Hedef 4: Herkes için kapsayıcı ve hakkaniyetli eğitimi sağlamak ve herkese yaşam boyu
eğitim imkânlarını teşvik etmek
4.1 2030’a kadar ilgili ve etkili eğitim çıktılarına yol açacak şekilde, tüm çocukların ücretsiz,
hakkaniyetli ve kaliteli ilk ve orta öğretimi tamamlamasının temin edilmesi
4.2 2030’a kadar ilköğretime hazır olabilmeleri için tüm çocukların kaliteli erken çocukluk
gelişimi, bakımı ve okul öncesi eğitimine erişiminin sağlanması
4.3 2030’a kadar tüm erkek ve kadınların satın alınabilir ve kaliteli teknik, mesleki ve
üniversiteler de dâhil olmak üzere üçüncül eğitime eşit erişiminin temin edilmesi
4.4 2030’a kadar istihdam, insana yakışır işler ve girişimcilik için teknik ve mesleki
yetenekler de dâhil olmak üzere gerekli yeteneklere sahip genç ve yetişkin sayısının büyük
oranda artırılması
4.5 2030’a kadar eğitimdeki cinsiyet eşitsizliklerinin son verilmesi ve özürlü insanlar, yerli
insanlar ve savunmasız durumdaki çocuklar da dâhil olmak üzere savunmasız herkesin her
seviyede öğretime ve mesleki eğitime eşit erişiminin temin edilmesi
4.6 2030’a kadar tüm gençlerin ve hem erkek hem kadın yetişkinlerin büyük bir miktarının
okur-yazarlık ve matematiği yapabilmesinin sağlanması
4.7 2030’a kadar diğer konuların yanı sıra, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam
tarzları için eğitim, insan hakları, cinsiyet eşitliği, barışçıl ve şiddete başvurmayan kültürün
yaygınlaştırılması, dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğin değerinin bilinmesi ile kültürün
sürdürülebilir kalkınmaya olan katkısı da dâhil olmak üzere, herkesin sürdürülebilir
kalkınmanın yaygınlaşması için gerekli bilgi ve yetenekleri elde etmesinin temin edilmesi
4.a Çocuk, engelli ve cinsiyet duyarlı eğitim tesislerinin inşa edilmesi ve geliştirilmesi ile
herkese güvenli, şiddete başvurmayan, kapsayıcı ve etkili öğrenim çevrelerinin sağlanması
4.b 2020’ye kadar en az gelişmiş ülkelerin, küçük ada devletlerinin ve Afrika ülkelerinin
yükseköğrenime kaydolması maksadıyla, gelişmiş ve diğer gelişmekte olan ülkelerde yer alan
mesleki eğitim, BİT, teknik, mühendislik ve bilimsel programlar da dâhil olmak üzere, burslu
öğrenim sayısının ciddi miktarda artırılması
4.c 2030’a kadar özellikle en az gelişmiş ülkeler ve küçük ada devletlerinde olmak üzere tüm
gelişmekte olan ülkelerde, öğretmen eğitimi için uluslararası işbirliği yolu da dâhil olmak
üzere nitelikli öğretmen arzının büyük oranda artırılması
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