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EEdduuccaattiioonn  iinnttrriinnssiiccaallllyy,,  iiss  aa  
vveerriittaabbllee  iinnssttrruummeenntt  ooff  iinnddooccttrriinnaattiioonn,,  aa  
mmeeaannss  bbyy  wwhhiicchh  aa  vviissiioonnaarryy  lleeaaddeerr  ooff  aa  
nnaattiioonn  iimmppaarrttss  uunnttoo  hheerr  yyoouunngg  ppeeooppllee  
aanndd  aadduulltt  ggeenneerraattiioonnss  aalliikkee,,  tthhee  rriigghhtt  
ttyyppee  ooff  vviirrttuueess  ffrroomm  tthhee  ccrraaddllee  ttoo  ggrraavvee  
ttoo  eemmppoowweerr  tthhee  cciittiizzeennrryy  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  
ooff  aacchhiieevviinngg  ppeerrffeecctt  eennvviiaabbllee  sseellff--
eesstteeeemm  aanndd  sseellff--aaccttuuaalliizzaattiioonn  iinn  lliiffee..  IItt  iiss  
cceennttrraall  aanndd  ccrriittiiccaall  ttoo  hhuummaann  ggrroowwtthh,,  
eemmppoowweerrmmeenntt  aanndd  nnaattiioonn--bbuuiillddiinngg..  
UUnnrreesseerrvveeddllyy  ffoorr  aallll  iinntteennttss  aanndd  
ppuurrppoosseess,,  hhuummaann  ggrroowwtthh  aanndd  
ddeevveellooppmmeenntt  iinn  iittss  eennttiirreettyy  hhaavvee  aallwwaayyss    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

bbeeeenn  ppaarraammoouunntt  iinn  aallll  tthhee  uunnddeerrttaakkiinnggss  
ooff  aannyy  nnaattiioonn’’ss  eedduuccaattiioonnaall  eenntteerrpprriissee..   
RReettrroossppeeccttiivveellyy  iinn  eevveerryy  ssoocciieettyy,,   
oorrggaanniizzeedd  eedduuccaattiioonn  hhaadd  eexxiisstteedd  ffrroomm  
tthhee  pprriissttiinnee  ttiimmee  tthhaatt  hhuummaann  ssoocciieettiieess  
ffiirrsstt  bbeeccaammee  ssoocciiaallllyy  oorrggaanniizzeedd..  TThhiiss  
ggooeess  ttoo  bbuuttttrreessss  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  bbeeffoorree  tthhee  
aaddvveenntt  ooff  WWeesstteerrnn  ((ootthheerrwwiissee  ffoorrmmaall))  
ttyyppee  ooff  eedduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa  iinn  11884422,,  
eevveerryy  ssoocciieettyy  hhaadd  aa  ssyysstteemm  ooff  ttrraaiinniinngg  
aanndd//oorr  eedduuccaattiinngg  hheerr  cciittiizzeennss  ffoorr  tthhee  ssoollee  
aaiimm  ooff  lliivviinngg  aa  ggoooodd  aanndd  aacccceeppttaabbllee  lliiffee  
iinn  tthheeiirr  pprrooxxiimmaattee  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  tthhee  
llaarrggeerr  ssoocciieettyy..   NNoo  wwoonnddeerr,,  OObbaannyyaa  

UUNNIIVVEERRSSAALL  BBAASSIICC  EEDDUUCCAATTIIOONN  ((UUBBEE))  FFOORR  AALLLL  --  PPRROOBBLLEEMMSS  AANNDD  
PPRROOSSPPEECCTTSS  IINN  NNIIGGEERRIIAA  

 
 

SS..UU..CC..  OOkkoorroo  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  IInntteeggrraatteedd  SScciieennccee,,  

EEnnuugguu  SSttaattee  CCoolllleeggee  ooff  EEdduuccaattiioonn  ((TTeecchhnniiccaall)),,  
  EEnnuugguu..  

