Campanya de millora de
l’educació a Masonga
Tanzània
Dret a l’educació
bàsica

Alumnes de l’escola marista Masonga Secondary School.

L’educació de la infància és un
dret garantit per a les nenes i
nens de tot el món. La Convenció sobre els Drets de l’Infant
així ho estableix als articles 28 i
29 sobre el dret a l’educació, on
recullen que l’educació rebuda
a l’escola ha d’anar orientada a:
desenvolupar la personalitat, el
talent, la capacitat física i mental
de l’infant, i desenvolupar valors
com el respecte a la família, la
identitat cultural, la llengua i les
civilitzacions.

Què volem?

Per què?

Com ho farem?

Contribuir en el compromís
de l’agenda 2030 per garantir
el dret a l’educació de tots els
infants arreu del món.

El dret a l’educació és un dels
drets més bàsics de qualsevol
ésser humà. En paraules de
Nelson Mandela: és l’arma més
poderosa per canviar el món.

Col·laborant amb la comunitat
marista present a Masonga
que porta a terme un projecte
de promoció del dret a l’educació més desfavorida.

A Tanzània, menys del 3% de la població aconsegueix
finalitzar l’Educació Secundària.
Gràcies a les polítiques educatives impulsades després de la independència del país, Tanzània ha aconseguit que l’Educació Primària estigui en gran part coberta pel sector públic: tot i que encara no es té
en consideració la qualitat de l’educació ofertada, com a mínim s’intenta garantir que el màxim nombre
d’infants i hi puguin accedir.
No obstant això, l’Educació Secundària encara és el gran repte pendent al país. Menys del 3% de la
població aconsegueix finalitzar els estudis d’Educació Secundària. A continuació es mostren algunes
dades d’UNICEF (2007-2011) que ajuden a entendre la situació educativa del país.
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Alumnes de l’escola d’educació especial Maalum.

Gràcies al projecte Millora de l’educació donem suport a propostes educatives a Tanzània, sempre acompanyades amb projectes de
cooperació que SED realitza amb els seus socis locals
El projecte vol garantir els aspectes següents:
• Beques: són atorgades a infants en risc de
vulnerabilitat. Els diners que corresponen a la
beca no s’entreguen a les famílies, sinó que els
gestiona l’escola per assegurar que realment
s’inverteixen en educació i perquè la comunitat
educativa faci un seguiment de l’alumne.
• Material escolar: el projecte pretén millorar en
aquest aspecte donant els recursos i material
educatiu necessaris que actualment manquen.
• Formació de mestres: part de la campanya es
destina a la formació dels mestres.

Localització de Masonga, Tanzània.
Aquest any des de SED volem impulsar la promoció de la Cultura de (i per a) la Pau a través de tots
els nostres projectes. Tenim la certesa que així
contribuïm a construir la pau en sentit positiu. Si
vols treballar el projecte des d’aquesta perspectiva de la pau, accedeix al joc Llegint el diari a través
d’aquest enllaç: https://sedcatalunya.cat/wp-content/
uploads/2018/09/8.-eina-millora-a-leducació.pdf.
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