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nauczyciele korzystają z tablic i kredy albo tablic, 
po których można pisać specjalnymi mazakami. 
czasami sale wyposażone są w interaktywne 
urządzenia, pozwalające na stałe połączenie 
z internetem. Budynek szkoły także może wyglą-
dać różnie – mały, parterowy, z kilkoma salami 
i pomieszczeniem dla nauczycieli czy duży, kilku-

segmentowy i kilkupiętrowy, z dodatkowymi salami 
gimnastycznymi. czasami szkoła to nie budynek. 
to raczej miejsce, w którym nauczyciel lub nauczy-
cielka spotyka się z uczniami. może się to odby-
wać pod drzewem chroniącym od słońca, w domu 
czy w namiocie – wszędzie, gdzie da się zebrać 
uczniów chcących zdobywać wiedzę.

Czy wiesz, że:

Na świecie 57 mln dzieci w wieku 7-13 lat nie chodzi do szkoły. Większość z nich żyje w Afryce Sub-
saharyjskiej.

123 mln młodzieży w wieku 15-24 lat nie potrafi czytać i pisać. 61% tych osób to młode kobiety.
Ubóstwo jest główną przyczyną braku dostępu do edukacji – dzieci i dorośli z biedniejszych rodzin 

3 razy częściej nie chodzą do szkoły niż ich bogatsi rówieśnicy.
Do szkoły nie chodzi prawie dwa razy więcej dzieci mieszkających na terenach wiejskich niż w mieście.
W 63 krajach do szkół uczęszcza więcej chłopców niż dziewcząt.
1 na 4 dzieci rozpoczynających edukację nie ukończy ostatniej klasy. 

–  Źródło: „the millenium Development Goals report 2013”, united nations, new York 2013, s. 14-16.

edukaCja to siła, która 
może uCzynić świat lepszym!

czy to prawda, że jeśli ktoś się uczy rok dłużej, 
to w przyszłości będzie miał dochody o 10% wyż-
sze? czy dodatkowy rok nauki szkolnej matek 
może sprawić, że śmiertelność niemowląt spadnie 
o 5-10%? czy osoby umiejące czytać częściej bio-
rą udział w procesach demokratyzacji i są świado-
me swoich praw?

tak, ponieważ edukacja to ważny element rozwoju 
człowieka, który może przyczynić się do redukcji 
ubóstwa. Edukacja pomaga także w poznaniu 
przysługujących nam praw, a kiedy prawa są nam 
znane, łatwiej walczyć o ich przestrzeganie.

dziewczynki odrabiają pracę 
domową. afganistan, 2009. 
fot. marcin suder

w każdym kraju lekCje mogą 
wyglądać inaCzej.  raz jest to przestronna sala  

dla 30 osób, gdzie uczniowie
 i uczennice siedzą w dwuosobowych ławkach, czasami sale są  mniejsze, a każdy ma 
ławkę tylko dla siebie. jeszcze gdzie indziej nie ma ławek – uczniowie siedzą w kółku 
i pracują metodami niewymagającymi robienia notatek. 
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Dostęp do edukacji został uznany za prawo czło-
wieka – mówi o tym powszechna Deklaracja praw 
człowieka z 1948 roku:

Artykuł 26
1.   każdy człowiek ma prawo do nauki. nauka 

jest bezpłatna, przynajmniej na poziomie pod-
stawowym. nauka podstawowa jest obowiąz-
kowa. oświata techniczna i zawodowa jest 
powszechnie dostępna, a studia wyższe są 
dostępne dla wszystkich na zasadzie równości 
w zależności od zdolności osobistych.

2.   celem nauczania jest pełny rozwój osobowości 
i ugruntowanie poszanowania praw człowieka 
i podstawowych wolności. krzewi ono zrozu-
mienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi 
narodami, grupami rasowymi lub religijnymi; po-
piera działalność organizacji narodów Zjed-
noczonych zmierzającą do utrzymania pokoju.

