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Гроші та освіта
Без грошей уряди не можуть
виконувати взяті зобов’язання.
Також виникає запитання щодо
стандартів: вчителі з низькою
зарплатою та відсутність
матеріалів ставлять під ризик
якість освіти.
Немає грошей, немає освіти! Ви
погоджуєтеся?

Гендерна рівність і освіта
Багато країн зробили значні
кроки задля мети забезпечення
гендерної рівності в освіті до
2015 року. Однак в деяких
країнах дівчатам і жінкам
забороняється відвідувати
школу.
Як ви вважаєте, чи ставить під
сумнів це ймовірність «Освіти
для всіх»?

Продукти харчування і освіта
Програми Продукти для освіти
забезпечують харчування в
школах і/або раціони з собою
для гарантування того, щоб бідні
діти були здоровими і здатними
вчитися.
Чи програми Продукти для
освіти мають ключове значення
для досягнення цілей «Освіти
для всіх»?

Освіта для всіх
Глобальний рух «Освіта для
всіх» має на меті задовольнити
навчальні потреби для всіх
дітей, молоді та дорослих до
2015 року.
Для чого ставити перед собою
завдання, яке очевидно
неможливо виконати?

Наркотики та освіта
Вживання алкоголю, куріння,
вживання інших наркотичних
засобів є проблемою в багатьох
школах / університетах. Це
перешкоджає навчанню учнів і
збільшує насильство.
Чи правильною відповіддю є
жорстка політика шкіл щодо
вживання наркотиків?

Армія і освіта
В багатьох країнах велика
частина бюджету виділяється
на військові витрати а для
соціального сектора, особливо
для освіти, залишається
недостатньо коштів.
Чи безпека більш важлива, ніж
освіта?

Вчителі і освіта
Надзвичайно важливо,
щоб вчителі були добре
підготовлені. Однак в багатьох
країнах їх навчання може бути
мінімальним.
Чи повинні бути встановлені
мінімальні вимоги, такі як
навчальний ступінь для всіх
шкільних вчителів?

Міграція і освіта
Чим вищий рівень освіти, тим
більш ймовірно, що особа
емігрує. Багато лікарів, вчителів,
інженерів, експертів в галузі
ІТ з країн, що розвиваються,
працюють в Європі.
Чи з моральної точки зору
виправдано, що Європа виграє
від витоку мізків з тих країн, де
ці фахівці справді потрібні?

Безкоштовна освіта
Уряди зобов’язані забезпечити
доступ до початкової освіти
для всіх. Реальність така, що в
багатьох країнах бідні сім’ї не
можуть заплатити за навчання
в школі.
Чи реально, щоб навчання в
школі було безкоштовним для
всіх?

Освіта з прав людини
«Кожна людина і кожен орган
суспільства, пам’ятаючи про
Загальну декларацію прав
людини, через навчання та
освіту повинні сприяти повазі
цих прав і свобод». Генеральна
Асамблея ООН.
Які «органи суспільства»
найбільш ефективні для
забезпечення освіти в галузі
прав людини?
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Глобалізація і освіта
Глобальний ланцюжок
нарахування вартості
змушує фірми в країнах, що
розвиваються, спеціалізуватися
на певних функціях, наприклад у
виробництві одягу на фабриках,
де для виконання роботи не
потрібно значної підготовки і
освіти.
Чи глобалізація підриває
цінність освіти?
Інтернет і освіта
В багатьох країнах інформаційні
технології стали ключовою
частиною освітнього процесу,
що необхідно для досліджень
і виконання домашнього
завдання.
Якщо б кожна дитина в світі
мала доступ до комп’ютера,
який потенціал відкрився б?
Які проблеми можна було б
вирішити?

Мир і освіта
Освіта в ім’я миру повинна бути
частиною офіційної програми
навчання. Не достатньо, щоб
цей вид освіти забезпечувався
тільки в неофіційних навчальних
закладах.
Яким чином би ви включили
освіту в галузі миру в офіційну
навчальну програму?
Спорт і освіта
Спорт повинен завжди бути
включений в програму навчання.
Він навчає багатьох речей, які
неможливо вивчити на інших
предметах. Спорт необхідний
для повноцінного розвитку тіла
і розуму.
Ви погоджуєтеся з цим, чи
потрібно зробити пріоритетними
інші предмети, наприклад
технологію та розвиток навичок?

Університетська (вища і
подальша) освіта
У Загальній декларації прав
людини зазначається, що
«кожен має право на освіту».
«Освіта для всіх» концентрує
увагу на базовій освіті та
грамотності.
Чи право на освіту повинно
включати право на вищу та
подальшу освіту?

Соціальне виключення і освіта
В деяких європейських країнах
циганські діти автоматично
переводяться в класи для
розумово відсталих, просто
тому, що вони цигани. В інших
країнах їх переводять в окремі
і гірші школи і класи, визначені
для циган.
Який найкращий спосіб
інтегрувати циганських дітей в
систему освіти?

Екологія і освіта
Спосіб життя більшості
населення Європи не є сталим.
Якщо людям необхідно свідомо
обирати, як змінити свій стиль
життя, їм потрібно розуміти
екологічні взаємозв’язки,
економіку і політику.
Яким чином ви б включили
освіту в галузі сталого розвитку в
навчальну програму?

Навчання впродовж життя
Грамотність дорослого
населення є великою
проблемою в багатьох країнах.
Одним із завдань «Освіти
для всіх» є підвищити на 50%
рівень грамотності дорослого
населення до 2015 р.
Чи доцільно вкладати гроші в
програми навчання дорослого
населення, а не інвестувати в
майбутнє, вкладаючи гроші в
базову освіту?

Дисципліна і освіта
Школи в різних країнах
використовують різні засоби
забезпечення дисципліни.
До цих методів належить
колективне покарання,
відлучення, додаткова робота,
виключення та участь в раді
школи чи коледжу.
На вашу думку, який найкращий
підхід до гарантування
дисципліни?

ВІЛ/СНІД і освіта
«Першою битвою, яку слід
виграти у війні проти СНІДу, є
руйнування стіни мовчання та
ганьби, що його оточує» (Кофі
Аннан).
Яку роль повинні відігравати
навчальні установи в боротьбі
проти ВІЛ/СНІДу?
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