  
AAbbssttrraacctt  

TThhee  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  bbaassiicc  eedduuccaattiioonn  aass  ffuunnddaammeennttaallss  ooff  hhuummaann  rriigghhtt  iiss  
iinnddiissppuuttaabbllee..  OOnnee  ccaarrddiinnaall  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  WWoorrlldd  CCoonnffeerreennccee  oonn  
EEdduuccaattiioonn  ffoorr  AAllll  hheelldd  iinn  JJoommttiieenn  iinn  MMaarrcchh,,  11999900  wwaass  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  
aacccceessss  ttoo  ggoooodd  aanndd  qquuaalliittyy  bbaassiicc  eedduuccaattiioonn  ffoorr  aallll..   TThhee  FFeeddeerraall  
GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhiiss  aaccttiioonn  ppoolliiccyy  vveehheemmeennttllyy  oopptteedd  aanndd  
ffllooaatteedd  aa  99--yyeeaarr  UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  ((UUBBEE))  pprrooggrraammmmee  iinn  11999999  
ttoo  pprroovviiddee  aanndd  eennssuurree  aacccceessss  ttoo  ffrreeee  aanndd  ccoommppuullssoorryy  eedduuccaattiioonn  ffoorr  aallll  
cchhiillddrreenn  aanndd  lliitteerraaccyy  ttrraaiinniinngg  ffoorr  aadduullttss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThhiiss  ppaappeerr  tthhuuss  
hhiigghhlliigghhtteedd  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  ((UUBBEE)),,  aanndd  iittss  
uussee  aass  aa  ppootteenntt  iinnssttrruummeenntt  ffoorr  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  eedduuccaattiioonn  ffoorr  aallll  iinn  
NNiiggeerriiaa..  IItt  ffuurrtthheerr  ddiissccuusssseedd  tthhee  cchhaalllleennggeess  aanndd  tthhee  pprroossppeeccttss  ooff  tthhee  
UUBBEE  pprrooggrraammmmee  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy,,  aanndd  rreettrroossppeeccttiivveellyy  bbrriieeffllyy  llooookkeedd  iinnttoo  
tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ssiittuuaattiioonn  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  bbeeffoorree  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  UUBBEE  
pprrooggrraammmmee..  IItt  sseettttlleedd  wwiitthh  tthhee  nnoottiioonn  tthhaatt  iiff  tthhee  UUBBEE  sscchheemmee  iiss  ffuullllyy  
aanndd  hhoolliissttiiccaallllyy  iimmpplleemmeenntteedd,,  iitt  wwiillll  bbrriinngg  aabboouutt  tthhee  ddeessii rreedd  ssoocciioo--
eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  CCoouunnttrryy..  

 

Journal of Teacher Perspective, Volume 8 No. 3, July, 2014, ISSN: 2006 - 0173 



 
 

2 
 

((22000044::4433))  aarrgguueedd  tthhaatt  ““hhuummaann  bbeeiinnggss  aarree  
eexxppeecctteedd,,  tthhrroouugghh  eedduuccaattiioonn,,  ttoo  hhaavvee  
tthheeiirr  aappttiittuuddeess  aawwaakkeenneedd  aanndd  mmoottiivvaatteedd  
ttoo  aaccqquuiirree  lliiffee--ssuussttaaiinniinngg  sskkiillllss  aanndd,,  
mmoorree  iimmppoorrttaannttllyy,,  ttoo  lleeaadd  aa  lliiffee  ooff  
ccoonnttiinnuuoouuss  lleeaanniinngg””..  CCeerrttaaiinnllyy  aann  
iinnddiivviidduuaall  wwhhoo  hhaass  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  
aattttaaiinn  ggoooodd  aanndd  qquuaalliittyy  eedduuccaattiioonn  aatt  aallll  
lleevveellss  mmuusstt  hhaavvee  bbyy  eevveerryy  ssttaannddaarrdd  
ddeevveellooppeedd  ggoooodd  ssuuppppoorrttiivvee  aanndd  ssttrroonngg  
eemmppllooyyaabbiilliittyy  sskkiillllss  iinn  lliiffee..  IItt  iiss  iinn  tthhiiss  
pprreemmiissee  tthhaatt  EEkkwwee  ((11999966))  aavveerrrreedd  tthhaatt  
tthhee  qquuaalliittyy  aanndd  ccaalliibbrree  ooff  hhuummaann  
rreessoouurrcceess  iinn  aa  nnaattiioonn  ddeetteerrmmiinnee  ttoo  aa  
llaarrggee  eexxtteenntt  tthhee  lleevveell  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  iitt  
ccaann  aattttaaiinn..  HHeennccee  aannyy  nnaattiioonn  wwhhiicchh  
uunnddeerrmmiinneess  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ooff  ssoommee  ooff  
hheerr  cciittiizzeennss  eeiitthheerr  bbyy  wwaayy  ooff  
ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aaggaaiinnsstt  oorr  ddeepprriivvaattiioonn  ooff  
aacccceessss  ttoo  eedduuccaattiioonn  ddeeffiinniitteellyy  mmaakkeess  
ssllooww  pprrooggrreessss  ttoowwaarrddss  nnaattiioonnaall  
ddeevveellooppmmeenntt..  BByy  aanndd  llaarrggee,,  ttoo  iinnvvoollvvee  
aanndd  hhaarrnneessss  tthhee  ppootteennttiiaalliittiieess  ooff  aallll  tthhee  
cciittiizzeennss  ooff  aa  nnaattiioonn  iinn  tthhee  aaccttiivviittiieess  
ggeeaarreedd  ttoowwaarrddss  nnaattiioonn  bbuuiillddiinngg  ccaallllss  ffoorr  
aa  ggoooodd  aanndd  qquuaalliittyy  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm  ppuutt  
iinn  ppllaaccee  wwhhiicchh  wwiillll  gguuaarraanntteeee  eeqquuaall  
ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  aallll  aanndd  ssuunnddrryy  wwiitthhoouutt  
ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aaggaaiinnsstt  eeiitthheerr  bbooyy--cchhiilldd  
oorr  ggiirrll--cchhiilldd,,  bbuutt  sshhoouulldd  bbee  hhoolliissttiicc  iinn  
aapppprrooaacchh..  TToo  ddoo  ootthheerrwwiissee  iiss  ccoouunntteerr  
pprroodduuccttiivvee  ssiinnccee  ““hhuummaann  ddeevveellooppmmeenntt  
tthhrroouugghh  eedduuccaattiioonn  sseeeekkss  ttoo  rreeiinnffoorrccee  tthhee  
iinnddiivviidduuaall’’ss  ccaappaacciittyy  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  
eesssseennttiiaallllyy  hhuummaann  ffuunnccttiioonnss””  ((OObbaannyyaa,,  
22000044))..  SSuuffffiiccee  iitt  ttoo  ssaayy,,  tthhee  ssttrreennggtthh  ooff  
aannyy  nnaattiioonn’’ss  eeccoonnoommyy  iiss  iinneexxttrriiccaabbllyy  
lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  ssttrreennggtthh  ooff  iittss  eedduuccaattiioonn  
ssyysstteemm..  IItt  bbeeccoommeess  iimmppeerraattiivvee  tthhaatt  tthhiiss  
ffeeaatt  ccoouulldd  bbeesstt  mmaanniiffeesstt  aanndd  ddeevveelloopp  ttoo  

