
Εκπαίδευση 

  

Η εκπαίδευση και η φτώχεια είναι 

αλληλοεξαρτώμενες. Όταν οι οικογένειες πέφτουν 

σε ένδεια, τα μεγαλύτερα παιδιά συχνά 

εγκαταλείπουν το σχολείο για να βοηθήσουν το 

οικογενειακό εισόδημα. Έρευνα που έγινε για 

παράδειγμα, διαπίστωσε ότι στα μισά νοικοκυριά 

όπου ο γονέας-βιοπαλαιστής έμεινε άνεργος, 

τουλάχιστον ένα παιδί της οικογένειας εγκατέλειψε το σχολείο. 

Η εκπαίδευση αναπτύσσει την διανοητική ικανότητα και τις δεξιότητες. Παιδιά που 

τελειώνουν τουλάχιστον 4 χρόνια σχολείου - το ελάχιστο για τη στοιχειώδη 

μόρφωση - είναι καλύτερα εφοδιασμένα για να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Το 

επίπεδο της εκπαίδευσης σχετίζεται επίσης με το επίπεδο του εισοδήματος και την 

απασχόληση σε κάποια δουλειά του δημόσιου τομέα. 

  

Οι γάμοι παιδιών μπορεί συχνά να οδηγήσουν στον 

τερματισμό της εκπαίδευσης ενός κοριτσιού. Σε 

κοινωνίες όπου η πρακτική αυτή είναι διαδεδομένη, 

ο γάμος μιας κοπέλας σε παιδική ηλικία είναι μέρος 

ενός συμπλέγματος κοινωνικών προτύπων και 

συμπεριφορών που αντανακλούν τη χαμηλή αξία 

που αποδίδεται στα ανθρώπινα δικαιώματα των κοριτσιών», δήλωσε η Anju 

Malhotra.        

  

  

   

Κλειδί η εκπαίδευση των κοριτσιών 

  

Η εκπαίδευση των κοριτσιών είναι το κλειδί για να εξασφαλίσουμε πως η επόμενη 

γενιά θα λάβει εκπαίδευση. Περίπου το 75% των παιδιών εκτός πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες είχαν μητέρες που δεν είχαν πάει 

σχολείο. Η εκπαίδευση είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για την 

προστασία των παιδιών ενάντια στο γάμο. Όταν τα κορίτσια είναι σε θέση να 

παραμείνουν στο σχολείο μια αλλαγή νοοτροπίας μπορεί επίσης να έλθει ως προς 

τις ευκαιρίες τους εντός της κοινότητας. Το ποσοστό των παιδιών-νυφών έχει 



μειωθεί κατά τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά οι γάμοι παιδιών παραμένουν σε υψηλά 

ποσοστά σε πολλές περιοχές του κόσμου, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές και 

μεταξύ των φτωχότερων.  Ένα από τα προβλήματα των κοριτσιών που πηγαίνουν 

ακόμα σχολείο είναι η μετακίνηση καθώς είναι ακριβή και επικίνδυνη. Σύμφωνα με 

δημοσίευμα στην New York Times η κυβέρνηση της Συρίας διέταξε το άνοιγμα των 

σχολείων για την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς. Πάνω από 2,000 σχολεία στην 

Συρία έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο και εκατοντάδες από αυτά 

χρησιμοποιούνται ως καταφύγια από άστεγες οικογένειες. 

 
                                                                          ΑΣΚΗΣΗ 

 Αφού διαβάσετε το απόσπασμα να γράψετε μία επιστολή στους αρχηγούς των 

κρατών. Στην πρώτη παράγραφο να γράψετε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας 

για την εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στη δεύτερη παράγραφο να 

προτείνετε λύσεις 

 

Στείλτε τις απαντήσεις σας στη διεύθυνση linardoubasiliki@gmail.com 

Εύχομαι υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας! 

 

linardoubasiliki@gmail.com

