η εκπαίδευση είναι βασικό 
ανθρώπινο δικαίωµα το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς διακρίσεις σε όλους τους ανθρώπους του πλανήτη µας.  
 

                   



 
Τι είναι η Παγκόσµια Εκστρατεία για την Εκπαίδευση; 
 

Η Παγκόσµια Εκστρατεία για την Εκπαίδευση (Global Campaign for Education) ιδρύθηκε το 1999 και αποτελεί 
µια συµµαχία συνδικάτων εκπαιδευτικών, διεθνών µη κυβερνητικών οργανισµών, εκπαιδευτικών, µαθητών και πολιτών 
που έχουν συµµετάσχει σε εκστρατείες, σε περισσότερες από 150 χώρες ανά τον κόσµο. Ιδρυτικό µέλος της Εκστρατείας 
είναι η ActionAid, ενώ µέλη της στην Ελλάδα είναι οι αντίστοιχες Οµοσπονδίες Λειτουργών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε., Ο.Ι.Ε.Λ.Ε).  www.campaignforeducation.org 
 

Στόχος της Εκστρατείας είναι να προωθήσει την εκπαίδευση ως βασικό ανθρώπινο δικαίωµα και 
να α ν τις υποσχέσεις τους για παροχή 
δωρ  Παγκόσµια Εκστρατεία για την 
Εκπ υ ση δράση για την 
εφα η Για Όλους», την οποία υιοθέτησαν πάνω από 
185 ό 
ρόλο ς στόχους της Εκστρατείας στους Αναπτυξιακούς Στόχους 

4. ά 50%  
ρι το 2015.  

 διασφαλιστεί ότι όλα τα κορίτσια και τα αγόρια του κόσµου θα έχουν ολοκληρώσει την βασική 

2. 
 

Τι 
Ευρω
 

Οι χώρες
αναπ ξ
πρέπ

σκήσει πίεση σε κυβερνήσεις και τη διεθνή κοινότητα, ώστε να πραγµατοποιήσου
εάν, υποχρεωτικής δηµόσιας βασικής εκπαίδευσης για όλους τους ανθρώπους. Η
αίδε ση απαιτεί από τη διεθνή κοινότητα και από τις κυβερνήσεις του κόσµου να αναλάβουν άµε
ρµογή των στόχων που εµπεριέχονται στην εκστρατεία «Εκπαίδευσ
κυβερνήσεις στο Ντακάρ τον Απρίλιο του 2000. Την ίδια χρονιά, οι παγκόσµιοι ηγέτες αναγνώρισαν το σηµαντικ
 της εκπαίδευσης συµπεριλαµβάνοντας δύο από του

της Χιλιετίας. Οι στόχοι της «Εκπαίδευσης για Όλους», βάσει της συµφωνίας περισσότερων από 180 (ανάµεσα των 
οποίων και η Ελλάδα) χωρών στα Παγκόσµια Εκπαιδευτικά Φόρουµ του 1999 και του 2000 στη Jometian και το Ντακάρ, 
ι οποίοι πρέπει να υλοποιηθούν µέχρι το 2015, είναι: ο

 

1. Επέκταση φροντίδας και εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας  
2. Παροχή ελεύθερης και υποχρεωτικής βασικής εκπαίδευσης για όλους 
3. Προώθηση της µάθησης και δεξιοτήτων στους νέους ανθρώπους και τους ενήλικες 

Μείωση του αναλφαβητισµού των ενηλίκων κατ 
5. Επίτευξη της ισότητας των φύλων µέχρι το 2005 και της ισοτιµίας των φύλων µέχ
6. Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.  

 

Η ∆ιακήρυξη της Χιλιετίας και Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας..  
 

Οι δύο από τους οκτώ στόχους που εστιάζονται στην εκπαίδευση, βάσει της συµφωνίας µεταξύ 191 αρχηγών κρατών (ανάµεσα 
σε αυτούς και η ελληνική Κυβέρνηση) στη Συνάντηση Κορυφής της Χιλιετίας των Ηνωµένων Εθνών το 2000, είναι: 
 

1. Να
τους πρωτοβάθµια εκπαίδευση µέχρι το 2015  
Να εξαλειφθούν οι διακρίσεις σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες µέχρι το 2015 

ζητάει η Παγκόσµια Εκστρατεία για την Εκπαίδευση από τις 
παϊκές χώρες; 

 του αναπτυγµένου κόσµου µπορούν να βοηθήσουν του στόχους της «Εκπαίδευσης για Όλους» παρέχοντας 
ιακή βοήθεια στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπως ακριβώς έχουν δεσµευτυ θεί να κάνουν. Συγκεκριµένα κάθε χώρα 

ει :  
Να θέσει ξεκάθαρους ετήσιους στόχους για την αύξηση της  αναπτυξιακής βοήθειας σε συµφωνία µε τη 

 και δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 0,56% του Ακαθάριστου Εγχώριου Εισοδήµατος  µέχρι το 2010
0,7% του ΑΕΕ µέχρι το 2015.   

 Να αυξήσει το ποσό της βοήθειας που κατευθύνεται στη βασική εκπαίδευση στις φτωχότερες χώρες και να 
διασφαλίσει ότι η βοήθεια αυτή επικεντρώνεται στις χώρες που την χρειάζονται περισσότερο, µε βάση την 
Πρωτοβουλία για Εσπευσµένη ∆ράση (Fast Track Initiative)  

 Να δεσµευθεί δηµόσια ότι θα φροντίσει η βοήθεια να είναι διαθέσιµη σε µια περίοδο 5-10 χρόνων, ώστε να 
µπορέσουν οι χώρες να εκπαιδεύσουν και να προσλάβουν δασκάλους. 

 Να αυξήσει τη συµµετοχή της, ώστε η προβλεπόµενη οικονοµική ενίσχυση του 1,1 δισ. δολαρίων για τις 
δικαιούχες χώρες να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2007. 

 

Τι κάνει η Ελλάδα για την εκπαίδευση σε αναπτυσσόµενες χώρες; 
 
Η Ελλάδα βρίσκεται ανάµεσα στις χώρες δωρήτριες οι οποίες έχουν δεσµευτεί να δίνουν ένα ποσοστό από το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Εισόδηµά (ΑΕΕ) τους για αναπτυξιακή βοήθεια στι  αναπτυσσόµενες χώρες. Την περσινή χρονιά σύµφωνα µε 
την έκθεση της Παγκόσ  Εκστρατείας για την Εκπαίδευση, όπου κατατάσσονται οι 22 δωρήτριες χώρες βάσει της 
ποσότητας και της ποιότητας της αναπτυξιακής βοήθειας που δίνουν για την εκπαίδευση, η Ελλάδα κατέλαβε µόλις την 

βασικό πρόβληµα είναι πως το ποσοστό του ΑΕΕ είναι µόλις
είναι το 0,56% έως το 2010 και το 0,7% έως το 2015. Επιπλέον, το άλλο πρόβλη
από το ελληνικό κράτος συχνά δεν προορίζεται για τις χώρες που ζουν σε 

εν υπάρχει δηλαδή προγραµµατισµός ώστε να εξασφαλιστεί πως η βοήθεια πηγαίνει σε περιοχές που έχουν 
νάγκη της βοήθειας. Η ελληνική κυβέρνηση θα µπορούσε να βοηθήσει ουσιαστικά στον αγώνα για Εκπαίδευση 

ους µε το να παρέχει βοήθεια στην Πρωτοβουλία για Εσπευσµένη ∆ράση, η οποία διοχετεύει τη βοήθεια στις 
που την έχουν περισσότερη ανάγκη. 