bbee  iinncclluussiivvee  iinn  NNiiggeerriiaa  tthhrroouugghh  tthhee  
iinnssttrruummeennttaalliittyy  ooff  UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  
EEdduuccaattiioonn  ((UUBBEE))  sscchheemmee..  AAnn  eexxppoossuurree  
ttoo  ssoouunndd  aanndd  ffuunnccttiioonnaall  UUBBEE  
pprrooggrraammmmee  wwiillll  uunnddoouubbtteeddllyy  ssttiimmuullaattee  
aanndd  mmoottiivvaattee  iinnddiivviidduuaall  rreecciippiieennttss  ttoo  
ccoonnttrriibbuuttee  ttoowwaarrddss  vvaarriioouuss  
ddeevveellooppmmeennttaall  ooppppoorrttuunniittiieess  iinn  aallll  tthhee  
ffaaccttoorrss  ooff  hhuummaann  eennddeeaavvoouurr  iinn  tthhee  
ccoouunnttrryy..  SSuucchh  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm  wwiillll  
iinnvvaarriiaabbllyy  hheellpp  aanndd  pprreeppaarree  uuss  ttoo  bbee  
ssuucccceessssffuull  iinn  aacchhiieevviinngg  tthhee  ttaarrggeettss  ooff  tthhee  
2211sstt   cceennttuurryy  eeccoonnoommyy..    

