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Θέμα: Εκπαιδευτικές ανισότητες λόγω του κλεισίματος των σχολείων

Από τον Μάρτιο του 2020, εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν επηρεαστεί σοβαρά από 
την πανδημία COVID-19. Ενώ αποδεικνύονται γενικά πιο ανθεκτικά στη νόσο, τα παιδιά είναι μια 
ευάλωτη ομάδα που έχει υποφέρει δυσανάλογα σε αυτή την κρίση λόγω του κλεισίματος των 
σχολείων. Τρέχουσες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η επιτυχία της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του 
κλεισίματος των σχολείων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους οικογενειακούς πόρους1. Επιπλέον, 
καταδεικνύουν ότι το κλείσιμο σχολείων λόγω της πανδημίας COVID-19 έχει ήδη προκαλέσει 
επιδείνωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στην Ευρώπη, ιδίως για τα παιδιά με αναπηρίες, τα 
μικρότερα παιδιά και/ή τα παιδιά που προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά 
περιβάλλοντα.

1. Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τη συνεχή πρόσβαση σε 
ποιοτική εκπαίδευση και να παρέχουν πρόσβαση σε προγράμματα εξ αποστάσεως μάθησης, 
βοηθώντας παράλληλα τα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης των κρατών μελών να 
παρακολουθούν την εκμάθηση των μαθητών και τις άλλες προτεραιότητες;

2. Δεδομένων των αποκλινουσών πρακτικών και των συχνά ασαφών εθνικών κριτηρίων για το 
κλείσιμο των σχολείων, σχεδιάζει η Επιτροπή να καταρτίσει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για 
την επαναλειτουργία σχολείων, διασφαλίζοντας έτσι καλύτερα το δικαίωμα στην εκπαίδευση σε 
ολόκληρη την ΕΕ;

1 Υπηρεσία για την επιστήμη και τη γνώση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Εκπαιδευτικές ανισότητες στην 
Ευρώπη και το κλείσιμο των σχολείων κατά την Covid-19». Σειρά ενημερωτικών δελτίων Fairness Policy 
Brief, 04/2020. 
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/fairness_pb2020_wave04_covid_education_jrc_i1_19jun2020.pdf


