


Ως Διεθνής Ημέρα για την Εκπαίδευση υιοθετήθηκε η 24η 

Ιανουαρίου κάθε έτους από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 

Εθνών στις 03 Δεκεμβρίου 2018, με σκοπό την ανάδειξη της 

συμβολής της εκπαίδευσης στην ειρήνη και την ανάπτυξη.



Σε αυτόν τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας για την Εκπαίδευση, 

η UNESCO καλεί τις κυβερνήσεις των μελών της και όλους τους 

εταίρους της να θέσουν την ποιοτική εκπαίδευση ως κύρια 

προτεραιότητα παγκοσμίως.



Μήνυμα Αντόνιο Γκουτέρες, ΓΓ ΟΗΕ

Η εκπαίδευση αλλάζει ζωές.

Όπως είπε κάποτε  η  Αγγελιοφόρος της 

Ειρήνης του ΟΗΕ Μαλάλα Γιουσαρφάι : 

«ένα παιδί, ένας δάσκαλος, ένα βιβλίο και 

ένα στυλό μπορούν να αλλάξουν τον 

κόσμο».  



Ο Νέλσον Μαντέλα ονόμασε  

την εκπαίδευση “το πιο ισχυρό 

όπλο που μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις για να 

αλλάξεις τον κόσμο.”



Σήμερα, η εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο των Στόχων της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 Χρειαζόμαστε εκπαίδευση για να μειώσουμε τις ανισοτήτες και 

να βελτιώσουμε την υγεία.

 Χρειαζόμαστε εκπαίδευση για την επίτευξη της ισότητας των 

φύλων και την εξάλειψη των παιδικών γάμων.



 Χρειαζόμαστε εκπαίδευση για να προστατεύσουμε τους πόρους του 

πλανήτη μας.

 Χρειαζόμαστε εκπαίδευση για την καταπολέμηση της γλώσσας 

μίσους, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας και για να 

καλλιεργηθεί η παγκόσμια ιθαγένεια.



Ακόμα τουλάχιστον 262 

εκατομμύρια παιδιά, έφηβοι και 

νέοι δεν πηγαίνουν σχολείο, τα 

περισσότερα από τα οποία είναι 

κορίτσια. Εκατομμύρια 

περισσότεροι που πηγαίνουν στο 

σχολείο δεν κατέχουν τα βασικά.



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, ούτε μπορούμε να εγκαταλείψουμε τη 

μισή ανθρωπότητα.



Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για να προωθήσουμε τον  

Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 4, για να διασφαλίσουμε την ανοικτή και 

ισότιμη ποιοτική εκπαίδευση και να προωθήσουμε ευκαιρίες διά 

βίου μάθησης για όλους.



Η εκπαίδευση μπορεί επίσης 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  από τη φτώχεια.



 Η απόκτηση ποιοτικής εκπαίδευσης είναι η βάση για τη βελτίωση της 

ανθρώπινης ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά την πρόσβαση στην 

εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και τη φοίτηση στα σχολεία των γυναικών και των 

κοριτσιών. 

 Οι βασικές γνώσεις γραφής και ανάγνωσης έχουν βελτιωθεί τρομερά. 

 Ωστόσο, απαιτούνται τολμηρότερες προσπάθειες για την υλοποίηση του στόχου 

της καθολικής εκπαίδευσης.



Ο Στόχος 4 επιδιώκει:
• 4.1 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλα τα 

κορίτσια και αγόρια θα ολοκληρώνουν 

μία ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση που οδηγεί σε  αντίστοιχα 

και τελεσφόρα μαθησιακά 

αποτελέσματα.



• 4.2 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλα 

τα κορίτσια και αγόρια θα έχουν 

πρόσβαση σε ποιοτική προσχολική 

ανάπτυξη, φροντίδα και 

εκπαίδευση, έτσι ώστε να είναι 

έτοιμα για την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση.



• 4.3 Έως το 2030, διασφάλιση της ισότιμης 

πρόσβασης για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες 

σε προσιτή και ποιοτική τεχνική, επαγγελματική 

και τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημίων.

• 4.4 Έως το 2030, ουσιαστική αύξηση του αριθμού 

των νέων και των ενηλίκων οι οποίοι έχουν τις 

κατάλληλες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων 

των τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, 

για απασχόληση, αξιοπρεπή εργασία και 

επιχειρηματικότητα.



• 4.5 Έως το 2030, εξάλειψη των διακρίσεων με βάση 

το φύλο στην εκπαίδευση και διασφάλιση της 

ισότιμης πρόσβασης, σε όλα τα επίπεδα της 

εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, για 

τους ευάλωτους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 

με αναπηρίες, των αυτόχθονων πληθυσμών και των 

παιδιών που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.

• 4.6 Έως το 2030, διασφάλιση ότι η νεολαία στο 

σύνολό της καθώς και ένα σημαντικό ποσοστό 

ενηλίκων, τόσο ανδρών όσο και γυναικών, θα 

πετύχουν τον γραμματισμό και τον αριθμητισμό.



• 4.7 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα 

αποκτήσουν τη γνώση και θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που 

χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω, 

μεταξύ άλλων: 

 της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον βιώσιμο 

τρόπο ζωής

 τα ανθρώπινα δικαιώματα

την ισότητα των φύλων

 της προαγωγής της κουλτούρας της ειρήνης και της μη-βίας

 της ταυτότητας του παγκόσμιου πολίτη  

της αναγνώρισης της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της 

συμβολής του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη.



• 4.α Οικοδόμηση και αναβάθμιση 

εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων οι οποίες 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών 

και των ατόμων με αναπηρίες, λαμβάνοντας 

υπόψη το θέμα του φύλου, και παροχή 

ασφαλών, ειρηνικών, συμμετοχικών και 

αποδοτικών μαθησιακών περιβαλλόντων για 

όλους.



• 4.β Έως το 2020, ουσιαστική επέκταση, σε παγκόσμιο 

επίπεδο, του αριθμού των διαθέσιμων υποτροφιών στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες, στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη 

και στις αφρικανικές χώρες, έτσι ώστε να προωθηθούν οι 

εγγραφές στην ανώτατη εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων 

της επαγγελματικής κατάρτισης, των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και  επικοινωνίας, καθώς και τεχνικών, 

μηχανολογικών και επιστημονικών προγραμμάτων, στις 

ανεπτυγμένες και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες.



• 4.γ Έως το 2030, ουσιαστική αύξηση της 

προσφοράς καταρτισμένων δασκάλων, 

μέσω, μεταξύ άλλων, της διεθνούς 

συνεργασίας για την κατάρτιση του 

διδακτικού προσωπικού στις 

αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στις 

λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα μικρά 

νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη.



Κλείνοντας...
Ένα βίντεο για το δώρο της εκπαίδευσης!

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CKpiUfKfufY