  
AAllbbeeiitt  wwee  rreeccaallll  tthhaatt,,  NNiiggeerriiaa  iinn  

11997766  wwhheenn  iitt  ssoouugghhtt  ttoo  aattttaaiinn  tthhee  ddeessiirreedd  
nnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  oobbjjeeccttiivveess  vviiaa  
eedduuccaattiioonn  eevvoollvveedd  tthhee  UUnniivveerrssaall  PPrriimmaarryy  
EEdduuccaattiioonn  ((UUPPEE))  ttoo  pprroovviiddee  ffrreeee  aanndd  
ccoommppuullssoorryy  eedduuccaattiioonn  ttoo  cchhiillddrreenn  aatt  tthhee  
pprriimmaarryy  sscchhooooll  lleevveell  bbyy  tthhee  tthheenn  
aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  GGeenn..  OOlluusseegguunn  
OObbaassaannjjoo..  IItt  wwaass  aa  wweellccoommee  
ddeevveellooppmmeenntt..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy  tthhee  
eeuupphhoorriiaa  tthhaatt  ggrreeeetteedd  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  
tthhee  UUPPEE  sscchheemmee  wwaass  sshhoorrtt--lliivveedd..  IIttss  
ttrraannssiieenntt  lliiffee--ssppaann,,  wwaass  oorrcchheessttrraatteedd  bb yy  
tthhee  nnoonn--rreeaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  sscchheemmee’’ss  
oobbjjeeccttiivveess  wwhhiicchh  wweerree  dduuee  ttoo  sseevveerraall  
uunnaannttiicciippaatteedd  pprroobblleemmss  tthhaatt  eemmeerrggeedd  iinn  
tthhee  eeaarrllyy  ssttaaggeess  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  TThheeyy  
iinncclluuddee  ppuuppiillss’’  eennrroollmmeenntt  eexxpplloossiioonn,,   
ppoooorr  tteeaacchheerrss’’  rreeccrruuiittmmeenntt,,  iinnaaddeeqquuaattee  
iinnffrraassttrruuccttuurraall  ffaacciilliittiieess,,  llaacckk  ooff  
rreettrraaiinniinngg  aanndd  mmoottiivvaattiioonn  ooff  tteeaacchheerrss,,  
tteexxtt  bbooookkss,,  iinnssttrruuccttiioonnaall  mmaatteerriiaallss,,  ddaattaa  
ccoolllleeccttiioonn  aanndd  aannaallyyssiiss,,  ffuunnddiinngg  aammoonngg  
ootthheerrss..  NNdduukkaa  ((22000000))  ffuurrtthheerr  rreevveeaalleedd  
tthhaatt  ootthheerr  ffaaccttoorrss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  
ccoollllaappssee  ooff  tthhee  UUPPEE  sscchheemmee  aarree  ssoommee  ooff  
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tthhee  iinncclluussiioonn  iinn  tthhee  pprriimmaarryy  oobbjjeeccttiivveess  
ooff  tthhee  rreevviisseedd  11998811  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  
EEdduuccaattiioonn  wwhhiicchh  iiss  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  bbee  
aacchhiieevveedd  aatt  tthhee  JJuunniioorr  SSeeccoonnddaarryy  tthhaann  
tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ssiixx  yyeeaarr  pprriimmaarryy  sscchhooooll  
lleevveell..  IIttss  ccuurrrriiccuulluumm  ttoooo  wwaass  ddeeffeeccttiivvee  
bbeeccaauussee  iitt  hhaadd  nnoott  bbeeeenn  ddiivveesstteedd  ooff  tthhee  
ccoolloonniiaall  pprriinncciipplleess,,  tthhuuss  ddoo  nnoott  
eennccoouurraaggee  ttrraannssffeerr  ooff  lleeaarrnniinngg..  
SSuummmmaarriillyy  tthhee  pprrooggrraammmmee  wwaass  
bbeeddeevviilleedd  bbyy  ggrroossss  ccoorrrruupptt  pprraaccttiicceess..  TToo  
rreeddrreessss  tthhee  uunnssaavvoouurryy  ssiittuuaattiioonn  iinn  tthhee  
eedduuccaattiioonn  sseeccttoorr  iinn  NNiiggeerriiaa,,  ccaallllss  ffoorr  aa  
hhoolliissttiicc  aapppprrooaacchh  aanndd  ttoo  ggeett  oouurr  
pprriioorriittiieess  rriigghhtt..    