 

 

ς
µιας

15η θέση. Τα πρώτο  0,17% ενώ ο στόχος που έχει τεθεί 
µα είναι πως η βοήθεια που παρέχεται 

απόλυτη φτώχεια και το έχουν απόλυτη 
ανάγκη. ∆
απόλυτη α
για Όλ
χώρες 



Γιατί να συµµετάσχω στην Παγκόσµια Εβδοµάδα ∆ράσης για την 
Εκπαίδευση;   

 
Η Παγκόσµια Εβδοµάδα ∆ράσης λοιπόν είναι η ευκαιρία µας να υπενθυµίζουµε κάθε χρόνο στις κυβερνήσεις 120 χωρών 
που συµµετέχουν ότι το 2015 πλησιάζει και είναι απαραίτητο να δουν πολύ σοβαρά το ζήτηµ  και να αναλάβουν άµ η 
δράση ώστε όλα τα παιδιά του κόσµου να µπορούν να πάνε σχολείο

α εσ
. Οι µαθητές/µαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί έχουν 

ς

Οι µαθη ται πολίτες του κόσµου. Την ίδια εβδοµάδα την ίδια δράση πραγµατοποιούν συνοµήλικοί τους σε 
τουλ ισ
συνεργά

Τα 
επιµένει ν Ελλάδα κάθε χρόνο την Παγκόσµια Εβδοµάδα ∆ράσης για την Εκπαίδευση. Στο τέλος κάθε 
δρά  
αναλάβο
πηγαίνου  ορισµένα παραδείγµατα από την περσινή δράση µε τίτλο: «Όλα τα παιδιά του 
κόσ  

ρόλο κλειδί στην διεξαγωγή της εκστρατείας αφού η ενεργός συµµετοχή τους είναι απαραίτητη και καταλυτική. 
Πιστεύουµε πως η συµµετοχή των µαθητών/µαθητριών σε µια τέτοια εκστρατεία, πέρα από το γεγονός ότι µπορεί να 
φέρει πρακτικό αποτέλεσµα, έχει και πολύτιµη παιδαγωγική αξία.  
 
Κάνουµε πράξη τους στόχους της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης, που στοχεύει στην καλλιέργεια οικουµενικής 
συνείδησης των µαθητών µέσω του παραλληλισµού της δικιάς τους ζωής και της ζωή  παιδιών από χώρες του 
αναπτυσσόµενου κόσµου.  

 
τές γίνον

άχ τον 120 χώρες όλου του κόσµου. Οι µαθητές/µαθήτριες έχουν µια µοναδική ευκαιρία να νιώσουν ότι 
ζονται µε µαθητές από άλλες χώρες για τον ίδιο σκοπό. 

 
παιδιά βλέπουν πως η δράση έχει αποτέλεσµα. Αυτός είναι και ένας βασικός λόγος που η ActionAid Ελλάς 

να συντονίζει στη
σης οι πολιτικοί αρχηγοί τόσο των αναπτυσσόµενων όσο και των αναπτυγµένων χωρών έχουν αναγκαστεί να 

υν δεσµεύσεις και να πάρουν αποφάσεις που µας φέρνουν όλο και πιο κοντά στο στόχο µας: όλα τα παιδιά να 
ν σχολείο έως το 2015. ∆είτε

µου χρειάζονται δασκάλους»  
 

 Τα τελευταία 5 χρόνια περίπου 40 εκατοµµύρια παιδιά που δεν είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση, πηγαίνουν 
σχολείο.  

 Στο Μαλάουι, ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι από τον Μάιο του 2006, κάθε ∆ηµοτικό Σχολείο θα λαµβάνει 
$200 το µήνα για δασκάλους και απαραίτητα διδακτικά υλικά.  

 Στην Ταιβάν, ο Υπουργός παιδείας δεσµεύθηκε να µειώσει στο µισό τον αριθµό των µαθητών των τάξεων. 
 Στη Ζάµπια, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα προσλάβει περισσότερους από 3.000 δασκάλους από το Μάιο του 

2006 και µετά.  
 Τα σχολικά δίδακτρα µειώθηκαν δραστικά σε πολλές χώρες και µεταξύ αυτών στην Κένυα, την Τανζανία, την 

Ουγκάντα και το Μπουρουντί. Στην Τανζανία γράφτηκαν στο σχολείο για πρώτη φορά 5.000.000 παιδιά και 
στην Κένυα 1 εκατοµµύριο.   

 Στο Μπαγκλαντές υπάρχει ίσος αριθµός κοριτσιών και αγοριών ου πηγαίνουν στο ∆ηµοτικό Σχολείο.  
 

Για να συµµετάσχει άποιος στην Παγκόσµια Εβδοµάδα ∆ράσης πρέπει ν  εκτελέσ ι όλες τις 
δραστηριότητες που ροτείνονται στον συγκεκριµέν  οδηγό;  

ν είναι , αλλά για να εγαλύτερος , πρ

π

κ  α ε
π  ο

απαραίτητο  προκληθεί µ αντίκτυπος οτείνουµε σε όλους να συµµετάσχουν σε µία 
υλάχιστον από τις παγκόσµιες δραστηριότητες του «ΕΝΩΘΕΙΤΕ Για το ∆ικαίωµα στην Εκπαίδευση». Η επιτυχία των 

προηγούµενων Παγκοσµίων Εβδοµάδων ∆ράσης έχει δείξ ότι τα παιδιά και τα µέλη της κοινότητας το θεωρούν 
υναρπαστικό και τους εµπνέει να ενώνονται µε εκατοµµύρια κόσµο που κάνουν το ίδιο πράγµα την ίδια ακριβώς στιγµή, 

 οι πολιτικοί και τα ΜΜΕ δείχνουν µεγαλύτερη προσοχή όταν παρόµοια γεγονότα συµβαίνουν σε όλο τον κόσµο µε τον 
α το ίδιο ηχηρό µήνυµα. Ας κάνουµε πράξη τα λόγια της  

Παγκόσµιας Εκστρατείας  την Εκπαίδευση (ΠΕΕ), «Πέρυσι 6 εκατ. παιδιά και ενήλικες προκάλεσαν τις κυβερνήσεις να 
σουν σε κάθε παιδί έναν καταρτισµένο δάσκαλο. Εφέτος, η ΠΕΕ θα κινητοποιήσει περισσότερους συµµετέχοντες από 
τέ, προκειµένου να απαιτήσουν από τις κυβερνήσεις τον τερµατισµό του αναλφαβητισµού και της άγνοιας που 
υνεχίζουν να τυφλώνουν τις ζωές εκατοµµυρίων ανθρώπων. ∆εν έχουµε πολύ χρόνο ακόµα αν θέλουµε να πετύχουµε 

να 
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Kailash Satyarthi, Προέδρου της ίδιο τρόπο προβάλλοντ

δώ
πο
σ
αυτούς τους ζωτικούς στόχους και να διασφαλίσουµε ότι οι µελλοντικές γενιές θα έχουν ίσες ευκαιρίες για 
ικανοποιήσουν τα δικαιώµατά τους και για να ξεφύγουν από τη φτώχεια». 

