Campanya de millora de
l’educació al Paraguai
Paraguai
Dret a l’educació
bàsica
L’educació de la infància és un
dret garantit per a les nenes i
nens de tot el món. Els articles
28 i 29 de la Convenció sobre els
Drets de l’Infant estableixen que
l’educació rebuda a l’escola ha
d’estar 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.
Infants de l’escola Marista a Coronel Oviedo.

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 les comunitats maristes presents al
Paraguai que duen a terme un
projecte de promoció del dret
a l’educació més desfavorida.

Segons UNICEF, al Paraguai 6 de cada 10 nens i nenes
no acaben la seva educació secundària.
La consecució d’una educació de qualitat és la base per millorar la vida de les persones i el desenvolupament
sostenible. S’han produït importants avenços en relació amb la millora de l’accés a l’educació a tots els
nivells i amb l’increment de les places ofertades per a l’escolarització, sobretot en el cas de les dones i les
nenes. S’ha incrementat en gran mesura el nivell mínim d’alfabetització, tot i que cal redoblar els esforços
per aconseguir més avenços en la consecució dels objectius de l’educació universal. Per exemple, s’ha
aconseguit la igualtat entre nenes i nens en l’educació primària arreu del món, però són pocs els països
que hagin assolit aquest objectiu en tots els àmbits educatius.
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Alumnat de l’escola marista a Coronel Oviedo comparteix temps amb una voluntària de SED.

Al Paraguai, prop de 240.546 persones d’entre 15 i 19 anys no van
a l’escola per causes econòmiques, en el cas dels homes, en un
54,4%, i, en el cas de les dones, en un 43,35%.
El projecte vol oferir possibilitats d’estudi als
alumnes amb escassos recursos. Si bé alguns dels
centres són gratuïts, tenen una quota petita o
representativa per poder solucionar les necessitats
que els centres posseeixen i cobrir els serveis que
el ministeri d’educació no sustenta.
S’intenta que en el procés d’acompanyament i
seguiment de l’alumnat becat hi hagi diversos
agents implicats: les famílies, el professorat i, d’una
manera més directa, l’equip directiu i la direcció del
centre.

Localització del Paraguai.

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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