


EDUKACJA W SYRII

• W Syrii mieszka 5,9 mln dzieci w wieku szkolnym. 
W sektorze edukacji pracuje 100 tysięcy osób.

• 2,1 mln dzieci pozostaje poza systemem edukacji. 
Co trzecia szkoła została zniszczona lub 
przeznaczona na schronienie dla osób wewnętrznie 
przesiedlonych. 

• Szacuje się, że 70% placówek oświatowych w 
Aleppo ucierpiało w wyniku prowadzonych tam 
działań wojennych w latach 2012-2016.

• Przed wojną syryjskie społeczeństwo było 
uznawane za dobrze wykształcone w skali regionu. 
97% dzieci przystępowało do edukacji 
podstawowej (klasy 1-9), a 67% kończyło szkołę 
średnią. Ponad 90% społeczeństwa potrafiło czytać 
i pisać.



Caritas Polska uznaje projekty wspierające infrastrukturę szkolną 
za kluczowe działania służące przywróceniu normalności 

syryjskim dzieciom i młodzieży 
– pokoleniu, które będzie odbudowywać kraj po latach konfliktu.

Prawie 400 000 złotych, zebranych w ramach XXV. edycji akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” 
zostało przekazane na gruntowny remont szkoły „Al-Kalima” w Aleppo.



W Syrii:

• dostosowanie i doposażenie 
istniejącej infrastruktury

• podniesienie jakości edukacji

• wzmocnienie pozytywnego 
wizerunku placówki 
edukacyjnej wśród syryjskich 
uczniów

zebranie darowizny w wysokości 1 000 zł/miesiąc 
przez okres roku akademickiego dla każdej szkoły 
syryjskiej biorącej udział w programie

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

CEL:

W Polsce:

• szerzenie świadomości o 
sytuacji w Syrii w Polsce

• budowa poczucia 
odpowiedzialności 
społecznej wśród polskich 
uczniów



Szkoła podstawowa „Al-Wurud” 
إبتدائية الورود مدرسة 

Opis szkoły:

Instytucja została założona w 1932 roku jako dom dziecka. Z czasem 
zmieniono jej przeznaczenie na szkołę podstawową „Al-Wurud” 
(„Róże”) im. Św. Dymitra. Przed wojną uczyło się w niej 450 uczniów, 
od przedszkola do 6. klasy.

W trakcie oblężenia Aleppo w latach 2012-2016, budynek szkoły 
bardzo ucierpiał, spadły na niego bomby. Lekcje przeniesiono do 
dzielnicy oddalonej od linii frontu, korzystając z gościnności i 
infrastruktury innej szkoły. Około 140 uczniów uczęszczało na zajęcia 
w trybie popołudniowym, mimo częstych przerw w dostawie 
elektryczności.

Uczniowie wrócili do wcześniejszego budynku. W szkole uczy się 375 
uczniów. Część klas nadal nie jest dostosowana do celów 
edukacyjnych. 



Szkoła podstawowa „Al-Wurud” 
إبتدائية الورود مدرسة 

Potrzeby szkoły: 

• zabawki i gry dla przedszkola

• kserokopiarka

• sprzęt elektroniczny: rzutnik i ekran 
do rzutnika, laptopy do sali 
komputerowej

• remont przestrzeni rekreacyjnej na 
dachu 



Szkoła podstawowa „Al-Wurud” 
مدرسة إبتدائية الورود 

Wiadomość od dyrektora, oj. Toniego Mkhalale:

W trakcie wojny, wiele rodzin chrześcijańskich 
zdecydowało się na wyjazd, obawiając się o 
bezpieczeństwo swoich dzieci.

Obecnie w naszej szkole znaczna większość 
uczniów – ponad 90% - to muzułmanie. 
Dostrzegam w tym szansę na przekraczanie barier 
między nami, budowanie społeczeństwa, którego 
podstawą jest tolerancja i szacunek. 

Część uczniów spędziła długi czas nie chodząc do 
szkoły. Duże braki w ich wiedzy to nie lada 
wyzwanie dla kadry akademickiej.
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