 
 



 
Ας µάθουµε για την Εκπαίδευση στον 
Κόσµο! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Προτεινόµενες ∆ραστηριότητες για το µάθηµα αφιερωµένο στην Εκπαίδευση για Όλους.  

(23-29 Απριλίου 2007)  

 

 
Στο κείµενο που ακολουθεί σας προτείνουµε ορισµένες δραστηριότητες που µπορείτε να εφαρµόσετε µε τους µαθητές 
σας. Οι δραστηριότητες είναι προτεινόµενες και δεν αποτελούν µια συγκεκριµένη συνταγή για µάθηµα. Η φαντασία και η 
ηµιουργικότητά σας είναι απαραίτητοι

  
 σύµµαχοι, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του µαθήµατος που είναι: η 

ν για το σοβαρό και υπαρκτό πρόβληµα που είναι ο τεράστιος αριθµός των παιδιών που δεν 
τυσσόµενο κόσµο, οι αιτίες και οι συνέπειες αυτής της κατάστασης και η συνειδητοποίηση 

ως  µ  χνάρι τους στον περιορισµό του φαινόµενου µε το να 
συµ έ κάνετε ένα 
µάθ  µατος στην 
εκπα υ  των µαθητών σας, που 
πολ ύ
 

 µαθητ αντιληφθεί ότι: Η εκπαίδευση αποτελεί για κάθε παιδί 
µική και κοινωνική ευηµερία, και µέσο διεκδίκησης ατοµικών και 

Επί ς
 

δ
ευαισθητοποίηση των παιδιώ
ηγαίνουν σχολείο στον αναππ
π ως έλλοντες πολίτες του κόσµου µπορούν να αφήσουν το

µετ χουν σε τέτοιες εκστρατείες και να διεκδικούν ίσα δικαιώµατα για όλους. Αξίζει πραγµατικά να 
ηµα άτηση του ανθρώπινου δικαιώεπικεντρωµένο στη διεθνή πραγµατικότητα που αφορά στην καταπ
ίδε ση, αφού µε αυτόν τον τρόπο γίνεστε το µέσο ανάπτυξης της οικουµενικής συνείδησης
ύ σ ντοµα θα αναλάβουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία και οφείλουν να είναι ενηµερωµένοι.  

ές καλό θα είναι στο τέλος του µαθήµατος να έχουν Οι
δικαίωµα, στόχο, εφόδιο για την ατο
κοινωνικών δικαιωµάτων.  
 
ση  να γνωρίζουν:  

 Την εκπαιδευτική πραγµατικότητα στον κόσµο σήµερα. 
ο Τις περι χές του κόσµου όπου συγκεντρώνονται τα περισσότερα παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο. 

 Τις αιτίες που αναγκάζουν τα παιδιά να βρίσκονται εκτός σχολείου.   
Τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που έχουν οι πολιτικοί όλων των κρατών και κόσµου.   

 Πως οι µαθητές ως µέλλοντες πολίτες του κόσµου µπορούν να συνδράµουν αποτελεσµατικά και να κάνουν 
πράξη το «Σκέψου παγκόσµια, δράσε τοπικά»  

νόµενες ∆ραστηριότητες: 
 
Προ ει
 

τ

ν Ζητήστε από τους µαθητές να σας πουν, ή εάν δεν ξέρου  να µαντέψουν,  πόσα παιδιά στον κόσµο δεν 
πηγαίνουν σχολείο.  

 Αποκαλύψτε τους ότι τη φετινή χρονιά 80 εκατοµµύρια παιδιά που βρίσκονται σε ηλικία να πάνε σχολείο δε 
γράφτηκαν ποτέ στο σχολείο.   

 Για να συνειδητοποιήσουν το πόσο µεγάλος είναι ο αριθµός επισηµάνετε ότι ο µαθητικός πληθυσµός της 
Ευρώπης είναι µικρότερος από τον αριθµό των παιδιών που δεν πηγαίνουν σχολείο.  

 Με τη βοήθεια ενός παγκοσµίου χάρτη, βρείτε τις περιοχές όπου υπάρχει έντονο το πρόβληµα (Αφρική, Ασία και 
Λατινική Αµερική)  
∆
σ
ιερευνήστε τα αίτια µιας τέτοιας κατάστασης. Ζητείστε από του ς µαθητές να σκεφτούν, είτε µεµονωµένα είτε 
ε οµάδες, να κατονοµάσουν µερικά από τα αίτια και να τα παρουσιάσουν στην τάξη.  

 Μιλήστε για τις συνέπειες µιας τέτοιας κατάστασης σε διάφορους τοµείς της καθηµερινής ζωής (εργασία, υγεία, 
διατροφή, διεκδίκηση δικαιωµάτων, οικογενειακός προγραµµατισµός)  

 
ενεργοί πολίτες για να συνεισφέρουµε στ
Προτείνετε λύσεις. Τι µπορούν να κάνουν τα κράτη και οι κυβερνήσεις; Τι µπορούµε να κάνουµε εµείς ως 

ον περιορισµό του προβλήµατος.  
 Μιλήστε τους για τους στόχους της ∆ιακήρυξης της Χιλιετίας και τους στόχους της «Εκπαίδευσης για Όλους» 

(Ντακάρ, Σενεγάλη).   
 ∆είτε µε τους µ θητές σας το DVD όπου παρουσιάζονται δραστηριότη

τη διάρκεια της ερσινής Εβδοµάδας ∆ράσης για την Εκπαίδευση.  
α τες που έκαναν παιδιά του κόσµου κατά 
 π

 Καλέστε τους να αναλάβουν δράση και να ενώσουν τις φωνές τους µε τις φωνές των εκατοµµυρίων παιδιών 

 
 

                                        

 
 

π
 

 

ου τη συγκεκριµένη εβδοµάδα ζητάνε «Εκπαίδευση για Όλους» 



 
Κάνετε

 
 δηµιουργικές δραστηριότητες:  

 Φτιάξτε χάρτινες αλυσίδες µε ανθρωπάκια από όλο τον κόσµο: διακοσµείστε την τάξη, ή παραδώστε τις σε 
τοπικούς πολιτικούς µαζί µε ένα µήνυµα, που θα τους ζητάτε να αναλάβουν δράση ώστε όλα τα παιδιά του 
κόσµου να µπορούν να πάνε σχολείο.  

 Γράψτε σε µεγάλα χαρτιά µηνύ ατα σχ τικά µε το δικαίωµα  στην εκπαίδευση, ρατήστε τα κα  
βγάλτε φωτ

µ ε όλων κ ι
ογραφίες. 

