
Οι μαθητές και οι μαθήτριες        

στις 20 Απριλίου 2010,  συμμετείχαμε στο 1 Goal: Ένα μάθημα για Όλους!

και ενώσαμε τις φωνές μας με εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ζητώντας:

Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση 2010
19-25 Απριλίου

http://www.actionaid.gr/1goal



Τι είναι η Παγκόσμια Εκστρατεία για την 
Εκπαίδευση;  (Global Campaign for Education) 
Ιδρύθηκε το 1999 και αποτελεί μια συμμαχία συνδικάτων εκπαιδευ
τικών, διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, εκπαιδευτικών, 
μαθητών και πολιτών που έχουν συμμετάσχει σε εκστρατείες σε 
περισσότερες από 100 χώρες ανά τον κόσμο. Ιδρυτικό μέλος της 
Εκστρατείας είναι η ActionAid. Η ActionAid Ελλάς συντονίζει εδώ και   
7 χρόνια την Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης ( Global Action Week). 

Ποιος είναι ο στόχος της εκστρατείας;
Στόχος της εκστρατείας είναι να προωθήσει την εκπαίδευση ως 
βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και να ασκήσει πίεση σε κυβερνήσεις και 
τη διεθνή κοινότητα, ώστε να πραγματοποιήσουν τις υποσχέσεις τους 
για παροχή δωρεάν υποχρεωτικής δημόσιας βασικής εκπαίδευσης 
για όλους τους ανθρώπους. Η Παγκόσμια Εκστρατεία για την 
Εκπαίδευση απαιτεί από τη διεθνή κοινότητα και τις κυβερνήσεις του 
κόσμου να αναλάβουν άμεση δράση για την επίτευξη των στόχων 
που εμπεριέχονται στη συμφωνία «Εκπαίδευση Για Όλους», την οποία 
υπέγραψαν πάνω από 185 κυβερνήσεις στο Ντακάρ τον Απρίλιο 
του 2000. Την ίδια χρονιά, οι παγκόσμιοι ηγέτες αναγνώρισαν το 
σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης ορίζοντας ως 2ο Αναπτυξιακό Στόχο 
της Χιλιετίας την επίτευξη Καθολικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή μας στην 
Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση;
Η Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης είναι η ευκαιρία μας να υπενθυμίζου
με κάθε χρόνο στις κυβερνήσεις ότι το 2015 πλησιάζει και ότι είναι 
απαραίτητο να δουν πολύ σοβαρά το ζήτημα και τελικά να αναλάβουν 
άμεση δράση ώστε όλα τα παιδιά του κόσμου να μπορούν να πάνε 
σχολείο. Οι μαθητές/μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί έχουν ρόλο κλειδί 
στη 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. 

Οι μαθητές γίνονται πολίτες του κόσμου. Την ίδια ημέρα, Τρίτη 20 
Απριλίου την ίδια δράση πραγματοποιούν συνομήλικοί τους σε 
τουλάχιστον 100 χώρες όλου του κόσμου. Οι μαθητές/μαθήτριες 
έχουν μια μοναδική ευκαιρία να νιώσουν ότι συνεργάζονται με 
μαθητές από άλλες χώρες για τον ίδιο σκοπό.

Τα παιδιά βλέπουν πως η δράση έχει αποτέλεσμα. Αυτός είναι και 
ένας βασικός λόγος που η ActionAid Ελλάς επιμένει να συντονίζει 
στην Ελλάδα κάθε χρόνο την Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την 
Εκπαίδευση. Από το 2000, μέσω της πίεσης που ασκείται κάθε χρόνο 
από τους συμμετέχοντες της εκστρατείας, 40 εκατομμύρια παιδιά 
έχουν αποκτήσει πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Αγαπητοί φίλοι και 
υποστηρικτές της ActionAid, 
Για έβδομη συνεχή χρονιά συντονίζουμε στην Ελλάδα την 
Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση. Είμαστε 
πολύ περήφανοι που και αυτή τη χρονιά μαθητές, μαθήτριες και 
εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα, συμμετέχουν στη μεγαλύτερη 
μαθητική εκστρατεία για την προώθηση του δικαιώματος στην 
εκπαίδευση. Ειδικά φέτος έχουμε μια ευκαιρία να γράψουμε 
ιστορία καταρρίπτοντας το Παγκόσμιο Ρεκόρ για το μεγαλύτερο 
κοινό μάθημα που γίνεται την ίδια μέρα σε όλο τον κόσμο! Το 
προηγούμενο ρεκόρ για το μεγαλύτερο μάθημα του κόσμου, 
που διοργανώθηκε πάλι από την Παγκόσμία Εκστρατεία για την 
Εκπαίδευση, ήταν 8.856.108 συμμετέχοντες.

Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στις 20 Απριλίου 2010 και 
εστιάζει στη σημασία της εκπαίδευσης και στο γεγονός ότι 
σήμερα 72 εκατομμύρια παιδιά και 759 εκατομμύρια ενήλικες 
δεν μπορούν ούτε να γράψουν ούτε να διαβάσουν. Οι πολιτικοί 
έχουν επανειλημμένως δεσμευτεί σχετικά με το δικαίωμα στην 
εκπαίδευση και ελπίζουμε το 2010 να γίνουν τα απαραίτητα 
βήματα ώστε αυτή η υπόσχεση να γίνει πράξη.

Η συμβολή η δική σας και των μαθητών σας είναι εξαιρετικά 
σημαντική σε αυτή την προσπάθεια. Μέσα από τέτοιες δράσεις 
οι αυριανοί πολίτες ενημερώνονται για παγκόσμια ζητήματα, 
ευαισθητοποιούνται και συμμετέχουν στη δράση.

Χαιρόμαστε που σας έχουμε και φέτος στο πλευρό μας και ενώνετε 
τη φωνή σας μαζί με εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο ζητώντας 
«Εκπαίδευση για Όλους»!

Σημαντικά βήματα για τη συμμετοχή σας
• Διαβάστε και συζητήστε με τα παιδιά τις πληροφορίες 

που ακολουθούν σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στην 
εκπαίδευση. 

• Οργανώστε το μάθημα στις 20 Απριλίου 2010. Είναι 
σημαντικό να τονίσετε στα παιδιά ότι την ίδια μέρα 
εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο συμμετέχουν στο ίδιο 
μάθημα. Το μάθημα προτείνουμε να πραγματοποιηθεί την 
πρώτη διδακτική ώρα. Διαρκεί 30 λεπτά, αλλά εσείς θα κρίνετε 
πώς θα προσαρμόσετε και την ώρα και τη δραστηριότητα στις 
ανάγκες των μαθητών σας.

• Φροντίστε να υπάρχει ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας, 
εκτός από εσάς, ο οποίος θα επικυρώσει τη συμμετοχή 
συνυπογράφοντας τη φόρμα επικύρωσης. Μάρτυρας μπορεί 
να είναι ένας καλεσμένος πολιτικός, αθλητής ή ακόμα ο 
διευθυντής του σχολείου ή ένας γονιός. 

• Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος συμπληρώστε τη 
φόρμα επικύρωσης συμμετοχής και στείλτε    
την στην ActionAid με έναν από τους   
παρακάτω τρόπους:
Μέσω fax: 210-9212376,    
Μέσω email: education.hellas@actionaid.org  
(αφού συμπληρωθεί και σκαναριστεί),   
Μέσω ταχυδρομείου: Φαλήρου 52, 11741 Αθήνα.

Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε τον αριθμό 
όλων των ατόμων που συμμετείχαν. 
Η συμμετοχή του καθένα μας είναι     
πολύ σημαντική για την κατάρριψη    
του Παγκοσμίου Ρεκόρ! 

Ορισμένες επιτυχίες:
•   Τα τελευταία 5 χρόνια περίπου                    

40 εκατομμύρια παιδιά που δεν είχαν πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, τώρα πηγαίνουν σχολείο. 

   •   Στο Μαλάουι, ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι από τον      
Μάιο του 2006, κάθε Δημοτικό 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 ανα τάξη.

       •   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 εκατομμύρια   
     παιδιά και στην Κένυα 1 εκατομμύριο.  

  •   Στο Μπαγκλαντές υπάρχει ίσος αριθμός       
   κοριτσιών και αγοριών που πηγαίνουν στο   

 Δημοτικό Σχολείο.



Σχέδιο μαθήματος
Στόχοι
1. Να προβληματιστούν τα παιδιά γύρω από το γεγονός ότι 72 

εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο δεν πηγαίνουν σχολείο.

2. Να συζητήσουν τις υποσχέσεις που δεν έχουν τηρήσει οι 
παγκόσμιοι ηγέτες για πρόσβαση όλων των παιδιών του 
κόσμου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

3. Να ενημερωθούν για την παγκόσμια εκστρατεία 
1GOAL που έχει ως βασικό όχημα το παγκόσμιο κύπελο 
ποδοσφαίρου 2010 στη Νότιο Αφρική. 