3.   rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze 
nauczania, które ma być dane ich dzieciom.

Zapewnienie powszechnego dostępu do edukacji 
stało się także jednym z celów podpisanej w 2000 
roku Deklaracji milenijnej. milenijny cel rozwoju 
nr 2 mówi o konieczności zapewnienia powszech-
nego nauczania na poziomie podstawowym do 
2015 roku dla wszystkich dziewcząt i chłopców. 
Wpisanie edukacji jako jednego z celów to uzna-
nie przez społeczność międzynarodową dostępu 
do edukacji za klucz do rozwiązania problemu 
ubóstwa i szansę na rozwój jednostek i całych 
społeczności.

prawo do edukaCji 
oznaCza, że edukaCja 
powinna być:

osiągalna – edukacja jest darmowa i opła-
cana przez rząd danego kraju. Zapewnione są od-
powiednia infrastruktura oraz wyszkoleni nauczyciele.

dostępna – system edukacji nie dyskryminu-
je nikogo, jest dostępny dla wszystkich, podejmo-
wane są kroki, aby umożliwić dostęp do edukacji 
grupom marginalizowanym i wykluczonym.

akceptowalna – przekazywane treści 
edukacyjne nie dyskryminują żadnej z grup, są kul-
turowo odpowiednie i wysokiej jakości. szkoła jest 
miejscem bezpiecznym, w którym pracują wykwali-
fikowani nauczyciele.

elastyczna – edukacja może ewoluować, 
zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społe-
czeństwa i przyczyniać się do stawiania czoła wy-
zwaniom, takim jak dyskryminacja ze względu na 
płeć. Edukacja powinna być także dostosowana 
do lokalnego kontekstu.

–  Źródło: http://www.right-to-education.org/node/226 

prawa Człowieka

Prawa człowieka, przysługujące każdemu i każdej z nas, to prawa wynikające z samego faktu bycia człowiekiem, np. prawo do 
życia, wolność słowa, wolność zrzeszania się czy prawo do edukacji.  

prawa człowieka są takie same dla wszystkich ludzi bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pocho-
dzenie etniczne, społeczne, narodowe czy przekonania polityczne. 

Prawa człowieka są niepodzielne i powszechne dla wszystkich ludzi. 
Źródłem wszystkich praw i wolności jest przyrodzona i niezbywalna godność każdego człowieka. 

–  Źródło: http://amnesty.org.pl/prawa-czlowieka/co-to-sa-prawa-czlowieka.html

Co to znaCzy  
dostęp do edukaCji?

tajfun zniszczył budynki szkolne, ale mimo trudnych 
warunków uczniowie w santa Fe school nadal 
pobierają lekcje. Filipiny, 2014. fot. ypdr
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–  na podstawie: http://www.right-to-education.org/node/231

dostęp do edukaCji

elastyczność czyli adaptacja

do specyFicznych potrzeB:

dzieci
lokalnego kontekstu
zmieniających się potrzeb społeczeństwa
przyczynianie się do równości płci

dostępność:

bez pracy dzieci
bez dyskryminacji ze względu na płeć
bez dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność
 działania na rzecz włączania szkół i uczniów 
wykluczonych / marginalizowanych
szkoły znajdują się w dostępnej odległości

osiągalność:

bezpieczne budynki
szkoły obecne na wsiach
wystarczająca liczba nauczycieli i nauczycielek
dostępne podręczniki i mundurki
w szkołach obecne urządzenia sanitarne
odpowiedni transport do szkoły

akceptowalność:

edukacja przekazuje znaczące i pluralistyczne treści 
treści i sposób nauczania są wysokiej jakości 
 szkoła zapewnia bezpieczeństwo wszystkim 
dzieciom podczas nauki

uczeń/
uczennicA

dostęp do edukAcji 
oznAczA, że uczniowie 
mogą i mAją prAwo  
do korzystAniA z edukAcji,  
którą cechuje: 