 Γράψτε ένα ποίηµα ή ένα γράµµα αφιερωµένο στα παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο 
 Φανταστείτε πώς είναι το 24ωρο ενός παιδιού που δεν πηγαίνει σχολείο (οι µαθητές δηµοτικού και 

ον επιθυµούν) νηπιαγωγείου µπορούν και να το δραµατοποιήσουν εφόσ
 Κάνετε µια εργασία για τα παιδιά που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης. 
 Απευθύνετε µια επιστολή σε κάποιο πολιτικό κάνοντας έκκληση για ανάληψη δράσης 

 εκπαίδευση είναι ∆ικαίωµα 
 
Η
 
∆ραστηριότητα: Κάθε µέλος της µαθητικής οµάδας θα διαβάσει φωναχτά ένα ανθρώπινο δικαίωµα ή ένα δικαίωµα του 
παιδιού που θα επιλέξει ο ίδιος. (τα κείµενα των δύο διακηρύξεων µπορείτε να τα βρείτε στο website της ActionAid: 
www.actionaid.gr)  
 

 Πώς προέκυψαν τα άρθρα αυτά; 
 Τι υποχρεώσεις δηµιουργούν στα συµβαλλόµενα µέρη; 
 Τι σηµαίνει η πρόσβαση στα δικαιώµατα αυτά και τι η στέρηση αυτών;  

 εκπαίδευση είναι Στόχος: 
 
Προτεινό

 
Η

µενη δραστηριότητα: Αφού προσεγγίσετε µε τους µαθητές σας τα ερωτήµατα που ακολουθούν χωρίστε τους σε 
2 οµ ε
διεκδικού ύτερο µέλλον για όλους. Κάθε οµάδα αφού συσκεφτεί παίρνει το λόγο 3 λεπτά και υπερασπίζεται τις 
έσεις της. Τα επιχειρήµατα των µεν και των δε αναγράφονται σε ένα µεγάλο πλακάτ και αναρτώνται στο σχολείο σας.  

∆ρα ρ

άδ ς. Η µια οµάδα αποτελεί τους πολιτικούς του κόσµου και η άλλη οµάδα τους αυριανούς µέλλοντες πολίτες που 
ν ένα καλ

θ
 
Η σπουδαιότητα της πρόσβασης στην εκπαίδευση αναδεικνύεται µέσα από τον 2ο Αναπτυξιακό στόχο της 
∆ιακήρυξης της Χιλιετίας.  
 

στη ιότητα: Σχολιάστε µε τους µαθητές σας  
 

 Πώς προέκυψαν αυτοί οι στόχοι; 
 Τι υποχρεώσεις δηµιουργούν στα συµβαλλόµενα µέρη; 
 Τι σηµαίνει η επίτευξη και τι η µη επίτευξη αυτού του στόχου τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε παγκόσµιο 

επίπεδο; 
 
Η εκπαίδευση είναι Μέσο:  
Ρωτήστε τους µαθητές σας µε ποιο τρόπο η φοίτηση στο σχολείο και η απόκτηση γνώσεων µπορεί να προάγει την 
προσωπική ευηµερία, ειδικότερα στους παρακάτω τοµείς.  
 

 Υγεία (ενδεικτικές ερωτήσεις)  
 Ατοµικά ∆ικαιώµατα 
 Εργασία – εκµετάλλευση  
 Οικογενειακός π
 ∆ιατροφή  

ρογραµµατισµός 

 Κοινωνική συµµ οχή ως ενεργός πολίτης  
 
∆ραστηριότητα:

ετ

 Σχεδιάστε µε τους θητές σας έναν ήλιο από τον οποίο να προκύπτει η διασύνδεση της εκπαίδευσης µε 
βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα κα το δικαίωµα στο µέλλον. Ειδικότερα σχολιάστε την παρακάτω διαπίστωση. 
∆ηµιουργείστε µικρές οµάδες εργασ  που θα επεξεργαστούν κάθε µια διαπίστωση ξεχωριστά. 
 
Η απόλαυση του δικαιώµατ η 
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ος στην εκπαίδευση συνιστά ουσιαστικό µέσο για την καταπολέµησ
της φτώχειας. 



 
 
Ας ΕΝΩΘΟΥΜΕ.. µε µια αλυσίδα! 
 
 

 
 

 

 
«Μπορεί να νοµίζετε ότι ο κάθε ένας από εσάς είναι αδύναµος να αλλάξει την κατάσταση. Αλλά αν όλα τα 
παιδιά του Κόσµου ενωθούν θα γίνουν πιο δυνατά από κάθε κυβέρνηση»  Νέλσον Μαντέλα 

 
Με ά λσον Μαντέλα ενθάρρυνε τους µαθητές αγγλικού σχολείου, που τον επισκέφτηκαν στα 
πλαίσια ς Εβδοµάδας ∆ράσης, να συνεχίσουν κάθε χρόνο να παίρνουν µέρος στην εκστρατεία. 
Το 
το 
αλυ
συµ  σηµασία του κάθε ενός από εµάς ως αναπόσπαστου κρίκου 
της ι τη δύναµη της ένωσης των πολλών στη διεκδίκηση δικαιωµάτων. Η ισχύς εν τη ενώσει λοιπόν…  
 
 

Κάνοντας µια αλυσίδα.. 
 

αυτ  τα λόγια ο Νέ
της Παγκόσµια

βασικό λοιπόν εργαλείο της φετινής δράσης µε το οποίο οι µαθητές ελληνικών σχολείων θα διεκδικήσουν 
∆ικαίωµα στην Εκπαίδευση για Όλους θα είναι η δηµιουργία ανθρώπινων, χάρτινων και ηλεκτρονικών 
σίδων. Οι ανθρώπινες αλυσίδες είναι ένα ισχυρό µέσο άσκησης πίεσης στους πολιτικούς αρχηγούς καθώς 
βολίζουν την αλληλεγγύη, την καταλυτική
, κα

 
 
Θα ήταν σίδων να έχετε κάνει ένα µάθηµα µε θέµα την αναγκαιότητα 
της 
προβ νε ετε είτε ανθρώπινες αλυσίδες είτε αλυσίδες µε 
χαρτοκοπτική και ακόµα καλύτερα και τα δύο! 

Στην τάξη 

 καλό προτού προχωρήσετε στη δηµιουργία αλυ
εκπαίδευσης για όλους τους ανθρώπους του κόσµου. Έτσι οι µαθητές σας θα συναισθάνονται το λόγο που 
αί τε σε µια τέτοια συµβολική δραστηριότητα. Μπορείτε να κάν

 
 Αλυσίδες µε χαρτοκοπτική:   

 
o 

o 
o  µέρος της 

o σας, ή στείλτε τις σε δέµα µαζί µε µια 

 

Κάνετε µια δραστηριότητα χαρτοκοπτικής µε τους µαθητές σας. Βάλτε τη φαντασία σας και ζωγραφίστε, 
διακοσµείστε ή γράψτε µηνύµατα πάνω τους.  
Στολίστε µε τις χάρτινες αλυσίδες την τάξη.  
Πάρτε τις µαζί σας όταν σχηµατίσετε την ανθρώπινη αλυσίδα στην τάξη, ή σε ένα κεντρικό
πόλης σας και βάλτε τις στη φωτογραφία σας. 
Παραδώστε τις στον πολιτικό, εφόσον επισκεφτεί το σχολείο 
επιστολή όπου θα του εξηγείτε το λόγο της δράσης αυτής.  