4. Να ενώσουν τις φωνές τους με αυτές των υπόλοιπων 
μαθητών του κόσμου μέσω της συμμετοχής όλων στην 
εκστρατεία και να στείλουν ένα μήνυμα πίεσης στις 
κυβερνήσεις για την προάσπιση του δικαιώματος στην 
εκπαίδευση.

ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ

• 72 εκατομμύρια παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο

• 759 εκατομμύρια ενήλικες δεν μπορούν να διαβάσουν αυτή 
την πρόταση 

• Η πλειοψηφία των παιδιών που τους στερείται το δικαίωμα 
στην μαθηση είναι κορίτσια

Εισαγωγή
Ρωτήστε τους μαθητές τι νομίζουν ότι είναι ένα παγκόσμιο ρεκόρ 
και ζητήστε τους να αναφέρουν συγκεκριμένα παραδείγματα 
ανθρώπων που έχουν πετύχει παγκόσμιο ρεκόρ εάν γνωρίζουν. 
Παράδειγμα: Στον στίβο ο Γιουσέιν Μπολτ (Usain Bolt) από την 
Τζαμάικα κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα. 

Εξηγήστε τους ότι αυτή τη στιγμή παίρνουν μέρος σε ένα 
μάθημα που ευελπιστεί να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο ρεκόρ. 
Εκατομμύρια παιδιά από όλο τον κόσμο, σήμερα Τρίτη 20 Απριλίου 
2010, συμμετέχουν στο ίδιο μάθημα που λέγεται «Ένα μάθημα 
για όλους». Στόχος του μαθήματος είναι να ενημερωθούν όλοι 
για τα 72 εκατομμύρια παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο και να 
δουν πώς μπορούν να δράσουν όλοι μαζί ώστε αυτό να αλλάξει.

Ρωτήστε τα παιδιά εάν γνωρίζουν που και πότε γίνεται φέτος το 
Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου.

Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου πραγματοποιείται για πρώτη 
φορά φέτος στην Αφρική και συγκεκριμένα στην Νότιο Αφρική 
από τις 11 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου. Μαζί με τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες αποτελεί ένα από το κορυφαία αθλητικά γεγονότα.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία για το Ποδόσφαιρο (FIFA) στηρίζει την 
εκστρατεία 1GOAL ώστε το δικαίωμα στην εκπαίδευση να γίνει 
πραγματικότητα για τα παιδιά στην Αφρική αλλά και σε όλες τις 
φτωχές χώρες του κόσμου. Πρόσωπο της φετινής εκστρατείας είναι 
η Βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας, ενώ την εκστρατεία στηρίζουν 
γνωστοί ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο οι οποίοι θέλουν 
να μεταφέρουν το μήνυμα στους εκατομμύρια φιλάθλους που 
θα παρακολουθήσουν τους αγώνες του παγκόσμιου κυπέλου να 
υπογράψουν και να πιέσουν τους παγκόσμιους ηγέτες να κάνουν την 
εκπαίδευση για όλους προτεραιότητα. Πρόσωπα της εκστρατείας 
στην Ελλάδα είναι ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου 
Γιώργος Καραγκούνης και της Εθνικής Ομάδας της Βραζιλίας 
Zilberto Silva (παίκτης του Παναθηναικού). 

Στο σημείο αυτό μπορείτε να δείξετε το βίντεο της εκστρατείας 
το οποίο θα βρείτε στον σύνδεσμο http://www.actionaid.gr/
1goal και το video της διεθνούς εκστρατείας που θα βρείτε στο 
http://www.youtube.com/watch?v=SCgCsu6hF4s 

Πώς πιστεύετε ότι συνδέεται η εκπαίδευση με το ποδόσφαιρο;

Πώς μπορεί το Παγκόσμιο Κύπελο να αποτελέσει όχημα 

                                          για να επιτευχθεί Εκπαίδευση για Όλους;

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΖΩΕΣ

• Παρακολούθηση ενός σχολικού έτους αυξάνει το μισθό 
ενός ατόμου κατά 10%.

• Η Παιδεία μειώνει τις πιθανότητες ενός ατόμου να 
προσβληθεί από τον ιο HIV/AIDS.