akcja EDukacja� 5

pakistan 

malala Yousafzai – 16-letnia mieszkanka północ-
nego pakistanu, który od lat (szczególnie na wscho-
dzie i północy kraju) znajdował się pod rządami 
talibów – stała się sławna dzięki upowszechnia-
niu edukacji w swoim kraju, szczególnie edukacji 
dziewcząt. malala w wieku 11 lat zaczęła pisać 
bloga, w którym informowała o warunkach życia 
pod rządami talibów oraz o ograniczeniach w do-
stępie do edukacji dla dziewczynek. Gdy jej dzia-
łalność zyskała rozgłos, została postrzelona i trafiła 
do brytyjskiego szpitala. W listopadzie 2013 roku 
otrzymała prestiżową nagrodę sacharowa dla 
działaczy na rzecz praw człowieka.

Według danych unEsco pakistan znajduje 
się na drugim miejscu państw pod względem 
liczby dzieci, które nie uczęszczają do szkoły. 

⅔ tej liczby stanowią dziewczynki – jedynie 54% 
dziewcząt uczęszcza do szkół podstawowych, 
a tylko 30% do szkół ponadpodstawowych. na 
wsiach dane te są jeszcze niższe – 50% dziew-
cząt chodzi do szkół podstawowych, a 24% do 
ponadpodstawowych.

jako główną przyczynę takiej sytuacji unEsco 
wskazuje ubóstwo – rodziny wielodzietne, których 
nie stać na posłanie wszystkich dzieci do szkoły, 
częściej posyłają do szkoły chłopców niż dziew-
czynki. Dodatkową barierą w dostępie do edu-
kacji w pakistanie jest mniejsza liczba szkół dla 
dziewcząt niż chłopców oraz ich duża odległość 
od domów, ograniczenia kulturowe, nakazujące 
dziewczętom wczesne zamążpójście, a także 
brak wody i infrastruktury sanitarnej w szkołach.

jak wygląda  
dostęp do edukaCji  
w różnyCh krajaCh?

malala yousufzai - laureatka nagrody onz 
w dziedzinie praw człowieka w 2013 r. 
żrodło: https://www.flickr.com/photos/
junaidrao/11236372034
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sudan południowy

najmłodsze państwo świata, po dekadach wojny 
wciąż boryka się z wieloma problemami. jednym 
z nich jest edukacja – ponad połowa dzieci w wie-
ku szkolnym nie chodzi do szkoły. młode dziew-
częta, które nie ukończyły szkoły podstawowej, są 
bardziej narażone na śmierć w czasie ciąży lub 
porodu od tych, które szkołę ukończyły.

Według danych międzynarodowej kampanii Edu-
kacja dla wszystkich przyczyn takiej sytuacji nale-
ży upatrywać w długotrwałym konflikcie zbrojnym 
– w niektórych częściach kraju wciąż trwają kon-
flikty i walki pomiędzy różnymi grupami, co skutkuje 
brakiem bezpieczeństwa w regionach i przemiesz-
czeniami ludności do regionów o stabilniejszej sy-
tuacji – w samym 2011 roku ponad 300 tys. miesz-
kańców kraju zostało przesiedlonych w wyniku 
konfliktów zbrojnych. Dodatkowo system edukacji 
jest niedofinansowany, a nauczyciele nie są wystar-
czająco przygotowani do nauczania. Brakuje klas 
oraz podręczników szkolnych. 

mieszkańcy sudanu południowego żyją w ubóstwie 
– 80% społeczeństwa żyje za mniej niż 1,25 dolara 
dziennie. spośród ok. 8 mln mieszkańców kraju (dane 
niedokładne), 2 mln dorosłych w wieku 15-40 lat nie 
potrafi czytać i pisać, ⅔z nich stanowią kobiety.