 
 

κεφτείτε την ιστοσελίδα www.campaignforeducation.org/joinup

Ανθρώπινες αλυσίδες:  

o Μετά το ειδικά αφιερωµένο µάθηµα συγκεντρωθείτε µε την τάξη σας ή µε όλο το σχολείο και πιαστείτε από 
τα χέρια ώστε να δηµιουργήσετε µια ανθρώπινη αλυσίδα. Μπορείτε να κρατάτε τις χάρτινες αλυσίδες, ή να 
έχετε γράψει µηνύµατα τα οποία θα διακρίνονται και θα µπορούν να διαβαστούν στη φωτογραφία. Βγάλετε 
µια φωτογραφία και στείλτε την µας. Θα τη δηµοσιεύσουµε στο site µας και θα τη χρησιµοποιήσουµε για 
να φτιάξουµε ένα µεγάλο άλµπουµ το οποίο και θα παραδώσουµε στους πολιτικούς αρχηγούς.  

o Επισ  και προσθέστε εκεί τη φωτογραφία 
σας. Έτσι θα µπορέσουν να τη δουν παιδιά από όλο τον κόσµο.  
Κάνετε µια αλυσίδα µαζί µε τον πολιτικό τον οποίο θα καλέσετε στο σχολείο σας.  

λυσίδα σε κάποιο κεντρικό σηµείο της πόλης σας.  
o Αγκαλιάστε υσίδα σας συµβολικά ένα κτίριο µε σηµασία (σχολείο, δηµαρχείο, 

βιβλιοθήκη
 

ώστε στους µαθητές σας την ευκαιρία να συµµετάσχουν στην εκστρατεία και να νιώσουν ότι ως πολίτες του κόσµου, 
µπορούν και έχουν τον τρόπο να εκδικήσουν τα δικαιώµατα των φτωχών και αποκλεισµένων παιδιών. Μέσω της 
δράσης δίνουµε στους µαθητές µας  µοναδική ευκαιρία γίνουν συµµέτοχοι της κοινωνίας των πολιτών και τους δίνουµε 
τα εφόδια να γίνουν στο µέλλον εν ψουν Παγκόσµια, 
∆ράσε Τοπικά!»  
 
 

 

                                

o 
o Κάνετε µια α

 µε την ανθρώπινη αλ
 κλπ)  

∆
δι

 τη
εργοί πολίτες του κόσµου και να πραγµατώσουν το σύνθηµα «Σκέ

 
 



 
Ας φέρουµε την αλλαγή…  
µεταφέροντας τα µηνύµατά µ   ας στους

 
 

πολιτικούς και την ηγεσία! 
 

 
 

 
Χρειαζόµ ε
επίτευξη ς ίσει τις δεσµεύσεις τους. Η φωνή και η έκκλησή 
σας  για Ε
πολιτικό ήµ
κόσµου έχει 
πραγµατοποί υ ονείρου.  
 

Πώς θα ά
 

αστ  άµεση δράση για να πετύχουµε Εκπαίδευση για Όλους. Η πολιτική ηγεσία έχει δεσµευτεί να βοηθήσει στην 
 τη Εκπαίδευσης για Όλους και η δράση µας θα τους υπενθυµ
 « κπαίδευση για Όλους» θα έχει ακόµα µεγαλύτερο αντίκτυπο  εάν παραδώστε το µήνυµα σε κάποιον 
(δ αρχο, νοµάρχη, βουλευτή, υπεύθυνο για θέµατα εκπαίδευσης). Εάν και οι ίδιοι πιστεύουν ότι κάθε παιδί του 

δικαίωµα στην εκπαίδευση µπορούν να διασφαλίσουν ότι και η Ελλάδα θα παίξει ενεργό ρόλο στην 
ηση αυτού το

 κ νουµε τους πολιτικούς να ακούσουν την έκκλησή µας και να αναλάβουν δράση;  

 η
 

o 
 θα τον καλείτε να επιστρέψει στα θρανία γιατί έχετε να του παραδώσετε ένα µήνυµα εκ µέρους 

ιείται σε όλο τον κόσµο από 23 έως 29 

ήσουν στον πολιτικό και να τον ενηµερώσουν για 

 βάλετε το DVD είλαµε και παρουσιάζει την περσινή Εβδοµάδα ∆ράσης για την 

τόσο των αναπτυγµένων όσο και των αναπτυσσόµενων 

o 
υση και αν η εκπαίδευση αποτελεί δικαίωµα.  

γνώµη 

 
δευση για Όλους να γίνει πραγµατικότητα.  

o  καλέσετε τοπικές εφηµερίδες ή τηλεοπτικά κανάλια για να δώσουν δηµοσιότητα στην 

 στην Ελλάδα, και η οποία θα τα προωθήσει στα Μέσα 

  

1  ιδέα: Καλώντας έναν πολιτικό στο σχολείο σας. 
o Σκεφτείτε κάποιο πολιτικό πρόσωπο που σχετίζεται µε τον τόπο σας. Ακόµα καλύτερα κάποιο πολιτικό 

πρόσωπο το οποίο έχει αποφοιτήσει από το σχολείο σας.  
Στείλτε του µια επιστολή στην οποία θα του εξηγείτε τη δράση που οργανώνεται και το σκοπό αυτής και µε 
την οποία
των παιδιών του κόσµου που δεν πηγαίνουν σχολείο. Η επιστολή µπορεί να γραφτεί και να υπογραφεί από 
τα παιδιά.  

o Οργανώστε την επίσκεψη. Ιδανικό θα ήταν ο καλεσµένος να επισκεφτεί το σχολείο σας κατά τη διάρκεια 
της Παγκόσµιας Εβδοµάδας ∆ράσης 2007, που πραγµατοπο
Απριλίου  
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αφήστε τα παιδιά να µιλo 
το τι έµαθαν σχετικά µε τη σηµασία της εκπαίδευσης 
Μπορείτε να προo που σας στ
Εκπαίδευση, ώστε να συνειδητοποιήσει τη µαζική κινητοποίηση µαθητών και εκπαιδευτικών ανά τον κόσµο 
και τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν κυβερνήσεις 
χωρών.  
Ένα από τα ερωτήµατα που µπορούν να θέσουν στον πολιτικό είναι πόσο σηµαντική εκείνος νοµίζει ότι 
είναι η εκπαίδε

o Ζητήστε από τον πολιτικό να δεσµευθεί ότι θα κάνει ότι µπορεί για να ευαισθητοποιήσει την κοινή 
για το ζήτηµα ότι 80 εκατοµµύρια παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο.  

o Ζητήστε από τον πολιτικό να θέσει το ζήτηµα στην κυβέρνηση ζητώντας από αυτήν να κάνει ότι πρέπει
ώστε η Εκπαί

 Μπορείτε να
εκδήλωσή σας.  

o Ζητήστε από τον πολιτικό να ΕΝΩΘΕΙ µαζί σας για το ∆ικαίωµα στην Εκπαίδευση για Όλους και 
φωτογραφείστε την αλυσίδα που θα κάνετε.  

o Ενηµερώστε τους ότι οι φωτογραφίες και τα αποτελέσµατα της εκδήλωσης θα σταλούν στην ActionAid 
Ελλάς, που είναι η συντονίστρια οργάνωση
Ενηµέρωσης. 

