UNICEF PRO VZDĚLÁNÍ
O ORGANIZACI UNICEF
Zkratka UNICEF v překladu znamená Dětský fond Organizace spojených
národů. Je největší světovou organizací, která se zabývá zlepšováním životních
podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje.
Vylušti z písmen, o jaké slovo se jedná

Organizace zastává, že každé dítě

má právo na

DAVÍZR

____________

OIVTŽ

____________

ÝVIŽUV

____________

DÁNVÍZĚL

____________

a ochranu před FKTKONYLI

____________

NÍTÝRÁM

____________

NÍMŽÍVÁZUNE

____________

ŘIKONÍMVÁVYSŤO

____________

O PRÁVU NA VZDĚLÁVÁNÍ
Doplňte do texu chybějící slova. Využijte slova v nápovědě.
Nápověda: lepší budoucnost, infrastruktura, dívky, politická situace, internetu, učit se, chudoba,
vzdělaných, efekt, zaměstnání

Právo dítěte na vzdělání znamená právo _________. Přesto pro mnoho dětí na celém
světě školní docházka nevede k učení.
Více než 600 milionů dětí a dospívajících na celém světě se nenaučí číst a počítat,
přestože mnoho z nich do školy chodí. Největší překážkou vzdělání je
____________. Vzdělání je rovněž odepřeno dětem v místech, kde je nestabilní
_________________a ekonomická nestabilita, probíhá konflikt nebo se zde stala
přírodní katastrofa. V některých zemích mají _______ velmi omezené právo se
vzdělávat.
Na školách je nedostatek ___________ učitelů, nedostatečné zázemí a špatná
_________, která znemožňuje žákům přijít do školy. Někteří přicházejí příliš
hladový, nemocní nebo vyčerpaní, proto nemá jejich studium příliš ________. Další
prohlubující se propastí je přístup k __________, neboť dvě třetiny dětí k němu
nemají vůbec přístup, což je omezuje v dalším studiu.
Bez vzdělání mají děti později problém v _____________ a budou pravděpodobně
vydělávat méně peněz, čímž se sníží jejich naděje na _______________________.

Zdroj: www.unicef.org/education, www.unicef.cz/vzdelani
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UNICEF PRO VZDĚLÁNÍ
POTŘEBY NA VZDĚLÁVÁNÍ
Doplň do křížovky slova podle nápovědy.
1. nábytek na sezení
2. místo, kde lze provést základní
hygienu
3. budova, kde probíhá vzdělávání
4. vak na školní pomůcky
5. kniha určená k výuce
6. školní stůl
7. tekutina k pití
8. listy papíru spojené svorkami
9. nástroj na psaní

Dovedeš si představit vzdělávání bez některé z těchto věcí?

POMOC DĚTEM V PRAXI
Se začátkem září se děti ve většině zemí vrátí zpátky do školních lavic. Bohužel zdaleka
ne všechny děti na světě mají tuto možnost. 59 milionů dětí po celém světě nemá
přístup ke vzdělání. Nejhorší situace je v subsaharské Africe, kde je právo na
vzdělání odepřeno každému čtvrtému dítěti.
UNICEF proto rozvíjí projekt tzv. škol přátelských k dětem, které
•
•
•
•
•
•
•

umožní dětem základní vzdělání a praktické znalosti potřebné pro budoucí život
jsou vybaveny pitnou vodou
jsou vybaveny oddělenými toaletami pro dívky a chlapce
jsou zdarma
jsou bez povinnosti nosit uniformu
vznikají komunitně – na jejich stavbě a provozu se podílejí místní vesničané
jsou vybaveny jednouchým materiálem a učebními pomůckami

Napadá Tě ještě nějaký způsob, jak bys mohl ty nebo UNICEF pomoci dětem, aby
měly možnost se vzdělávat?

Zdroj: www.unicef.org/education, www.unicef.cz/vzdelani
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