Garantint una educació
secundària de qualitat
Tanzània

Dret a una educació
de qualitat

Aspecte actual del laboratori de l’escola Masonga Secondary School.

La Convenció dels drets de l’infancia estableix el dret a l’educació, com un dret d’accés, pero
también com un dret de qualitat. No obstant aixo, l’informe
de Human Rights Watch “I Had a
Dream to Finish School: Barriers to Secondary Education in
Tanzania” (2017) done compte
dels obstacles que impedeixen
que més d’un milió i mig d’adolescents assisteixin a l’escola
secundària, causant altes taxes
d’abandonament escolar degut
a la mala qualitat de l’educació.

Què volem?

Per què?

Com ho farem?

Contribuir en el compromís
de l’agenda 2030 per garantir
una educació de qualitat per a
nenes i nens a Tanzània.

A Tanzània, mes d’un milió i
mig d’adolescentes no poden
finalitzar els seus estudis a
secundària degut a la mala
qualitat de l’educació.

Col·laborant amb el Germans
Maristes de Masonga en la millora del laboratori de l’escola
Masonga Secondary School.

Segons dades del Banc Mundial, existeix una important desigualtat de gènere que obstaculitza el desenvolupament educatiu de les nenes: menys d’un terç de les que ingressen a l’escola
secundària es graduen.
En l’actualitat estem envoltats de tecnologia i els productes de la ciència s’han tornat part del nostre dia a dia. El món natural immensament complex que ens envolta il·lustra conceptes científics
infinits. I per això, a mesura que els nens i nenes creixen en un món cada vegada més avançat tecnològicament i científicament, necessiten ser científicament alfabetitzats per a tenir èxit. Aquesta
necessitat no és menor per a l’alumnat de l’escola Masonga Secondary School, i per això es pretén
dur a terme el projecte ‘Garantint una educació secundària de qualitat per a la joventut de Masonga (Tanzània)’ que, a través de la millora dels equipaments del laboratori de Física, Química i Biologia, ajudarà a augmentar el rendiment d’alumnat, especialment les dones, en les assignatures
de ciències. El projecte també els ajudarà a ser innovadors en el futur perquè tindran les habilitats
d’aprenentatge requerides a l’escola.
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Alumnat de l’escola Masonga Secondary School.

A Tanzània, els nens i nenes que assisteixen a l’escola no aconsegueixen els resultats
d’aprenentatge bàsics satisfactoris. La taxa d’alfabetització en 1986 era del 90%, però en
l’any 2020 ha disminuït fins al 78% (PNUD).
El projecte busca promoure el dret humà a
l’educació des d’una doble òptica: el dret d’accés de les nenes i joves en assignatures científiques, i els drets en educació, que gràcies a
la construcció del laboratori i a la formació del
professorat es pretén millorar. Amb aquesta
vinculació del dret d’accés a l’educació i el dret
en educació, el projecte s’elabora des de la
interdependència amb altres drets humans,
principalment, contra les formes de discriminació contra les dones.
Localització de Masonga, a Tanzània

Aquest projecte contribueix
amb la consecució del objectiu
de desenvolupament sostenible 4.
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