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Wstęp do tematu: Edukacja  

Poniżej znajduje się krótkie omówienie tematyki związanej z 
powszechną edukacją. Aby dowiedzieć się więcej, odszukaj 
ćwiczenie z krytycznego myślenia, konspekt warsztatów oraz 
prezentację, a także zapoznaj się z Przewodnikiem Działania, 
aby sprawdzić co jeszcze możesz zrobić, żeby pomóc. 
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Wprowadzenie 

W 2000 roku szacowano, że 110 
milionów dzieci na świecie nie chodzi do 
szkoły. Światowi przywódcy spotkali się i 
ustanowili, że do końca 2015 roku, 
wszystkie dziewczynki i chłopcy będą 
mieli możliwość ukończenia szkoły 
podstawowej. Obietnica ta zawiera się w 
drugim z ośmiu Milenijnych Celów 
Rozwoju (MDG 2). 

  
Na samym początku realizacji 
Milenijnego Celu Rozwoju 2 skupiono się 
przede wszystkim na zapisywaniu dzieci 
do szkół. W wielu krajach nastąpił 
znaczny progres w tej sferze, ponieważ 
zniesione zostały opłaty szkolne i wiele dzieci mogło po raz pierwszy iść do szkoły.  Jednak w 
ostatnim czasie rozwój jaki miał miejsce w uniwersalizacji szkolnictwa podstawowego, zatrzymał 
się. Problem dotknął wielu dziewcząt, niepełnosprawnych dzieci oraz dzieci z terenów objętych 
konfliktem. Tym samym, osiągnięcie Milenijnego Celu Rozwoju 2 okazało się niemożliwe. 

Cele Zrównoważonego Rozwoju 

W roku 2015 światowi przywódcy skierowali swoją uwagę do nowych Celów Zrównoważonego 
Rozwoju (SDGs), które zastąpiły Milenijne Cele Rozwoju. Nowy Cel Zrównoważonego Rozwoju 4 
dotyczy zapewnienia edukacji na wysokim poziomie i  propaguje możliwości uczenia się w 
perspektywie całego życia.   

Obecnie uwaga nie skupia się już tylko na kwestii zapisywania dzieci do szkół, ale przykłada się do 
jakości edukacji jaką otrzymują dzieci. Dla przykładu, bardziej istotne stały się czynniki takie jak 
liczba wykfalifikowanych nauczycielek i nauczycieli, wielkość klas, infrastruktura szkolna. 

Lekcja matematyki w klasie 5 w  Mandanpur Khadar, Delhi.  
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W dodatku nacisk położony został na proces edukacji w perspektywie całego życia, co ma prowadzić 
do zmniejszenia poziomu analfabetyzmu wśród dorosłych i przeciwdziałać rezygnacji z dalszej 
edukacji po jej podstawowym poziomie. W 2016 roku około 263 miliony, spośród dzieci z 
podstawowych i średnich szkół, nie chodziło do szkoły.  

Zapewnienie powszechnej edukacji jest trudnym wyzwaniem. Wiele barier, takich jak bieda, 
nierówności płci i niepełnosprawność, występuje nieustannie. Inne przeszkody pojawiają się równie 
często. Zaliczyć do nich można wyzwanie jakie stanowi zmiana w obliczu konfliktów i przemocy, 
klęsk żywiołowych i epidemii zdrowotnych, takich jak wirus Eboli, który zaatakował Afrykę 
Zachodnią w 2014 roku. 

Wyzwania te pociągają za sobą konsekwencje finansowe, największa inwestycja w edukację jest 
jednym z punktów Celu Zrównoważonego Rozwoju 4. Jednak, zamożniejsze państwa nie zawsze 
dostarczają pomoc i wsparcie do jakich się zobowiązali, a wiele krajów gdzie dzieci nie chodzą do 
szkoły nie wydaje na edukację wystarczającej sumy pieniędzy, nawet jeśli są w stanie i mają 
możliwości finansowe.  

 

 

 