  
AAllll  iinn  aallll  tthheerree  aarree  nnoo  vviiaabbllee  

aalltteerrnnaattiivveess  ttoo  ggoooodd  aanndd  qquuaalliittyy  bbaassiicc  
eedduuccaattiioonn  iinn  hhuummaann  ggrroowwtthh  aanndd  
ddeevveellooppmmeenntt..  NNeevveerrtthheelleessss,,  NNiiggeerriiaa’’ss  
ddeessiirroouuss  ttoo  aacchhiieevvee  rreelleevvaannccee  aanndd  ggaaiinn  aa  
ccoommppeettiittiivvee  eeddggee  iinn  tthhee  mmaarrkkeett  eeccoonnoommyy  
ooff  tthhee  2211sstt  cceennttuurryy  uussiinngg  eedduuccaattiioonn,,  
vveehheemmeennttllyy  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  WWoorrlldd  
CCoonnffeerreennccee  oonn  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  AAllll  ((EEFFAA))  
hheelldd  iinn  JJoommttiieenn,,  TThhaaiillaanndd  iinn  MMaarrcchh,,  
11999900..  OOnnee  ooff  iittss  ccaarrddiinnaall  oobbjjeeccttiivveess  wwaass  
tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  aacccceessss  ttoo  ggoooodd  aanndd  
qquuaalliittyy  bbaassiicc  eedduuccaattiioonn  ffoorr  aallll  iinn  tthhee  
11999900ss..  SSeeqquueell  ttoo  tthhaatt,,  iitt  iiss  tthhuuss  
iimmppeerraattiivvee  tthhaatt  NNiiggeerriiaa  iimmbbiibbeess  tthhee  
ccoonncceepptt  ooff  UUBBEE  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  tthhiiss  eerraa  
ooff  gglloobbaalliizzaattiioonn  aanndd  wwhheenn  mmoosstt  nnaattiioonnss  
ddeessiirree  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ttaarrggeettss  ooff  EEFFAA  aanndd  
MMDDGGSS..  

UUnnddeerrssttaannddaabbllyy,,  NNiiggeerriiaa  iinn  
rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  cceennttrraalliittyy  aanndd  pprriioorriittyy  
ooff  eedduuccaattiioonn  oonn  tthhee  aaggeennddaa  ooff  nnaattiioonnaall  
ddeevveellooppmmeenntt;;  aanndd  iinn  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  hheerr  
ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  JJoommttiieenn  WWoorrlldd  

DDeeccllaarraattiioonn  tthhaatt  eedduuccaattiioonn  iiss  
iinnddiissppeennssaabbllee  ffoorr  hhuummaann  oovveerraallll  
pprrooggrreessss  aanndd  eemmppoowweerrmmeenntt,,  aaddoopptteedd  aanndd  
aaddaapptteedd  tthhee  ooppttiioonn  ttoo  ffllooaatt  UUnniivveerrssaall  
BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  ((UUBBEE))  iinn  11999999..  TThhiiss  
bboolldd  sstteepp  bbyy  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  ttoo  
eennssuurree  mmaaxxiimmuumm  aacccceessss  ttoo  bbaassiicc  aanndd  
iimmpprroovveedd  qquuaalliittyy  eedduuccaattiioonn  ffoorr  aallll  tthhee  
cciittiizzeennrryy..  IInn  aa  ssiimmiillaarr  vveeiinn  iitt  iiss  ttoo  nniipp  iinn  
tthhee  bbuudd  tthhoossee  iiddeennttiiffiiaabbllee  ffaaccttoorrss  wwhhiicchh  
hhiinnddeerreedd  tthhee  nneeaarr  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  
11997766  UUPPEE  sseett  ggooaallss..  TThhee  ppaappeerr  tthhuuss,,  
ddiissccuusssseess  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  tteerrmmss,,   
ccoonncceeppttss,,  aanndd  tthhee  rroollee  ooff  UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  
EEdduuccaattiioonn  ((UUBBEE))  aass  aa  ppootteenntt  iinnssttrruummeenntt  
ttoo  aacchhiieevvee  eedduuccaattiioonn  ffoorr  aallll,,  iittss  pprroobblleemmss  
aanndd  pprroossppeeccttss  iinn  NNiiggeerriiaa..  
  
TThhee  CCoonncceeppttss  ooff  UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  
EEdduuccaattiioonn  ((UUBBEE))  