• Ένα παιδί που γεννιέται από μητέρα που γνωρίζει ανάγνω
ση έχει 50% περισσότερες πιθανότητες να επιζήσει πέρα 
των 5 ετών

(foto)
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 Ποιες είναι οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού σας;  

Τι μπορεί να γίνει; 
Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουν οι αρχηγοί των κρατών για να 
δώσουν στα παιδιά την ευκαιρία να πάνε σχολείο;

Πιθανές απαντήσεις
 •  Να κάνουν περισσότερα σχολεία
 •  Να έχουν περισσότερους δασκάλους

Τι γίνεται όμως όταν οι κυβερνήσεις δεν έχουν τα χρήματα να 
πραγματοποιήσουν τα παραπάνω; Για παράδειγμα στο Μαλάουι 
υπάρχουν κατά μέσο όρο 72 παιδιά ανά δάσκαλο και στις 
αγροτικές περιοχές φτάνουν τους 120 μαθητές γιατί δεν έχουν 
προσληφθεί αρκετοί δάσκαλοι.

Οι κυβερνήσεις διαμορφώνουν έναν προϋπολογισμό στον 
οποίο εμπεριέχεται και η εκπαίδευση. Προϋπολογισμός σημαίνει 
το σύνολο των εσόδων και εξόδων ενός κράτους για ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κάνοντας έναν προϋπολογισμό 
το κράτος δημιουργεί ένα πλάνο για το πώς θα δαπανηθούν  
τα χρήματα. 

Εσείς πώς κάνετε το δικό σας προϋπολογισμό στο σπίτι; Τι έξοδα 
χρειάζεται να προβλέψετε ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της 
οικογένειάς σας; 

Πιθανές απαντήσεις:  
 • Φαγητό  • Ρούχα   • Νερό   

 • Βιβλία  • Ηλεκτρικό  • Μεταφορικά

Πόσα από τα έξοδα σχετίζονται με την εκπαίδευσή σας; 

Γράψε το όνομά σου γι’ αυτούς που δεν μπορούν
Στη φόρμα επικύρωσης συμμετοχής που ακολουθεί, μπορείτε 
να συμπληρώσετε τα στοιχεία και να μας τη στείλετε. Ο αριθμός 
όλων των μαθητών της Ελλάδας που συμμετείχαν στο μάθημα 
θα συγκεντρωθούν στην ActionAid. Στη συνέχεια ο αριθμός των 
συμμετεχόντων θα προστεθεί στις λίστες των υπολοίπων χωρών 
του κόσμου, ώστε να μεταφερθούν τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, 
όπου θα συναντηθούν οι αρχηγοί των κρατών για να συζητήσουν την 
κατάσταση της συνθήκης «Εκπαίδευση για Όλους». Η λίστα με όλες 
τις υπογραφές θα κατατεθεί από την Παγκόσμια Εκστρατεία για την 
Εκπαίδευση (GCE), τον οργανισμό που συντονίζει παγκοσμίως την 
εκστρατεία 1 GOAL. 

Σε περίπτωση που συμμετέχει στο μάθημα κάποιος αθλητής, 
πολιτικός ή άλλος εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας, προτείνουμε να 
τον/την «δεσμεύσετε» να μεταφέρει το μήνυμά σας και να ενθαρρύνει 
τον κόσμο να υπογράψει στο http://www.actionaid.gr/1goal την 
ηλεκτρονική έκκληση.

• Μην ξεχάσετε στο τέλος του μαθήματος να μοιράσετε 
από ένα αυτοκόλλητο σε όλους όσους 
συμμετείχαν στο μάθημα.

• Επίσης μπορείτε να αναρτήσετε στην τάξη το 
έντυπο που κρατάτε, καθώς εάν το γυρίσετε από 
την ανάποδη πλευρά και το ανοίξετε, λειτουργεί σαν
αφίσα/αναμνηστικό. Πάνω σε αυτό μπορείτε να γράψετε 
και το όνομα του σχολείου ή της τάξης σας με κόκκινο, 
κίτρινο ή μαύρο μαρκαδόρο.

Προτεινόμενες δράσεις     
για την υπόλοιπη εβδομάδα
• Δημιουργήστε ένα σύμβολο ή ένα μήνυμα για την εκστρατεία. 

