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Το δικό τους σχολείο-Ποσοστά μαθητείας, Μ. 

Μαργωμένου 

Μαρίλη Μαργωμένου 

Ποσοστά μαθητείας 

Ποσοστό 90% των τυφλών παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχει τη           
δυνατότητα να παρακολουθήσει μαθήματα στο σχολείο. Τουλάχιστο 875        
εκατομμύρια ενήλικοι δεν έχουν πάει ποτέ στο σχολείο τα δύο τρίτα από αυτούς είναι              
γυναίκες. 

Ένα στα πέντε παιδιά διεθνώς δεν ξεκινά ποτέ το δημοτικό. Μια έφηβη κοπέλα στην              
Αγγλία είναι 36 φορές πιο πιθανό να υποφέρει από στρες εξ αιτίας των συνθηκών              
που αντιμετωπίζει στο σχολείο της από ό,τι μια συνομήλικη της στη Ρωσία. 

Στην Αμερική 850 χιλιάδες παιδιά διδάσκονται κατ οίκον από τους γονείς τους και δεν              
πηγαίνουν σχολείο. 

Στο ακροβατικό σχολείο Φένγκλου στην Κίνα οι καθηγητές, όταν είναι να τιμωρήσουν            
κάποιο μαθητή, τον βάζουν να στέκεται επί μία ώρα στα χέρια του. Ποσοστό 5% των               
Ιταλών μαθητών εγκαταλείπουν το σχολείο προτού φτάσουν στην ηλικία των 14           
ετών. 

Στην Ελλάδα περίπου έξι στους δέκα μαθητές ξεπερνούν τις 50 απουσίες το χρόνο. 

Στη Λατινική Αμερική μόνο το 7% των ανήλικων μανάδων έχουν πάει σχολείο. Στην             
Τεχεράνη οι μαθήτριες οφείλουν να φορούν στολή. Αν το μαύρο πέπλο είναι πιο             
κοντό απ' ότι πρέπει ή το κάλυμμα της κεφαλής χαλαρά δεμένο κινδυνεύουν να             
αξιολογηθούν με κακή διαγωγή στον έλεγχο. 

Μαρίλη Μαργωμένου 

Ποσοστά μαθητείας 

ΒΗΜagazino, Εκπαίδευση, 

  

(ΒΗΜagazino, Εκπαίδευση, Ποσοστά μαθητείας,  επιμέλεια Μαρίλη Μαργωμένου) 
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Ασκήσεις 

1. Να συζητήσετε τις πληροφορίες που 
δίνονται στο κείμενο Ποσοστά 
μαθητείας, να επιλέξετε δύο από αυτές 
και να γράψετε ελεύθερα τις σκέψεις που σας προκαλούν. 

2. Ποιες σκέψεις και ποια συναισθήματα σας προκαλούν οι εικόνες και το 
σύντομο  κείμενο που ακολουθεί; 

[Μαθητές υπάρχουν απ’ την Αυστραλία ως την Κίνα και απ’ τη Λατινική Αμερική ως 
τον Καναδά - μόνο που οι παραστάσεις καθενός εξ αυτών ελάχιστη σχέση έχουν με 
εκείνες των υπολοίπων. Οι αριθμοί αποκαλύπτουν την παράλληλη πραγματικότητα, 
την οποία βιώνουν τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο στις τέσσερις άκρες της 
υφηλίου. Τα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι το να είσαι μαθητής μπορεί να είναι 
μια εντελώς διαφορετική εμπειρία απ’ αυτή που εσείς θυμάστε νοσταλγικά απ’ τα 
παιδικά σας χρόνια…] 

3. Να φανταστείτε και να περιγράψετε δυο διαφορετικές συνθήκες σχολείου (π.χ. 
κτίριο, εσωτερικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή, σχέση δασκάλου-μαθητή, 
κ.ά.) που βρίσκεται: 
α) σε χώρα υπό ανάπτυξη στην Ασία ή στην Αφρική, 
β) σε αναπτυγμένο αστικό κέντρο της Ευρώπης. 
Να αξιοποιήσετε και τις εικόνες που σας δίνονται παραπάνω. 
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