FFiirrsstt  aanndd  ffoorreemmoosstt,,  NNwwaabbuueezzee  
((11999955)),,  ppoossiitteedd  tthhaatt  bbaassiicc  eedduuccaattiioonn  iiss  
ffuunnddaammeennttaall  ttoo  tthhee  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  
hhiigghheerr  lleevveellss  ooff  eedduuccaattiioonn,,  sscciieennttiiffiicc,,   
tteecchhnnoollooggiiccaall  lliitteerraaccyy,,  ccaappaacciittyy  aanndd  tthhuuss  
ttoo  sseellff--rreelliiaanntt  ddeevveellooppmmeenntt..  TThhaatt  iiss  ttoo  
ssaayy,,  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  tthhee  ffuunnddaammeennttaallss  ooff  
bbaassiicc  eedduuccaattiioonn  aass  hhuummaann  rriigghhtt  iiss  
ssuucccciinnccttllyy  bbeeiinngg  ccaappttuurreedd  iinn  lloottss  ooff  tthhee  
IInntteerrnnaattiioonnaall  HHuummaann  RRiigghhttss  ((IIHHRR))  
iinnssttrruummeennttss..  OOnnee  ooff  ssuucchh  iinnssttrruummeennttss  iiss  
tthhee  CChhiilldd  RRiigghhtt  AAcctt  tthhaatt  NNiiggeerriiaa  iinn  MMaayy,,   
22000033  aaddoopptteedd  aanndd  rraattiiffiieedd,,  aanndd  iitt  ggiivveess  
cchhiillddrreenn’’ss  eedduuccaattiioonn  aa  hhiigghh  pprriioorriittyy..  TToo  
bbuuttttrreessss  iittss  eemmpphhaassiiss,,  wwee  rreefflleecctt  oonn  
JJoohhnn..FF..  KKeennnneeddyy’’ss  ccoommmmeenntt  tthhaatt  
““cchhiillddrreenn  aarree  tthhee  wwoorrlldd’’ss  mmoosstt  vvaalluuaabbllee  
rreessoouurrccee  aanndd  iittss  bbeesstt  hhooppee  ffoorr  tthhee  
ffuuttuurree””..  HHeennccee  ttoo  ddeevveelloopp  tthhee  cchhiillddrreenn  iiss  
ttoo  ddeevveelloopp  tthhee  nnaattiioonn..  TThhuuss  bbaassiicc  
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eedduuccaattiioonn  ((oobbttaaiinnaabbllee  iinn  eeaarrllyy  cchhiillddhhoooodd  
yyeeaarrss))  iiss  rreeccooggnniizzeedd  aass  aa  hhuummaann  rriigghhtt  
tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  aaccccoorrddeedd  ttoo  aallll  hhuummaann  
bbeeiinnggss..  TThhiiss  nnoottiioonn  iiss  iinn  ccoonnssoonnaannccee  
wwiitthh  tthhee  UUnniivveerrssaall  DDeeccllaarraattiioonn  ooff  
HHuummaann  RRiigghhttss  ((11994488))  wwhhiicchh  aasssseerrtteedd  
tthhaatt  ““eevveerryyoonnee  hhaass  aa  rriigghhtt  ttoo  eedduuccaattiioonn””..  
TThhuuss  ffaarr,,  ttoo  mmaarrcchh  wwoorrddss  wwiitthh  aaccttiioonn,,  
tthhee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ooff  tthhee  llaauunncchheedd  
UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  ((UUBBEE))  iinn  
SSeepptteemmbbeerr  3300,,  11999999  aatt  SSookkoottoo  ccaammee,,  
uunnvveeiilliinngg  iittss  ssaalliieenntt  pprroommiisseess  ooff  
uunniivveerrssaalliittyy  aass  aa  rreeppllaacceemmeenntt  ffoorr  tthhee  
ddeeffuunncctt  UUPPEE  SScchheemmee..  RReelluuccttaannttllyy  
tthhoouugghh,,  tthhee  UUBBEE  AAcctt  wwaass  ppaasssseedd  iinnttoo  
llaaww  iinn  22000044  ffiivvee  yyeeaarrss  aafftteerr  iittss  
iinnttrroodduuccttiioonn..  NNoonneetthheelleessss  iittss  vviissiioonn  iiss  ttoo  
bbrriinngg  aabboouutt  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  
ddeevveellooppmmeenntt  wwhhiicchh  iiss  uunnddeerrppiinnnneedd  bbyy  
eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh..  UUBBEE  pprrooggrraammmmee  iiss  aa  
ffrreeee  aanndd  ccoommppuullssoorryy  eedduuccaattiioonn  ffoorr  aallll  
cchhiillddrreenn  ffrroomm  tthhee  aaggee  ooff  ssiixx  ttoo  ffiifftteeeenn  
yyeeaarrss  aanndd  lliitteerraaccyy  ttrraaiinniinngg  ffoorr  aadduullttss  
((HHaammzzaa  aanndd  MMoohhaammmmeedd,,  22001111))..  IItt  
eennssuurreess  uunnffeetttteerreedd  aacccceessss  aanndd  eeqquuiittyy  ttoo  
eedduuccaattiioonn  ffoorr  tthhee  oovveerraallll  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  
tthhee  cciittiizzeennrryy..  HHeennccee,,  tthhee  ppoooorr,,  tthhee  
mmaarrggiinnaalliizzeedd,,  aanndd  ootthheerr  vvuullnneerraabbllee  
ggrroouuppss  ccaann  eeffffeeccttiivveellyy  ppaarrttiicciippaattee  aanndd  
ddeevveelloopp  tthheeiirr  ffuullll  ccaappaacciittiieess  aanndd  
ppootteennttiiaallss  wwiitthhoouutt  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aaggaaiinnsstt  
ooff  aannyy  ssoorrtt..  CCoorrrroobboorraattiivveellyy,,  nnaattiioonnss  tthhee  
wwoorrlldd  oovveerr  ddoo  nnoott  oonnllyy  eemmbbaarrkk  oonn  
qquuaalliittyy  bbaassiicc  eedduuccaattiioonnaall  eenntteerrpprriisseess  iinn  
tthhee  eemmeerrggiinngg  kknnoowwlleeddggee  ddrriivveenn  aanndd  
cchhaannggiinngg  wwoorrlldd  eeccoonnoommyy,,  bbuutt  wwiitthh  
ccoonncceerrtteedd  eeffffoorrttss  ssttrriivvee  ttoo  mmaakkee  iitt  
aavvaaiillaabbllee  aanndd  aaffffoorrddaabbllee  ttoooo,,  nnoott  oonnllyy  ttoo  
tthhee  ffeeww  tthhaatt  ccaann  aaffffoorrdd  tthhee  ccoosstt  bbuutt  ttoo  aallll  
tthhee  cciittiizzeennss  ooff  aa  ccoouunnttrryy..      