Μια ιδέα που προτείνει η παγκόσμια εκστρατεία και η Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA), είναι να φτιάξετε ένα βραχιόλι 
από ένα παλιό κορδόνι παπουτσιών στο οποίο μπορείτε να 
γράψετε ένα μήνυμα για την εκπαίδευση. Π.χ. Εκπαίδευση-Φτώχεια 
1-0 ή Η Εκπαίδευση νικάει τη Φτώχεια. Παρόμοιο κορδόνι θα φοράνε 
οι ποδοσφαιριστές που υποστηρίζουν την εκστρατεία. Μπορείτε 
να μας στείλετε δείγματα από τα κορδόνια ή τα άλλα σύμβολα που 
θα δημιουργήσετε. Βγάλτε μια φωτογραφία της τάξης σας με τα 
σύμβολα, όπου κάθε παιδί θα σηκώνει το δείκτη του ενός χεριού 
σχηματίζοντας το σύμβολο του 1GOAL.

• Οργανώστε μια εκδήλωση όπου τα παιδιά θα παρουσιάσουν 
τα στοιχεία που θεωρούν πιο σημαντικά για την παγκόσμια 
κατάσταση της εκπαίδευσης. 

• Διοργανώστε έναν αγώνα ποδοσφαίρου ή άλλον αθλητικό αγώνα 
με στόχο να ενημερώσετε τους πολίτες του τόπου σας για την 
εκστρατεία και να τους ενθαρρύνετε να πάρουν μέρος. Καλέστε 
έναν αθλητή να γίνει ο διαιτητής. 

• Στείλτε μας φωτογραφίες ή βίντεο από τις δράσεις σας να τις 
ανεβάσουμε στην ιστοσελίδα μας, στο education.hellas@
actionaid.org.

Ποια στάδια πρέπει να προγραμματιστούν ώστε ο 
προϋπολογισμός του κράτους να δώσει προτεραιότητα στην 
εκπαίδευση; 

Μερικά σημαντικά βήματα

• Όλες οι χώρες να δαπανούν τουλάχιστον το 20% του εθνικού 
προϋπολογισμού τους για την εκπαίδευση.

• Να σταματήσουν τα δίδακτρα στα δημόσια σχολεία.

• Να εκπαιδεύσουν περισσότερους δασκάλους ώστε να μπορούν                   
να διδάξουν και να εμπνεύσουν τους μαθητές τους σε τάξεις 
που δεν θα είναι μεγαλύτερες των 40 μαθητών. 

• Οι αρχηγοί των πλουσιότερων κρατών να δώσουν χρήματα 
στις φτωχές χώρες για τον προϋπολογισμό της εκπαίδευσης. Τα 
Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι οι πλούσιες χώρες χρειάζονται 
να δεσμευτούν για 16 δισεκατομμύρια δολλάρια. 

• Όλοι οι αρχηγοί των κρατών πρέπει να εγγυηθούν εκπαίδευση 
για όλους έως το 2015, γιατί έτσι είχαν υποσχεθεί στο Ντακάρ 
της Σενεγάλης το 2000.

Πώς θα ήταν το μάθημα στο σχολείο                 εάν στη τάξη σας είχατε 120 συμμαθητές; 



Εκπαίδευση για Όλους
72 εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στο σχολείο     
και τα περισσότερα είναι κορίτσια. 

Διαβάστε την παρακάτω ιστορία του 16χρονου Victor Omondi          
από την κοινότητα Μπάμα της Κένυα και συζητήστε τη           
με τους συμμετέχοντες στο μάθημα.

Η ιστορία του Victor, 
όπως ο ίδιος μας τη διηγήθηκε τον Ιούνιο του 2009. 

Γεννήθηκα στο χωριό BAR-Okwin το 1993. Οι γονείς μου πέθαναν όταν ήμουν στην 2η τάξη. Στη συνέχεια έμεινα με την 
κηδεμόνα μου η οποία είναι χήρα. Ξεκίνησα την εκπαίδευσή μου στο σχολείο Magombe. Πέρασα τις εξετάσεις μου KCPE 
(απαραίτητες εξετάσεις για να συνεχίσει ένας μαθητής από το δημοτικό στο γυμνάσιο), αλλά καθώς δεν είχα γονείς να 
μου πληρώσουν δίδακτρα για εσωτερικό1 σχολείο, η κηδεμόνας μου με ανάγκασε να πάω σε ένα ημερήσιο2 σχολείο που 
ονομάζεται Gotmatur Secondary, και το οποίο βρίσκεται στη Nyamonye. Δε μπορούσα να πληρώνω μόνος μου τα δίδακτρα 
για όλα τα τρίμηνα και έτσι συχνά απουσίαζα από το σχολείο. Επίσης, από το χωριό μου μέχρι το Gotmatur Secondary 
είναι 12 χιλιόμετρα και αυτό με κάνει να ξυπνάω στις 4:00 το πρωί για να περπατήσω μέχρι το σχολείο. Δυστυχώς δεν έχω 
καν ποδήλατο και συχνά καθυστερώ να φτάσω στο σχολείο. Την προηγούμενη Παρασκευή μου είπαν ότι για να μπορώ να 
συνεχίσω το σχολείο και να αποφοιτήσω πρέπει να δώσω τα 5.000 σελίνια που χρωστάω. Κάθε έτος στο συγκεκριμένο σχολείο 
πρέπει να πληρώνω 10.0003 σελίνια.

Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζω σχετικά με την εκπαίδευσή μου είναι:
-    Μεγάλη απόσταση από το σπίτι έως το σχολείο. Μου παίρνει σχεδόν 2 ώρες να περπατήσω τα 12 χιλιόμετρα απόστασης. 
-     Έλλειψη εκπαιδευτικών υλικών π.χ βιβλία, στιλό, τετράδια. 
-    Πρόβλημα σχετικά με τα δίδακτρα. Κάθε χρόνο αντιμετωπίζω το φόβο ότι δεν θα έχω αρκετά χρήματα για να πληρώσω τα 

δίδακτρα και συχνά απουσιάζω από το σχολείο μέχρι να συγκεντρώσω το απαραίτητο ποσό. 
-    Έλλειψη φαγητού που οδηγεί στο να μην είμαι συγκεντρωμένος στην τάξη. 

Σημειώσεις:
1  Στο εσωτερικό σχολείο τα παιδιά μένουν μέσα για να μη χρειάζεται να μετακινούνται. Στα συγκεκριμένα σχολεία τα δίδακτρα είναι πιο ακριβά.
2  Ημερήσιο σχολείο: Τα σχολεία της περιοχής στα οποία επίσης υπάρχουν δίδακτρα αλλά πιο χαμηλά από τα εσωτερικά. 
3  Τα 10.000 κενυάτικα σελίνια αντιστοιχούν περίπου σε 95 ευρώ. 

Τι δυσκολίες αντιμετωπίζει ο Victor στην καθημερινότητά του;

Σχολική τάξη στο σχολείο Magombe στο οποίο φοίτησε ο Victor.

Το σχολείο Magombe.

φωτογραφίες: ©gaptvfacilities/ActionAid



Φόρμα Επικύρωσης Συμμετοχής
Είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώσετε τη φόρμα ώστε να μετρήσει η συμμετοχή σας 
στην κατάρριψη του Παγκοσμίου Ρεκόρ. 

Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν καταφέραμε να σπάσουμε το Παγκόσμιο Ρεκόρ και κρατήστε με ενήμερο σχετικά 
με τις προσπάθειες για Εκπαίδευση για Όλους.    

                   Ναι                           Όχι

Η φόρμα πρέπει να συμπληρωθεί και να επιστραφεί στην Actionaid με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
Μέσω fax: 210-9212376
Μέσω email: education.hellas@actionaid.org  (αφού συμπληρωθεί και σκαναριστεί)
Μέσω ταχυδρομείου:  Φαλήρου 52, 11741 Αθήνα

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας! 

  Εγώ ο υπογεγραμμένος, επικυρώνω ότι ο αριθμός των ατόμων που αναφέρεται παραπάνω συμμετείχε στο μάθημα 
για τη σημασία της χρηματοδότησης για την Εκπαίδευση ώστε να επιτεχθεί Εκπαίδευση για Όλους. 

  Επιβεβαιώνω, ότι οι όλοι οι μαθητές που αναφέρονται παραπάνω παρακολούθησαν το μάθημα που είχε διάρκεια 
τουλάχιστον 30 λεπτά.
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Θέμα του Μαθήματος: Η σημασία της χρηματοδότησης για την Εκπαίδευση
Ημερομηνία μαθήματος: 20 Απριλίου 2010
Συνολικός αριθμός ατόμων που πήραν μέρος στο μάθημα: 

Ώρα έναρξης του μαθήματος:    

Yπεύθυνη Δήλωση:



Οι μαθητές και οι μαθήτριες        

στις 20 Απριλίου 2010,  συμμετείχαμε στο 1 Goal: Ένα μάθημα για Όλους!

και ενώσαμε τις φωνές μας με εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ζητώντας:

Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση 2010
19-25 Απριλίου

http://www.actionaid.gr/1goal