2η ιδέα: Στείλτε τις χά ρτινες αλυσίδες στην πολιτική 

της ∆ηµοκρατίας, κύριο Κάρολο Παπούλια. Μαζί µε τις αλυσίδες µπορείτε να στείλετε και µια επιστολή 
ητώντας από τον Πρόε  έκκλησή σας και να κάνει ότι περνάει από το χέρι του, ώστε µέχρι το 2015 

ο  σχολείο.  
 

ηγεσία.  
 
Εάν δε µπορέσετε να καλέσετε έναν πολιτικό στο σχολείο σας, µπορείτε να αποστείλετε τις χάρτινες αλυσίδες στον 
Πρόεδρο 
ζ δρο να ακούσει την

υ να βρίσκονται στοόλα τα παιδιά του κόσµ

 3η ιδέα: Υπογράψτε στην ιστοσελίδα της Παγκόσµιας 

 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, κύριο Κάρολο Παπούλια µε τ  

 αριθµό των µαθητών/µαθητριών ελλην  

               

Εβδοµάδας ∆ράσης   
 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.campaignforeducation.org/joinup. Εφόσον υπογράψετε, ένα µήνυµα θα σταλεί στον
η λήξη της Παγκόσµιας Εβδοµάδας ∆ράσης, το οποίο θα

αναφέρει τον ακριβή ικών σχολείων που απαιτούν ∆ικαίωµα στην Εκπαίδευση για
Όλους.  
 



 

 

Γίνετε µέρος της µεγαλύτερης 
ηλεκτρονικής αλυσίδας του κόσµου! 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
πογράψτε στην ιστοσελίδα της Υ Παγκόσµιας Εκστρατείας για την Εκπαίδευση, ενωθείτε µε 
παιδιά από όλο τον κόσµο, γράψτε το µήνυµά σας και στείλτε το στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 
κύριο Κάρολο Παπούλια ζητώντας Εκπαιδευτικά ∆ικαιώµατα για Όλα τα Παιδιά του Κόσµου.  
 
Φέτος η Παγκόσµια Εκστρατεία για την Εκπαίδευση στοχεύει στην δηµιουργία της µεγαλύτερης αλυσίδας του 
κόσµου µε παιδιά που διεκδικούν το ∆ικαίωµα στην Εκπαίδευση για Όλους. Εσείς και οι µαθητές σας  
µπορείτε να αποτελέσετε µέρος αυτής της αλυσίδας υπογράφοντας στην ιστοσελίδα 
www.campaignforeducation.org/joinup 
 
Στις 29 Απριλίου, όταν η Παγκόσµια Εβδοµάδα ∆ράση
ηµοκρατίας κύριο Κάρολο Παπούλια. Στο µήνυµα

ς ολοκληρωθεί, θα σταλεί µήνυµα στον Πρόεδρο της 
 θα αναφέρεται ο ακριβής αριθµός των ατόµων που 

χη
ελλ κ
Γίνε ε δικασία είναι απλή και ευχάριστη για 
παιδ κ ε άλλα 
ανθρωπ
 
Για α

∆
σ µάτισαν την αλυσίδα παγκοσµίως και ειδικά ο ακριβής αριθµός των µαθητών και των εκπαιδευτικών των 
ηνι ών σχολείων που υπέγραψαν και ζητούν εκπαιδευτικά δικαιώµατα για όλα τα παιδιά του κόσµου. 
τε σείς και οι µαθητές σας µέρος της ανθρώπινης αλυσίδας! Η δια
ιά αι µεγάλους, αφού ο καθένας µπορεί να φτιάξει ένα ανθρωπάκι και να το δει να ενώνεται µ

άκια που ταυτόχρονα δηµιουργούν παιδιά από διάφορες χώρες του κόσµου.  

τί ν  συµµετάσχω στην ηλεκτρονική δράση; 
 

 Θα ενωθείτε µε εκατοµµύρια άλλους ανθρώπο
να πηγαίνουν σχολείο  

υς που πιστεύουν ότι όλα τα παιδιά του κόσµου πρέπει 

 Θα αποτελέσετε µέρος της µεγαλύτερης αλυσίδας του κόσµου 
 Θα µπορέσετε όλοι να πείτε στους πολιτικούς αρχηγούς γιατί η εκπαίδευση είναι σηµαντική, 
χρησιµοποιώντας τις δικές σας λέξεις. 

 Θα µπορέσετε να εκφράσετε το µήνυµά σ
φωτογραφίες, ήχους ή βίντεο.  

ας µε διαφορετικούς εναλλακτικούς τρόπους : µε κείµενο, 

Πώ
 
Υπά κός και 
να προσ
 
Βασ
 

inup/

 
ς θα γίνω µέρος της παγκόσµιας αλυσίδας;  

ρχουν δύο τρόποι να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική αλυσίδα. Είτε να κάνει εγγραφή ο εκπαιδευτι
θέσει το όνοµα των παιδιών που συµµετείχαν στην αλυσίδα, είτε ο κάθε µαθητής ατοµικά.  

ικ  διαδικασία εγγραφής στ ν αλυσίδα  ή η

1. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση http://www.campaignforeducation.org/jo  

4.  “Join the Chain” που βρίσκεται στο πάνω µέρος της σελίδας 
5. µιουργείστε µια εικόνα δική σας διαλέγοντας ένα κεφάλι, έναν κορµό, πόδια και παπούτσια.  
6. Συµπληρώστε τα στοιχεία σας και πόσα άτοµα συµµετείχαν στην αλυσίδα σας 
7. Γράψτε το µήνυµά σας αναφέροντας λόγους που κάνουν την εκπαίδευση σηµαντική και 

προτείνοντας δικές σας λύσεις 
ραφιές, φωτογραφίες, ήχους και βίντεο στη σελίδα σας 

9. Μπορείτε να επανέλθετε πάλι στη ικιά σας σελίδα και να προσθέσετε περισσότερα αρχεία εφόσον 
το θελήσετε.  
 

                                

 

2. Κάντε κλικ στο JOIN UP! Take action now! 
3. Κάντε κλικ στο Join the Online Chain Now για να ανοίξει η σελίδα της ηλεκτρονικής αλυσίδας 

άντε κλικ στοΚ
∆η

γ8. Προσθέστε ζω
 δ

 
 
 

 

 



Είµ ε ε τους µαθητές µου και θέλω να εγγραφούµε οµαδικά 
την αλυσίδα.  

 
Ακολου ακάτω διαδικασία µέχρι  τα στοιχεία σας συµπληρώνετε και τα 
πα
  

αι κπαιδευτικός έκανα µια δράση µ
σ

θείτε την παρ
ρακάτω: 

το βήµα 6. Μαζί µε

 Συµπληρώνετε τα παρακάτω πεδία 
 

Job Title Τίτλος /Ειδικότητα  

Age range taught Ηλικίες µαθητών  

Last Name  Επώνυµο 

Όνοµ

There were ………. people in our chain άτοµα στην αλυσίδα µας  Συµµετείχαν ………………. 

