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Wprowadzenie  
W 2000 roku ponad 180 krajów ustaliło, że  
przed końcem 2015 roku dzieci na całym świecie, 
zarówno chłopcy jak i dziewczynki, będą miały 
możliwość ukończenia pełnego cyklu nauki na 
poziomie podstawowym. 
W 2000 roku  110 milionów dzieci na świecie nie 
chodziło do szkoły. Szybko odnotowano znaczny 
postęp i miliony dzieci po raz pierwszy w życiu 
poszło do szkoły. Jednak ostatnio postęp ten 
został wyhamowany. Konflikty, kryzys 
ekonomiczny i brak inicjatyw politycznych 
znacznie spowolniły początkowy trend. W 2015 
roku 58 milionów dzieci na świecie nadal nie 
chodziło do szkoły. 

       Dlaczego postęp został zahamowany? 
Dobra edukacja oznacza więcej niż tylko liczba dzieci uczęszczających do szkoły. Nauczyciele i 
nauczycielki, szkolenia, liczebność klas oraz wyposażenie szkoły - to wszystko stanowi o dobrej edukacji. 
W wielu krajach gwałtowny wzrost liczby dzieci w szkołach nastąpił bez wystarczających nakładów 
finansowych gwarantujących standardy edukacyjne. Dodatkowo nierówności między płciami oraz 
niepełnosprawność to bariery uniemożliwiające wielu dzieciom pobieranie nauki, choć mają do tego 
prawo. W końcu sytuacje takie jak konflikty, katastrofy naturalne czy epidemie sprawiają, że 37 
milionów dzieci na świecie nie uczęszcza do szkoły.1 
 
Co trzeba zmienić? 
Potrzeba większych inwestycji jest wymagana, aby odpowiedzieć na potrzeby dziewcząt, ubogich dzieci, 
dzieci niepełnosprawnych i tych żyjących na terenach objętych kryzysem. Bogate kraje nie przekazują 
całości obiecanych środków pomocowych, ubogie kraje, w których wiele dzieci pozostaje poza 
systemem edukacji, nie podejmuje znaczących działań w tej kwestii.  

 
Co możesz zrobić?  

 
  

   
 
  
  
 
 
 

                                                      

1 Statystyki ze strony : www.sendmyfriend.org  

Dzieci wychodzą ze szkoły po zakończeniu pierwszej zmiany w 
szkole w Mandanpur Khadar, Delhi. W tej szkole uczy się 2400 

dzieci.  

Zdjęcie: David Levene/GCE UK 

1. Informuj: Przekazuj innym wiedzę na 
temat barier w dostępie do edukacji na 
poziomie podstawowym.  
 
2. Wyjdź w teren: Zaplanuj pomysłowe 
działania, aby podnieść świadomość w 
swojej szkole i społeczności lokalnej.  
 
3. Miej wpływ: Zastanów się, w jaki 
sposób przekonać wpływowe osoby do 
działania i pomocy. 
 

Droga do szkoły w Mandanpur Khadar, Delhi. 
Zdjęcie: David Levene/GCE UK 
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1. Informuj  
Nie każdy jest świadomy wyzwań związanych z edukacją na 
świecie, informuj więc ludzi, aby włączyli się do działań!  

• Pokaż innym uczniom i uczennicom prezentację 
PowerPoint oraz zainicjuj z nimi dyskusję. 

• Poproś, aby przedstawili, jakie ich zdaniem są bariery w 
edukacji, przeanalizujcie wspólnie najważniejsze z nich i 
zaproponujcie rozwiązania.  

• Wykorzystaj przykłady: wykorzystaj informacje zawarte 
w materiałach i prezentacji, aby przybliżyć innym to 
zagadnienie.  

 
 

2. Wyjdź w teren  
Zaplanuj wydarzenia i akcje, aby podnieść 
świadomość w swojej społeczności lokalnej!  

• Napisz petycję, zaprojektuj papierowe 
ludziki przedstawiające nauczycieli i nauczycielki 
oraz dzieci (chłopców, dziewczynki, osoby 
niepełnosprawne) zawierające Twoje przesłanie, 
zorganizuj szkolne zdjęcie (patrz powyżej) .. 
Zaangażuj swoją społeczność w podobny sposób..  

• Zaplanuj wydarzenie: to może być wyścig 
do edukacji z drużynami reprezentującymi różne 
kraje. Zwycięzcą będzie kraj z najlepszym      
systemem edukacji. Możesz skorzystać z raportu 
z wyścigu.  

• Bądź oryginalny/a: Zaproś prasę, 
rodziców, inne szkoły do udziału w każdej 
organizowanej akcji.  

 

3. Miej wpływ 
Aby Twoje działania miały większy wpływ, spróbuj zaangażować 
polityków Udowodnij im, jak bardzo zależy Ci, aby wszystkie 
dzieci chodziły do szkoły:  

• Napisz przekonujący list do posła bądź posłanki z 
Twojego regionu nakłaniający do działań w sprawie 
dostępu do edukacji. Ogranicz się do jednej strony, użyj 
logicznych argumentów i bądź przekonujący/a! Spróbuj 
również dotrzeć do biznesmenów i osób związanych z 
edukacją, aby zrobiły to samo.  

• Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś/aś, wyślij do nich 
papierowe ludziki z przesłaniem lub petycję i zdjęcia.  

Zdjęcie: gigantyczna ‘siostra z placu zabaw’ 
wykonana przez dzieci w Wielkiej Brytanii z toreb 

i plecaków. 

Uczennica Emma przemawia do posłów w brytyjskim 
parlamencie w 2013 r. Zdjęcie: Mark Chivlers/GCE UK 

Więcej pomysłów:  

• Wyślij Mojego Przyjaciela do 
Szkoły: www.sendmyfriend.org to 
dowiedz się więcej o tegorocznej 
kampanii 

• Zorganizuj pokaz filmu  “Girl 
Rising”. Odwiedź 
www.girlrising.com.  

• Wyszukaj  organizacje 
charytatywne, które działają na 
rzecz poprawy edukacji w krajach 
“Globalnego Południa” lub  
zorganizuj zbiórkę pieniędzy dla 
takiej organizacji.  