BBee  tthhaatt  aass  iitt  mmaayy,,  AAddaammaaeecchhii  
aanndd  RRoommaaiinnee  ((22000000))  ooppiinneedd  tthhaatt  tthhee  
ccoonncceepptt,,  UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  
((UUBBEE)),,  sstteemmss  ffrroomm  tthhee  rreeaalliizzaattiioonn  tthhaatt  
eedduuccaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ooppeenn,,  ffrreeee  aanndd  
ccoommppuullssoorryy  ffoorr  aallll  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  
eeccoonnoommiicc,,  ppoolliittiiccaall  aanndd//oorr  ssoocciiaall  ssttaattuuss..  
IItt  eemmpphhaassiizzeess  oonn  tthhee  qquuaalliittyy  ddiimmeennssiioonnss  
ooff  bbaassiicc  eedduuccaattiioonn  aass  tthhee  
uunniivveerrssaalliizzaattiioonn  ooff  aacccceessss  ttoo  aanndd  
ccoommpplleettiioonn  ooff  ffrreeee  aanndd  ccoommppuullssoorryy  
pprriimmaarryy  eedduuccaattiioonn  aanndd  tthhee  ccoonnccoommiittaanntt  
ooff  ssuucccceessssffuull  lleeaarrnniinngg  oouuttccoommeess..   
SSttrruuccttuurraallllyy  tthhee  UUBBEE  ccoonnssiissttss  ooff  ttrriippooddaall  
bbaassiicc  lleevveellss  vviizz;;  tthhee  LLoowweerr  BBaassiicc  
EEdduuaaccttiioonn  lleevveell  ((PPrriimmaarryy  11--33));;  tthhee  
MMiiddddllee  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  lleevveell  ((PPrriimmaarryy  
44--66));;  aanndd  tthhee  UUppppeerr  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  
lleevveell  ((JJSSSS  11--33))  ccuullmmiinnaattiinngg  iinn  aa  99--yyeeaarr  
ooff  uunniinntteerrrruupptteedd  sscchhoooolliinngg  aanndd  ttrraannssiittiioonn  
ffrroomm  oonnee  ccllaassss  ttoo  aannootthheerr..  IItt  wwaass  
ddeessiiggnneedd  iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthhee  ttaarrggeett  ooff  
ddeelliivveerriinngg  tthhee  bbaassiicc  eedduuccaattiioonn  iinn  tthhee  
ccoouunnttrryy  aanndd  ttoo  mmeeeett  tthhee  MMiilllleennnniiuumm  
DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss  ((MMDDGGss))  aanndd  
EEdduuccaattiioonn  ffoorr  AAllll  ((EEFFAA))  ttaarrggeettss  bb yy  
22001155,,  aanndd  bbyy  eexxtteennssiioonn  vviissiioonn  2200::22002200..  
    