najważniejszymi barierami w dostępie do edukacji 
w sudanie południowym są ubóstwo i odległość do-
mów od szkół. pomimo ogólnej tendencji w kraju do 
zaniechania pobierania opłat za szkołę, wciąż wiele 
szkół jest płatnych lub wymaga od rodziców zakupu 
mundurków szkolnych lub książek dla dzieci. kolej-
ną ważną barierą są nierówności związane z płcią 
– w szkole podstawowej na 10 chłopców przypa-
da 7 dziewczynek, w szkole ponadpodstawowej 
na 10 chłopców przypada już tylko 5 dziewczynek. 
konsekwencją tej sytuacji jest mała liczba nauczy-
cielek – w całym kraju jest ich tylko jedynie 13%. 
innym ważnym czynnikiem utrudniającym edukację 
jest brak odpowiedniej infrastruktury – ⅓uczniów 
pobiera lekcje w otwartej przestrzeni (najczęściej 
pod drzewem), jedynie połowa szkół posiada źró-
dło czystej wody oraz toalety.

–  Źródło: http://allafrica.com/download/resource/main/main/idatc-
s/00031368:9c728e9f6092319f730b1961817520fc.pdf

uczniowie podczas lekcji matematyki. 
sudan południowy, 2011. fot. bart pogoda
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pah do niedawna prowadziła zajęcia dla  weteranów 
i ich dzieci. w kursach zawodowych oraz nauce czytania 
i pisania wzięło udział 150 osób. sudan poludniowy, 2010. 
fot. wojciech grzędziński

Od 2006 roku w Sudanie Południowym obecna jest Polska Akcja Humanitarna. Jeden z obszarów 
działania to poprawa dostępu do edukacji poprzez poprawę infrastruktury szkolnej (budowa i na-
prawa przyszkolnych studni oraz latryn) oraz prowadzenie kursów dla różnych grup, m.in. dla byłych 
dzieci żołnierzy, rolników czy nieumiejących pisać i czytać dorosłych.
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pomimo zmniejszania się ogólnej liczby dzieci nie-
chodzących do szkoły, wciąż 57 mln dzieci nie 
uczęszcza do szkoły i nie pobiera nauki. W po-
równaniu z rokiem 2000, w 2011 liczba uczniów 
zapisanych do szkoły w krajach rozwijających się 
wzrosła z 83 do 90%, jednak tempo zmian z roku 
na rok jest coraz wolniejsze. Dlatego osiągnięcie 
drugiego milenijnego celu rozwoju, dotyczącego 
zapewnienia do 2015 roku powszechnego dostę-
pu do edukacji, stoi pod znakiem zapytania.

Głównymi barierami w dostępie do edukacji są 
ubóstwo, odległość szkół od miejsca zamieszka-
nia, konflikty zbrojne oraz nierówności pomiędzy 
płciami w dostępie do edukacji. niemniej trudno 
wymienić w danym przypadku jedną przyczynę 
– są one ze sobą powiązane i często wynikają 
jedna z drugiej.

bariery w dostępie  
do edukaCji

ubóstwo oraz praCa 
dzieCi

Według danych onZ dzieci i młodzież z najuboż-
szych rodzin są trzy razy bardziej narażone na nie-
chodzenie do szkoły niż dzieci z bogatszych rodzin. 
różnice te wynikają z braku środków finansowych, któ-
re rodziny mogłyby przeznaczyć na edukację dzieci, 
a także chorób i niedożywienia, wpływających bez-
pośrednio na nieobecność uczniów w szkole.

kolejnym problemem, utrudniającym dzieciom cho-
dzenie do szkoły, jest konieczność podejmowania 
pracy. pracują, aby wesprzeć rodzinę. Według 
międzynarodowej organizacji pracy na świecie 
ok. 215 mln dzieci podejmuje pracę zarobkową. 

