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24 Ιανουαρίου 2021 – Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης 

 

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε στις 3 Δεκεμβρίου 

2018,  την 24η Ιανουαρίου ως Διεθνή Ημέρα για την Εκπαίδευση, με σκοπό την 

ανάδειξη της συμβολής της εκπαίδευσης στην ειρήνη και την ανάπτυξη. 

Η UNESCO από την πλευρά της καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών- μελών της 

και όλους τους εταίρους της να θέσουν την ποιοτική εκπαίδευση ως κύρια 

προτεραιότητα παγκοσμίως. 

Η εκπαίδευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα, δημόσιο αγαθό και δημόσια 

ευθύνη. Η εκπαίδευση αποτελεί απάντηση στη φτώχεια, στο ρατσισμό, στη 

διάκριση των φύλων, οδηγεί στην ενσωμάτωση και στην ενδυνάμωση. Χωρίς 

ανοικτή και ισότιμη ποιοτική εκπαίδευση και ευκαιρίες δια βίου για όλους, οι 

χώρες δεν θα  μπορέσουν να σπάσουν τον κύκλο της φτώχειας που αφήνει πίσω 

της εκατομμύρια παιδιά, νέους και ενηλίκους. 

Ο παγκόσμιος αλφαβητισμός υπολογίζεται στο υψηλότερο επίπεδο από 

ποτέ. Σύμφωνα με την UNESCO, ακόμη και σήμερα 262 εκατομμύρια παιδιά και 

νέοι δεν φοιτούν στο σχολείο, τα περισσότερα από τα οποία είναι κορίτσια. Σήμερα 
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617 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι δεν μπορούν να διαβάσουν και να 

κατανοήσουν τα βασικά μαθηματικά. Λιγότερο από το 40% των κοριτσιών στην 

Υποσαχάρια Αφρική ολοκληρώνουν την βασική εκπαίδευση, ενώ περίπου τέσσερα 

εκατομμύρια παιδιά και νέοι πρόσφυγες είναι εκτός σχολείου. 

Αυτό είναι μια παραβίαση του ανθρώπινου δικαιώματος στην εκπαίδευση. Ο 

κόσμος δεν μπορεί να αντέξει μια γενιά παιδιών και νέων που δεν έχουν τις 

δεξιότητες που χρειάζονται για να ανταγωνιστούν στην οικονομία του  21ου  

αιώνα. 

Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για να διασφαλίσουμε την ανοικτή και 

ισότιμη ποιοτική εκπαίδευση και να προωθήσουμε ευκαιρίες διά βίου μάθησης για 

όλους. 

Η εκπαίδευση μπορεί να σπάσει και να αντιστρέψει τους κύκλους της 

φτώχειας μεταξύ γενεών. Οι μελέτες δείχνουν ότι αν όλα τα κορίτσια και τα αγόρια 

ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 420 εκατομμύρια άνθρωποι θα 

μπορούσαν να βγουν από  τη φτώχεια. 

Ας δώσουμε προτεραιότητα στην εκπαίδευση ως δημόσιο αγαθό. Να την 

υποστηρίξουμε με συνεργασία  και χρηματοδότηση.  

 

 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 


