57.000.000

					xiquetes i
xiquets en el món continuen sense escolaritzar,
més de la meitat d’aquestes/aquests a l’Àfrica
Subsahariana.
Són les dones i les xiquetes les que tenen més
dificultat per a accedir a l’educació la qual cosa es
tradueix en falta de capacitació i, per tant, en menys
oportunitats per a accedir al treball.
Hi ha també grans diferències entre les zones rurals i
urbanes i llars amb més o menys recursos.
En l’actualitat un dels aspectes més preocupants és
la quantitat de xiquetes i xiquets que no assisteixen a
l’escola a causa dels conflictes armats en curs.
Els xiquets migrants i refugiats que hi ha al món
podrien omplir hui dia mig milió d’aules.

Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i
de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant
tota la vida per a totes les persones.

Què pots fer tu?
- Respecta el medi ambient i els recursos naturals i
sigues conscient que depens d’aquests.
- Fes un compromís personal amb la sostenibilitat:
redueix els teus residus, usa amb moderació els
recursos de què disposes, desplaça’t de forma
sostenible, mantín neta la ciutat, respecta les zones
verdes, etc., i recorda sempre aquest compromís.
- Informa’t sobre els conflictes actuals, hi ha grans
temes que requereixen la teua atenció, i mobilitza’t
amb l’objectiu d’aconseguir una societat més
sostenible i justa, pots servir d’inspiració a moltes
altres persones.
- Adquireix i desenvolupa les capacitats que es
necessiten per a donar resposta als desafiaments
ambientals actuals.
- Tin en compte que educadors/es, formadors/es,
pares i mares, persones dedicades a la comunicació, a
l’atenció del públic, etc., constitueixen potents agents
de canvi.

Una educació de qualitat ha de comprendre
l’educació per al desenvolupament sostenible (EDS)
la funció de la qual és capacitar les persones per
a prendre mesures responsables amb aquestes
mateixes i el planeta i treballar per un futur sostenible.

Educació ambiental i qualitat educativa van
necessàriament de la mà, són dos conceptes
que no es poden entendre per separat, d’ací
la necessitat d’incloure en el currículum
educatiu i en l’aprenentatge temes de canvi
climàtic, biodiversitat, mobilitat sostenible,
alimentació, etc.