uczennice w drodze do szkoły. 
afganistan, 2009. fot. marcin suder

długa droga do szkoły

na utrudniony dostęp do edukacji wpływa także 
miejsce zamieszkania – dzieci z terenów wiejskich 
dwa razy częściej nie chodzą do szkoły niż ich ró-
wieśnicy z miast. taka różnica związana jest z tym, 
że na wsiach uczniowie często muszą pokonywać 
duże odległości, by dotrzeć do szkoły, która znaj-
duje się w większej miejscowości. często droga 
jest trudna, a nawet niebezpieczna – w krajach 
południa dzieci pokonują drogę do szkoły pieszo, 
przez co każda przeszkoda fizyczna, taka jak gó-
ry, rzeka itp., to utrudnienie na drodze. 
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Czy wiesz, że:

Inwestycja w edukację dziewcząt w Afryce Subsaharyjskiej może przyczynić się do wzrostu produkcji rolnej w tym regionie o 25%
Każdy dodatkowy rok nauki może zwiększyć zarobki kobiet o 10-20%
Każdy dodatkowy rok nauki matek zmniejsza prawdopodobieństwo śmiertelności niemowląt o 5-10%

–   Źródło: http://www.globalpartnership.org/who-we-are/the-value-of-education/, 10.12.2013 

konflikty zbrojne 

W 2011 roku aż 28 mln dzieci nie chodziło do szko-
ły z powodu konfliktów zbrojnych i wojen. podczas 
kryzysów tego rodzaju szkoły nie służą do nauki. 
są niszczone podczas walk lub stają się miejscem 
schronienia zarówno dla uciekających cywilów, 
jak i walczących stron. W syrii, w trakcie konfliktu, 
2400 szkół zostało zniszczonych, a 1500 stanowi 
schronienie dla uciekinierów z miejsc, gdzie toczą 
się walki. podczas walk giną też nauczyciele i na-

szkoła dla sierot założona przez 
stowarzyszenie studentów. 
somalia, 2012. fot. marcin suder

z powodu wojny szkoły zamknięto 
i stały się schronieniem dla uchodźców 
wewnętrznych. syria, 2013.  
fot. maciej moskwa/testigo documentary

uczycielki. oznacza to, że nawet po zakończeniu 
wojny trudno będzie odbudować poziom edukacji 
sprzed konfliktu.

każda wojna to przerwa w edukacji dzieci. każda 
taka przerwa zmniejsza szansę dzieci na zdobycie 
wykształcenia i rozwój po zakończeniu konfliktu. 
Dlatego właśnie zapewnienie dostępu do edukacji 
na terenach objętych konfliktem lub po kryzysie jest 
ważnym zadaniem organizacji humanitarnych. 

nierównośCi płCiowe

W 63 krajach do szkół chodzi mniej dziewcząt niż 
chłopców, a 2/3 osób, które nie potrafią czytać, 
to kobiety. Dlaczego tak się dzieje? W wielu kra-
jach dziewczynkom i kobietom kultura wyznacza 
inne role społeczne niż mężczyznom i chłopcom. 
W kulturach patriarchalnych to mężczyzna odpo-
wiedzialny jest za utrzymanie rodziny, kobiety z re-
guły mają opiekować się dziećmi i domem. W ta-
kiej sytuacji wiele rodzin decyduje się na posłanie 
do szkoły jedynie chłopców. Wierzą, że to lepsza 
inwestycja niż posłanie do szkoły dziewczynki. jed-
nak według różnych badań edukacja dziewcząt 
i kobiet w znacznym stopniu przyczynia się do roz-
woju całej społeczności – zyskuje na tym rolnictwo, 
zdrowie dzieci i rozwój ekonomiczny kraju.
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edukaCja dla wszystkiCh 
(eduCation for all) 

jest to program edukacyjny unEsco, rozpoczęty 
w 1990 roku, którego ogólnym celem jest dopro-
wadzenie do zaspokojenia potrzeb edukacyjnych 
wszystkich ludzi na świecie. cel ten realizowany 
jest poprzez zwiększanie świadomości społeczeń-
stwa dotyczącej znaczenia edukacji i niwelowania 
różnic w dostępie do niej.
obecnie w programie uczestniczy 180 krajów, 
w tym polska, oraz agendy onZ.
–  Źródło: http://www.unesco.org/new/en/education/themes/

