
Η εβδομάδα από 22-26/4/13 ιταν αφιερωμζνθ – ποφ αλλοφ; - ςτα παιδιά και ςτο δικαίωμά 

τουσ ςτθν εκπαίδευςθ. Παγκόςμια εβδομάδα δράςθσ για τθν Εκπαίδευςθ, λοιπόν, και θ 

ΜΚΟ Action Aid ανζλαβε δράςθ και μζςα από ζνα πρόγραμμα προςαρμοςμζνο για όλεσ τισ 

θλικίεσ, ζςτειλε μινυμα προσ όλουσ με το ςφνκθμα «Όλα τα παιδιά του κόςμου χρειάηονται 

δαςκάλουσ». Τα παιδιά τθσ Δ’ δθμοτικοφ ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα και με τθ βοικεια 

των δαςκάλων τουσ, ενθμερϊκθκαν για τα προβλιματα ςτθν εκπαίδευςθ, κυρίωσ ςτισ 

χϊρεσ του αναπτυςςόμενου κόςμου, όπωσ θ ζλλειψθ δαςκάλων και υποδομϊν. Αρκεί να 

ςθμειωκεί ότι μόνο ςτθν Αφρικι, χρειάηονται 1 εκατομμφριο επιπλζον εκπαιδευτικοί, ϊςτε 

όλα τα παιδιά να μποροφν να πάνε ςχολείο, ενϊ ςε κάποιεσ  χϊρεσ αναλογεί 1 δάςκαλοσ ςε 

περιςςότερα από 100 παιδιά. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι «δάςκαλοσ», ςτισ περιςςότερεσ απ’ 

αυτζσ τισ χϊρεσ, είναι απλά κάποιοσ που ζχει λάβει τθ ςτοιχειϊδθ εκπαίδευςθ και ζχει 

παρακολουκιςει οριςμζνα ςεμινάρια επιμόρφωςθσ! 

Οι μακθτζσ μασ παρακολοφκθςαν ζνα ενθμερωτικό βίντεο και ςτθ ςυνζχεια, αφοφ 

ςχεδίαςαν ςε χαρτί του μζτρου, το περίγραμμα του δαςκάλου τουσ, χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ, 

που θ κακεμιά μελζτθςε μια ςυγκεκριμζνθ χϊρα του αναπτυςςόμενου κόςμου, μζςα από 

τθν ιςτορία ενόσ δαςκάλου τθσ. Κατζγραψαν τα προβλιματα που αντιμετωπίηει ο 

ςυγκεκριμζνοσ εκπαιδευτικόσ, κακϊσ και αυτά που το κάνουν ξεχωριςτό και απαραίτθτο 

ςτουσ μακθτζσ του. Στθ ςυνζχεια, θ κάκε ομάδα παρουςίαςε τα αποτελζςματα τθσ 

εργαςίασ τθσ ςτθν τάξθ και γζμιςαν το περίγραμμα του δαςκάλου τουσ με λζξεισ ςχετικζσ 

με τθ μελζτθ τουσ. Παράλλθλα εντόπιςαν ςτον παγκόςμιο χάρτθ τθ γεωγραφικι κζςθ κάκε 

χϊρασ που ανζφεραν.  

Όλο το υλικό που προζκυψε απ’ αυτι τθ δράςθ, φωτογραφικθκε και τα παιδιά ζγραψαν το 

μινυμά τουσ για τθ ςθμαςία του δαςκάλου ςτθν ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ. Το μινυμα 

ςτάλκθκε ςτθν ActionAid και δθμοςιεφτθκε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ, κακϊσ και ςτο δίκτυο 

εκπαιδευτικϊν τθσ ActionAid. 

«Χωρίσ δαςκάλουσ το ςχολείο είναι απλά ζνα κτίριο» 

«Χωρίσ κατάλλθλα εκπαιδευμζνουσ δαςκάλουσ, θ φοίτθςθ δεν οδθγεί ςτθ μόρφωςθ και θ 

εκπαίδευςθ για όλουσ δε κα γίνει ποτζ πραγματικότθτα» 

 


