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KARTA PRACY

Zapoznaj się z tekstem. Odszukaj, zakreśl i ponumeruj argumenty przemawiające za prawem do nauki.
Od 1948 roku prawo do edukacji jest jednym z podstawowych praw przynależnych każdemu dziecku na świecie niezależnie od pochodzenia, koloru skóry,
religii, płci czy statusu społecznego. Oznacza to, że każde dziecko niezależnie
czy urodziło się w Europie, Azji czy Afryce, jest chłopcem czy dziewczynką,
wyznaje islam, chrześcijaństwo czy hinduizm, pochodzi z ubogiej lub zamożnej
rodziny, każde, ale to każde dziecko ma prawo do tego, aby być wyedukowanym.
Edukacja odgrywa bardzo ważną rolę zarówno dla jednostki (dziecka), jak i dla
społeczności lokalnej i globalnej. Edukacja pełni funkcję podstawowego narzędzia przerywającego krąg ubóstwa. Dziecko, które będzie potrafiło czytać i pisać,
nauczy się podstaw algebry i zdobędzie wiedzę z pozostałych przedmiotów, ma
większą szansę na rozwój i wyjście poza schematy rodzinne (może otrzymać
lepszą pracę, zdecydować się na migrację zarobkową, otrzymać zatrudnienie
nie tylko jako pracownik fizyczny, ale i umysłowy). Jednocześnie edukacja
sprawia, że dziecko staje się mniej narażone na wykorzystanie (podpisywanie
niekorzystnych umów ze względu na ich niezrozumienie, a w konsekwencji
niewolniczą pracę jako tania siła robocza). W społecznościach, w których dzieci
stanowią pierwsze pokolenie zdobywające edukację, rodzice podkreślają, jak
istotna jest nabyta umiejętność przeczytania podstawowych komunikatów:
ogłoszeń, zawiadomień, recept czy obwieszczeń władz lokalnych. Edukacja nie
jest jednak tożsama z samą alfabetyzacją, ale jest zjawiskiem dużo szerszym.
Dzięki powszechnemu prawu do edukacji niwelowana jest segregacja społeczna
dzieci ze względu na przynależność etniczną, status społeczny czy zamożność.
Każde dziecko ma bowiem prawo przyjść do szkoły i otrzymać naukę. Czasy,
w których o rozwoju dzieci decydować miały cechy przypisane (przynależne
człowiekowi wraz z urodzeniem), powinny stawać się już zamierzchłą przeszłością. Szkoła ma możliwość determinowania integracji społecznej i walki
z dyskryminacją. W Indiach najniższe i najwyższe kasty zaczynają siadać obok
siebie w ławkach, w Mali dzieci z rodzin koczowniczych siadają obok rolników,
dziewczynki integrowane są razem z chłopcami. Rozsądnie prowadzona edukacja może więc przyczynić się do promowania równości i tolerancji pośród
uczniów, co w krótkim czasie bezpośrednio przełoży się na relacje społeczne.
Jednocześnie należy pamiętać o tym, że w wypadku konfliktów zbrojnych czy
klęsk naturalnych szkoła staje się jedną z nielicznych instytucji, w których dziecko może otrzymać pożywienie, fachową opiekę lekarską bądź psychologiczną.
Szkoła staje się więc jedynym stabilizującym czynnikiem, z jakim spotykają się
dzieci w tak trudnym okresie swojego życia.
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