The chain was …………… metres long   Η αλυσίδα µας είχε µήκος ………………. µέτρα

We met with our local politician   κάποιον τοπικό πολιτικό (ναι ή Συναντηθήκαµε µε

όχι) 

 Τσεκάρετε το κουτάκι που λέει: I am a teacher/ organizer (είµαι δάσκαλος/ οργανωτής)  

School Name α σχολείου 

Email Ηλεκτρονική διεύθυνση 

Repeat email  Επαναλάβετε την ηλεκτρονική διεύθυνση 

P sas word Μυστικός κωδικός 

S bmu it  Κατάθεση συµµετοχής  

 
 
Προσθέτοντας φωτογραφίες, ήχους και βίντεο  
 

 Κάθε ζωγραφιά ή φωτογραφία που θα προσθέσετε θα πρέπει να έχει µέγεθος έως 1ΜΒ και να έχει 
µορφή .jpg.  

 Κάθε ήχος που θα προσθέσετε θα πρέπει να έχει µέγεθος έως 5ΜΒ, διάρκεια έως 5 λεπτά και µορφή 
MP3.  
Κάθε βίντεο που θα προσθέσετε θα πρέπει να έχει µέγεθος έως 100ΜΒ, διάρκεια έως 5 λεπτό και 
οποιαδήποτε µορφή από τις παρακάτω: 3gp, asf, avi, dv, flv, mov, mp4, mpeg, qt, wmv.  

Χ

 

 
ρήσιµες συµβουλές 

 
 Εφόσον οι εκπαιδευτικοί αφιερώσουν ένα µάθηµα στο ∆ικαίωµα στην Εκπαίδευση για Όλους και µετά 
την ολοκλήρωσή του βγάλουν φωτογραφία, ο εκπαιδευτικός µπορεί να εγγραφεί στην αλυσίδα και 
να εγγράψει και τον ακριβή αριθµό των µαθητών που συµµετείχαν στο µάθηµα και έκαναν την 
αλυσίδα. Μια φωτογραφία µε τους µαθητές σας θα έδινε ακόµα µεγαλύτερη δύναµη στο µήνυµά 
σας.  

 
 Μπορείτε να συνεργαστείτε µε τους καθηγητές της πληροφορικής και εφόσον στο σχολείο σας 
υπάρχει πρόσβαση στο internet να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και οι µαθητές να εγγραφούν 
ατοµικά. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να διαβάσουν το περιεχόµενο της ιστοσελίδας και να γράψουν ένα 
µήνυµα που να απευθύνεται στους πολιτικούς αρχηγούς και να τους ζητάνε να µείνουν πιστοί στις 
δεσµεύεις τους και να κάνουν ό,τι πρέπει ώστε µέχρι το 2015 όλα τα παιδιά του κόσµου να µπορούν 
να πάνε σχολε  µήνυµα θα σταλεί στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.  

ο αθητές των ελληνικών σχολείων να κάνουν α
αγκόσµια αλυσίδα. Όσο περισσότεροι γίνουµε µέρος της αλυσίδας τόσο πιο δυνατά θα ακουστεί η φωνή 
ας όταν διεκδικούµε από τους π  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!  

 
 

          
 
 

 

ίο. Επισηµάνετε ότι το
 
Ας προσπαθήσουµε ι µ ισθητή την παρουσία τους στην 
π
µ ολιτικούς

          



 
Β έποντλ ας το DVD της Παγκόσµιας 
Εβδοµάδας ∆ράσης 2006!  
 
 

 

 

Το DVD 
Educatio µο στην Παγκόσµια Εβδοµάδα ∆ράσης 2007 µε τίτλο 
«Ό τα

 
 
 
 
 

που σας στέλνουµε είναι µια παραγωγή της Παγκόσµιας Εκστρατείας για την Εκπαίδευση (Global Campaign for 
n), και παρουσιάζει δράσεις που έκαναν παιδιά από τον κόσ

λα  παιδιά του Κόσµο χρειάζονται δασκάλους». 
 

 
Πληροφορίες- Ιδέες 
 

 Η διάρκειά του είναι περίπου 7 λεπτά 
 Μπορείτε να το προβάλετε είτε σε υπολογιστή, είτε στην τηλεόραση µέσω του µηχανήµατος DVD  
Μπορείτε να το δείτε µε τους µαθητές  σας πριν τη διεξαγωγή του αφιερωµένου µαθήµατος στην 
κατάσταση στον κόσµο σχετικά µε την εκπαίδευση. 

 Μπορείτε να το προβάλετε ως έναρξη της εκδήλωσης που θα κάνετε µε καλεσµένους πολιτικούς.  
 
Θεωρούµε πως θα ήταν χρήσιµο να δείτε µε τους µαθητές σας το DVD καθώς αποτελεί ένα δυνατό 
ερέθισµ
για τη δ σµένο στα ελληνικά: 
 

α για κινητοποίηση και ανάληψη δράσης. Καθώς το περιεχόµενό του παρουσιάζεται στα αγγλικά, 
ιευκόλυνσή σας ακολουθεί το κείµενο µεταφρα

 Το 2000 οι αρχηγοί του κόσµου υποσχέθηκαν να διασφαλίσουν ότι κάθε παιδί του κόσµου θα έχει 
πρόσβαση στη βασική εκπαίδευση 

 Ωστόσο το 2006 εκατοµµύρια παιδιά ξυπνούν κάθε µέρα χωρίς την ελπίδα που δίνει η εκπαίδευση  
 Αυτά τα παιδιά γνωρίζουν το AIDS, γνωρίζουν τη φτώχεια, γνωρίζουν την πείνα, γνωρίζουν τη 
σκληρή δουλειά….. αλλά ποτέ δε θα γνωρίσουν ένα δάσκαλο  

 
 Η Παγκόσµια Εκστρατεία για την εκπαίδευση απαιτεί οι Παγκόσµιοι ηγέτες να υποστηρίξουν την 
ποιοτική Εκπαίδευση για Όλους µέχρι το 2015 

 Το 2006 η εκστρατεία επικεντρώθηκε στην ανάγκη για δασκάλους 
 

 Κάθε παιδί χρειάζεται έναν δάσκαλο 
 
 Σε όλο τον κόσµο εκατοµµύρια δάσκαλοι εργάζονται ακούραστα για να µορφώσουν την επόµενη 
γενιά 

 Πολλοί εργάζονται υπερβολικά ενώ πληρώνονται ελάχιστα και υπάρχουν ελάχιστοι πόροι  
 Οι δάσκαλοι στη Ζάµπια το 2006 έχουν τον ίδιο µισθό µε αυτόν που είχαν το 1975, και δε µπορούν 
να συντηρούν εύκολα τις οικογένειές τους.   

 Στο Μαλάουι υπάρχουν τάξεις µε περισσότερους από 100 µαθητές ενώ οι δάσκαλοι πληρώνονται 
µόνο µε 40 δολάρια το µήνα 
Στο Μπρουρούντι η έλλειψη  δασκάλων έχει ως αποτέλεσµα να υπάρχουν τάξεις µε 150 µαθητές.  

