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Κείμενο 

Σκέψεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναλφαβητισμού 

Το άρθρο της Κατερίνας Μαρίνας Κατσούλη δημοσιευμένο στις 16. 9. 2020 στον ιστότοπο 

www.meletontas.gr/blog/paidagogiki αναφέρεται στο φαινόμενο του αναλφαβητισμού, ειδικά 

του «ψηφιακού αναλφαβητισμού» στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες.  

 

Η 8η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του 

Αναλφαβητισμού το 1965 με πρωτοβουλία της UNESCO κατά τη διάρκεια της Συνόδου 

της Τεχεράνης. Από το 1966 γιορτάζεται κάθε χρόνο την ημερομηνία αυτή. 

Σύμφωνα με την UNESCO, πάνω από 750 εκατομμύρια ενήλικες σ' όλο τον κόσμο 

είναι αναλφάβητοι και περισσότερα από 250 εκατομμύρια παιδιά, κυρίως στις φτωχές 

χώρες της Ασίας και της Υποσαχάρειας Αφρικής. Στην αναφορά της «Global Monitoring 

Report on Education for All» (2006) αναδείχθηκε η σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στον 

αναλφαβητισμό και τις χώρες με οξύ πρόβλημα φτώχειας και παράλληλα μια ισχυρή 

σχέση του αναλφαβητισμού και των προκαταλήψεων (που ανθούν σε διάφορες χώρες 

και κοινότητες) σε βάρος των γυναικών. 

Στη σύγχρονη εποχή με την ψηφιακή εξέλιξη και την παρείσφρηση1 της 

τεχνολογίας στις περισσότερες πτυχές του καθημερινού βίου, ο αναλφαβητισμός 

αποκτά διαφορετική διάσταση και προσεγγίζεται μέσα από την γνώση δεξιοτήτων 

πληροφορικής και αξιοποίησής τους στην καθημερινότητα. Μερίδα του πληθυσμού 

σήμερα (άτομα που λόγω κοινωνικών ή οικονομικών παραγόντων δεν έχουν πρόσβαση 

στο διαδίκτυο, ηλικιωμένοι που λόγω του χάσματος με γενιές που εκπαιδεύτηκαν στις 

νέες τεχνολογίες, δεν έτυχαν της αντίστοιχης εκπαίδευσης) -τόσο του παγκόσμιου, όσο 

και του ελληνικού - δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, με αποτέλεσμα 

να αποκλείεται από έναν όγκο δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο και οι νέες 

τεχνολογίες στην επικοινωνία, την πληροφόρηση και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ο όρος 

                                                             
1 Παρείσφρηση: η είσοδος 
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«ψηφιακός αναλφαβητισμός» αναφέρεται, ακριβώς, στη μη ικανότητα (λόγω ελλιπούς 

εκμάθησης) χρησιμοποίησης βασικών δεξιοτήτων χρησιμοποίησης του Η/Υ. 

Επίσης, η αύξηση των προσφυγικών ροών στον ευρωπαϊκό χώρο την τελευταία 

δεκαετία τονίζει την αναγκαιότητα πρόσβασης των πληθυσμών αυτών στην εκπαίδευση, 

ώστε να μην διαταραχθεί περαιτέρω η αναπτυξιακή τους πορεία και να διασφαλιστεί η 

ισότιμη δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος οι 

μαθητές μεταναστευτικής βιογραφίας να μείνουν αναλφάβητοι. Είναι σημαντικό 

ορισμένες δεξιότητες που μαθαίνονται μέσα στο σχολείο, όπως η ικανότητα κατανόησης 

αφηρημένων εννοιών, η οποία επιδρά στην κατανόηση κειμένων, και η εκμάθηση 

ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικών πράξεων, να κατακτηθούν μέσα σε συγκεκριμένες 

αναπτυξιακές φάσεις, πριν περάσουν οι «κρίσιμες περίοδοι» για την κατάκτησή τους. Η 

ισότιμη πρόσβαση των πληθυσμών αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία εξασφαλίζει 

την προστασία τους από τον αναλφαβητισμό, ο οποίος συνδέεται με τον κοινωνικό 

αποκλεισμό και τη φτώχεια.  

Η αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού είναι ένα φαινόμενο που αφορά κάθε 

κοινωνία, όσο και την παγκόσμια κοινότητα, αφού μέσω της εξασφάλισης συμμετοχής 

περισσότερων ατόμων στη δημόσια σφαίρα και κοινωνική και οικονομική ζωή (μείωση 

της ανεργίας για τους πληθυσμούς αυτούς, εξασφάλιση εργασίας υπό καλύτερους 

όρους, δυνατότητα διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους, αποφυγή εμπλοκής τους σε 

παράνομες δραστηριότητες) γίνεται πλουραλιστική και ανεκτική απέναντι στη 

διαφορετικότητα. Ο δρόμος πια προς την εξάλειψη του αναλφαβητισμού για όλους τους 

ανθρώπους και τις κοινωνικές ομάδες, είναι ένα μονοπάτι προς τη διαπολιτισμικότητα. 

 

ΘΕΜΑ 2β 

 

Υποσαχάρειας Αφρικής, οξύ πρόβλημα, οικονομικών παραγόντων, ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες, ελλιπούς εκμάθησης, ισότιμη δυνατότητα, «κρίσιμες περίοδοι», παγκόσμια 

κοινότητα, πλουραλιστική, ανεκτική: Να καταγράψεις ποιο από τα παραπάνω 

υπογραμμισμένα επίθετα είναι περιγραφικό και ποιο είναι αξιολογικό. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 3 



 

Πώς νομίζεις ότι η εξάλειψη του αναλφαβητισμού μπορεί να συμβάλει στην ομαλή 

κοινωνική συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτιστικό υπόβαθρο 

(μετανάστες, πρόσφυγες, μειονότητες, κλπ); Να αναπτύξεις τις απόψεις σου σε ένα 

άρθρο 250-300 λέξεων για τη σχολική εφημερίδα που στο επόμενο τεύχος έχει 

αφιέρωμα στον αναλφαβητισμό. Μπορείς να αξιοποιήσεις στοιχεία από το κείμενο 

αναφοράς.  

Μονάδες 40 