leading-the-international-agenda/education-for-all/ 

globalne partnerstwo 
dla edukaCji (global 
partnership for 
eduCation)

partnerstwo założono w 2002 roku. składa się 
ono z 60 krajów południa, rządów krajów darczyń-
ców, organizacji międzynarodowych, sektora pry-
watnego i lokalnych organizacji pozarządowych. 
Głównym celem inicjatywy jest wsparcie partnerów 
z krajów południa w opracowaniu i wdrożeniu sys-
temowych planów edukacyjnych.
–  Źródło:  http://www.globalpartnership.org/ 

międzynarodowa sieć na 
rzeCz edukaCji podCzas 
kryzysów (international 
network for eduCation 
in emergenCies)

sieć ma na celu zapewnienie dostępu do eduka-
cji, szczególnie w sytuacjach kryzysów humanitar-
nych wywołanych przez wojny, konflikty, katastrofy 
naturalne, poprzez przygotowanie, prewencję, re-
akcję i odbudowę. aby zrealizować ten cel, sieć 
podejmuje szereg działań z zakresu komunikacji, 
zarządzania informacją, rzecznictwa itp. sieć jest 
m.in. autorem podręcznika zawierającego zestaw 
standardów dotyczących edukacji, które powinny 
być zapewnione w sytuacji kryzysowej, np. ko-
nieczność uwzględniania podczas planowania 
działań potrzeb dzieci z grup marginalizowanych, 
osób niepełnosprawnych, dbania o zapewnienie 
działań edukacyjnych zgodnie z obowiązującą 
kulturą i społecznymi zasadami itp.
–  Źródło: http://www.ineesite.org/en/ 

działania na rzeCz  
poprawy dostępu  
do edukaCji

społeczność międzynarodowa uznała za cel upowszechnienie edukacji na poziomie globalnym. 
jakie jednak dokładnie działania są podejmowane, kto je realizuje i z jakim skutkiem?
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W wielu krajach dziewczynki wciąż mają mniejszy dostęp do edukacji niż 
chłopcy. to dlatego tak wiele inicjatyw edukacyjnych skierowanych jest właśnie 
na wyrównanie szans obu płci. 

wybrane zagadnienia 
związane z dostępem  
do edukaCji – podsumowanie

somalia, berkada w szkole w jalam
uczennice szkoły w jalam podczas przerwy 
korzystają z berkady. somalia, 2013.  
fot. agata grzybowska

edukacja  
a woda

edukacja  
a żywność

PAH prowadzi w Somalii działania mające 
na celu zwiększenie dostępu do wody. Część 
działań prowadzona jest w instytucjach uży-
teczności publicznej, np. w szkołach. W szko-
le podstawowej w Jalam, do której uczęszcza 
600 dzieci, PAH wybudowała berkadę – zbior-
nik na wodę deszczową – dzięki której szkoła 
ma dostęp do czystej wody. Woda wykorzy-
stywana jest do picia, a także do uprawiania 
przyszkolnego ogródka z warzywami. Warzy-
wa z kolei trafiają do szkolnej stołówki.

jedną z głównych barier w dostępie do edukacji jest ubóstwo, które wpływa na poziom życia dzieci i mło-
dzieży oraz ich zdrowie. ubogich rodzin często nie stać na zakup pełnowartościowego, zdrowego posiłku, 
bez niego natomiast dzieci w szkole będą apatyczne, przemęczone i trudniej będzie im się uczyć. niedo-
żywienie to także zmniejszenie odporności na choroby, które z kolei wpływają na absencję dzieci w szkole.

to dlatego właśnie pah prowadzi program dożywiania dzieci pajacyk. poprzez dożywianie w szkołach 
chce zwiększyć szanse edukacyjne tych dzieci, których rodziny są ubogie i nie mogą w pełni zaspokoić 
potrzeb wszystkich członków.