 Το ηθικό τους είναι συνήθως πολύ χαµηλό  
 

 Συνέντευξη µε δασκάλα-µητέρα µε τα  παιδιά της 
 Οι δάσκαλοι δεν έχουν αρκετό χρόνο να προετοιµάσουν το µάθηµα.  
 Εργαζόµαστε τόσο σκληρά που δύσκολα βρίσκουµε χρόνο για τις οικογένειές µας.  

 
 Συνέντευξη µε δασκάλα  
 ∆εν είχα τα χρήµατα που χρειάζονταν για ένα µεγάλο σπίτι µε αρκετό φως και έτσι το σχολείο µε 
βοήθησε µε αυτήν την τάξη 

 Το οίκηµα δεν έχει ταβάνι, κ
βρεγµένοι.  

αι έτσι όταν έχει κρύο η βροχή πέφτει στα κρεβάτια µας και ξυπνάµε 

δάσκαλοι θα χρειαστούν στη Βραζιλία την επόµενη 
εκείνοι  που συνταξιο .  

το Μπαγκλαντές το 25% των δασκάλων δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι.  

ειάζεται 2 εκατοµµύρια δασκάλους περισσότερο 
 

 

 
Σχεδόν 400.000 δεκαετία ώστε να αντικατασταθούν 

δοτούνται
 
Σ
Η έλλειψη  δασκάλων στην Αλβανία σηµαίνει ότι 10,000 παιδιά κάθε χρόνο σταµατούν το σχολείο 
Μέχρι το 2015 η Ινδία θα χρ

                                      
 
 

 



 
Ο κόσµος χρειάζεται 18 εκατοµµύρια περισσότερους δασκάλους για να πετύχουµε Εκπαίδευση 
για Όλους µέχρι το 2015 

 
Συνέντευξη µε αγόρι: Ivone Sime Mantigue 
 
«Θα ήθελα να έχω ένα όµορφο σχολείο µε πολλές τάξεις και πολλά βιβλία για να µαθαίνω και κυρίως 
ρκετούς και καλούς δασκάλους. Βοηθήστε µε να πετύχω το όνειρό µου» 

ον Απρίλιο του 2006, 5,5 εκατοµµύρια άτοµα πήραν µέρος στην εκστρατεία σε 120 χώρες, ώστε να 
φέρουν
συµµετε
 
Οι δ σ
τραπέζη καν µε πρωθυπουργούς, υπουργούς παιδείας και εκπροσώπους των 
κυβ νή
 
Ως οτ
 

α
 
Τ

 τους πολιτικούς ηγέτες αντιµέτωπους µε τη τωρινή κρίση στην εκπαίδευση. Αυτή τη χρονιά, 
ίχαν περισσότερα άτοµα από ποτέ.  

ρα τηριότητες της εκστρατείας κυµαίνονταν από πορείες, διαδηλώσεις µέχρι συζητήσεις «στρογγυλής 
ς». Τα παιδιά συναντήθη

ερ σεων.  

απ έλεσµα της Παγκόσµιας Εβδοµάδας ∆ράσης, οι αρχηγοί ανέλαβαν δηµόσια αρκετές δεσµεύσεις:  

 Ο Πρόεδρος του Σουδάν υποσχέθηκε να αυξήσει την κατανοµή του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος(ΑΕΠ)για την εκπαίδευση  και να ιδρύσει ένα Εθνικό Ταµείο για την Εκπαίδευση για 
Όλους. 
Ο Πρωθυπουργός του Πακιστά ν, κύριος Shaukat Axix ανακοίνωση αύξηση στον προϋπολογισµό 
για πρόσληψη δασκάλων 
Η κυβέρνηση της Ουγκάντα αποδέσµευσε 16,5 εκατοµµύρια δολάρια για την πρόσλη ψη 2000 
δασκάλων.   

 Η Γενική Γραµµατεία για την Εκπαίδευση της Γκάµπια και ο εκπρόσωπος της Εθνικής Συνέλευσης  
υποσχέθηκαν να ασκήσουν πίεση για αύξηση του προϋπολογισµού για την εκπαίδευση.  

 Ως αποτέλεσµα της Παγκόσµιας Εβδοµάδας ∆ράσης η κυβέρνηση των Φιλιππίνων ανακοίνωσε 
5.300 νέες θέσεις δασκάλων 

 Ο Πρόεδρος του Περού υποσχέθηκε την αύξηση του προϋπολογισµού κατά 1,34 εκατοµµύρια 
δολάρια για την εκπαίδευση.  

 Αύξηση της αναπτυξιακής βοήθειας που προορίζεται για την εκπαίδευση ανακοινώθηκε από την 

υνάντηση παιδιών µε Tony Blair

Ισπανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Σ  

ελπίδα. Ότι όσα και να κάνουµε δε θα 
λλάξει τίποτα. Όµως τα µεγάλα προβλήµατα της Αφρικής αντιµετωπίζονται σιγά-σιγά και έτσι η δράση σας 

ρά, γι’ αυτό είναι σηµαντικό να συµµετέχετε στην εκστρατεία»  

 συνεχών εκστρατειών ο συνολικό αριθµός των παιδιών που βρίσκονται εκτός 
κπαίδευσης µειώθηκε κατά περίπου 20 εκατοµµύρια. 

. Σχεδόν 1 δισεκατοµµύριο ενήλικες είναι αναλφάβητοι.  

 
“Είσ  τ  πρέπει να παίρνετε µέρος κάθε χρόνο στην Παγκόσµια 
Εβδ ά
 

 Παγκόσµια Εκστρατεία για την Εκπα . Αν ενωθούµε µπορούµε να πετύχουµε 
τρώνεται στην Εκπαίδευση ως ανθρώπινο 

ικαίωµα. 

• Συγκεντρώστε σ α στην εκπαίδευση
• Καλέστε επισήµους να συµµετάσχουν 
• Ενωθείτε για να δηµιουργήσετε ανθρώπινες ή αλυσίδες µε χαρτοκοπτική 
• Ενωθείτε για να δηµιουργήσετε τη µεγαλύτερη αλυσίδα στο διαδύκτιο στη σελίδα:  

 
www.campaignforeducation.org/joinup

 
«Ορισµένες φορές οι άνθρωποι ίσως να σκέφτονται ότι δεν υπάρχει 
α
µπορεί να κάνει τη διαφο
 
Και τώρα τι θα γίνει το 2007 
Ως αποτέλεσµα των
ε
 
Ωστόσο, η τεράστια πρόκληση παραµένει. Τουλάχιστον 80 εκατοµµύρια παιδιά βρίσκονται ακόµα εκτός 
εκπαίδευση
 
Λόγος Nelson Madela 

τε ο µέλλον του κόσµου και για αυτό θα
οµ δα ∆ράσης»  

Η ίδευση κάνει την αλλαγή
πολλά περισσότερα. Η Παγκόσµια Εβδοµάδα ∆ράσης 2007 επικεν
δ
 
Πώς να αναλάβετε δράση 

τοιχεία για το δικαίωµ  

                     
 
 

                                


