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Rencana aksi dakar (senegal, April
2000)

1. Memperluas dan memperbaiki perawatan dan
pengembangan ana usia dini secara komprehensif,
khususnya ana yang paling rawan dan kurang beruntung.

2. Menjamin semua anak pada tahun 2015, khususnya anak
perempuan, ana dalam keadaan susah, dan anak-anak
kelompok minoritas, harus mendapat akses dan
menyelesaikan pendidikan dasar yang bermutu dan gratis.

3. Menjamin semua kebutuhan belajar bagi anak-anak muda
dan orang dewasa terpenuhi melalui kesempatan yang
sama untuk memperoleh program-program pembelajaran
dan keterampilan hidup.
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4. Mencapai perbaikan tingkat keaksaraan orang dewasa sebesar 50%
pada tahun 2015, khususnya wanita, dan kesamaan akses
pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang
dewasa.

5. Menghilangkan perbedaan gender di pendidikan dasar dan lanjutan
pada tahun 2005, dan mencapai kesetaraan gender dalam
pendidikan pada tahun 2015, dengan fokus terjaminnya semua ana
perempuan untuk mendapatkan ases penuh dan setara prestasi
dalam pendidikan yang bermutu.

6. Memperbaiki semua aspek mutu pendidikan dan menjamin
keunggulan semua sehingga hasil belajar yang diakui dan terukur
dapat dicapai oleh semua, khusuny serta dalam keaksaraan,
keterampilan berhitung serta keterampilan hidup.
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