jednak nie tylko jedzenie ma wpływ na edukację – także edukacja wpływa na produkcję jedzenia. kobiety 
w sudanie południowym uczą się na kursach rolniczych uprawy nowych odmian warzyw. uczą się także, jak 
przystosowywać uprawy do zmiennych pór – deszczowej i suchej – i tym samym zapobiegać negatywnym 
skutkom suszy i powodzi.

edukacja  
a koBiety

szkoła bez toalety będzie rzadziej uczęszczana niż szkoła w pełni przystoso-
wana do potrzeb uczniów i uczennic. jeśli w szkole jest jedynie toaleta męska, 
może to być powód, że nie będą chodzić do niej dziewczynki. szkoła, do której 
uczęszczają muzułmanie, powinna zapewnić dzieciom i młodzieży możliwość 
rytualnego obmywania.
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możesz wesprzeć działania edukacyjne przeznaczając pah 1% swojego podatku. Dzięki temu powstanie więcej bezpłatnych publikacji skiero-
wanych do szkół na temat współzależności globalnych oraz krajów globalnego południa. krs 0000136833 z dopiskiem edukacja.

ChCesz pomóC nam w działaniaCh na rzeCz 
mieszkańCów krajów południa? zaangażuj się!

jak zorganizować kampanię  
„akCja edukaCja” w szkole?

1�Wejdź na stronę: http://www.pah.
org.pl/nasze-dzialania/454/
kampanie_edukacyjne

2�Zamów bezpłatne materiały edukacyjne 
oraz promocyjne – broszurę na temat 
dostępu do edukacji, plakaty edukacyjne 
oraz promocyjne.

3�przygotuj akcję informacyjną w swojej 
szkole. W jej przeprowadzeniu przydatne 
będą plakaty – promocyjne pomogą 
poinformować o wydarzeniu, edukacyjne 
pomogą przekazać ważne fakty 
z zakresu dostępu do wody.

4�Zorganizuj w szkole zbiórkę pieniędzy. 
skontaktuj się z pah, podpowiemy, jak ją 
przeprowadzić – olowek@pah.org.pl

5�Zamów gadżety edukacyjne ze 
sklepiku pah. koniecznie zapoznaj 
się z zasadami dystrybucji gadżetów 
w szkołach.

6�pochwal się swoimi dokonaniami i przyślij 
nam relację z działań.

7�po otrzymaniu relacji wyślemy szkole 
podziękowania.

8�chcesz działać dalej? Zrealizuj w szkole 
drugi poziom kampanii „akcja Edukacja”. 
szczegóły znajdziesz wkrótce  
na naszej stronie www.

1Zdobywaj wiedzę o otaczającym świecie, mechanizmach nim rządzących, staraj się zrozumieć 
zależności łączące kraje północy i południa. Dzięki temu dowiesz się, dlaczego wciąż tak ogromna 
liczba ludzi żyje w ubóstwie, które jest główną barierą w dostępie do edukacji.

2�informuj innych. Zdobytą wiedzę przekazuj dalej. Zorganizuj tematyczny dzień w szkole, wystawę, 
przedstawienie, koncert, grę terenową, zaproponuj temat mediom – świadomość i wrażliwość to 
pierwszy krok do zmiany świata na lepszy!

3�Wspieraj pah w działaniach prowadzonych za granicą – pomagaj finansować kursy, 
odbudowywać szkoły, zapewniać materiały edukacyjne. Biorąc udział w kampanii „akcja Edukacja”, 
szkoła wspiera działania pah-u prowadzone w somalii i sudanie południowym.

jak ty możesz się zaangażować? 

	 zdjęcie	na	okładce:		 sudan południowy, 2007. Fot. Wojciech Grzędziński

	 opracowanie	merytoryczne:	 Dominika rypa

	 opracowanie	graficzne:	