TThhee  RRoollee  ooff  UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  
EEdduuccaattiioonn  ((UUBBEE))  aass  IInnssttrruummeenntt  ffoorr  
AAcchhiieevviinngg  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  AAllll  

TThhee  UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  
((UUBBEE))  sscchheemmee  wwaass  iinnttrroodduucceedd  ttoo  rreeddrreessss  
tthhee  llaappsseess  iinnhheerreenntt  iinn  tthhee  rreevviisseedd  11998811  
NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  EEdduuccaattiioonn  aanndd  tthhee  
ffaaccttoorrss  tthhaatt  mmiilliittaatteedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  
aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  11997766  UUPPEE  sscchheemmee  
sseett  ggooaallss..  TThhee  99--yyeeaarr  UUBBEE  pprrooggrraammmmee  
iinncclluuddeedd  iinn  iittss  ccoonntteenntt  tthhee  JJuunniioorr  
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SSeeccoonnddaarryy  SScchhooooll  ccuurrrriiccuulluumm  wwhhiicchh  
ttaakkeess  ccaarree  ooff  tthhee  eexxttrraa  iinncclluussiioonn  tthheerreeiinn  
iinn  tthhee  11997766  UUPPEE  sscchheemmee  ttoo  mmaakkee  iitt  aallll  
iinncclluussiivvee..  TThhee  pprriimmaa  ffaacciiee  ooff  tthhee  
iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  UUBBEE  sscchheemmee  iiss  tthhaatt  iitt  iiss  
bbeeiinngg  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  NNiiggeerriiaa  aass  aa  
llaassttiinngg  lleeggaaccyy  ffoorr  tthhee  eerraaddiiccaattiioonn  ooff  
iilllliitteerraaccyy  aanndd  tthhee  llaayyiinngg  ooff  aa  ssoolliidd  
ffoouunnddaattiioonn  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  
cchhaalllleennggeess  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ppoolliicciieess..  IItt  iiss  ffrreeee  aanndd  
aavvaaiillaabbllee  ttoo  aallll  aanndd  ssuunnddrryy,,  tthhuuss  
eemmpphhaassiizziinngg  ffrreeee  aacccceessss,,  eeqquuiittyy,,  
eeffffiicciieennccyy,,  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  tthhee  aapppprroopprriiaattee  
lleevveell  ooff  lliitteerraaccyy,,  nnuummeerraaccyy,,  
mmaanniippuullaattiivvee,,  ccoommmmuunniiccaattiivvee  aanndd  lliiffee  
sskkiillllss  aass  wweellll  aass  tthhee  eetthhiiccaall,,  mmoorraall  aanndd  
cciivviicc  vvaalluueess  nneeeeddeedd  ffoorr  llaayyiinngg  aa  ssoolliidd  
ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  lliiffee  lloonngg  lleeaarrnniinngg..  IInn  ssppiittee  
ooff  tthhaatt,,  iitt  iiss  nnoott  jjuusstt  eennoouugghh  ttoo  hhaavvee  
tthheessee  pprriinncciipplleess  ssttiippuullaatteedd  bbuutt  sshhoouulldd  bbee  
iimmpplleemmeenntteedd  ttoo  tthhee  lleetttteerr..  TToo  tthhaatt  eeffffeecctt,,  
NNggwwookkee  ((22000066))  ooppiinneedd  tthhaatt  ttoo  bbee  
eemmppoowweerreedd  aarriigghhtt,,  tthhee  yyoouutthh  ((cchhiillddrreenn))  
mmuusstt  bbee  eedduuccaatteedd  aarriigghhtt..  

  
TThhee  FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  aass  iiff  

ttaakkeenn  aa  ccuuee  ffrroomm  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  aanndd  ttoo  
ddeemmoonnssttrraattee  iittss  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  
JJoommttiieenn  DDeeccllaarraattiioonn  ((11999900))  oonn  tthhee  
pprroommoottiioonn  ooff  bbaassiicc  eedduuccaattiioonn  ffoorr  aallll  aass  
wweellll  aass  tthhee  NNeeww  DDeellhhii  DDeeccllaarraattiioonn  
((11999911))  ttoo  ddrraassttiiccaallllyy  rreedduuccee  iilllliitteerraaccyy  
wwiitthhiinn  tthhee  sshhoorrtteesstt  ppoossssiibbllee  ttiimmeeffrraammee,,  
aanndd  tthhee  DDaarrkkaarr  DDeeccllaarraattiioonn  ((22000000))  oonn  
tthhee  eelliimmiinnaattiioonn  ooff  ggeennddeerr  ddiissppaarriittiieess,,  
eennssuurriinngg  ggiirrllss  ffuullll  aanndd  eeqquuaall  aacccceessss  ttoo  
aanndd  aacchhiieevveemmeenntt  iinn  bbaassiicc  eedduuccaattiioonn  ooff  
ggoooodd  qquuaalliittyy  eettcc,,  eessttaabblliisshheedd  tthhee  
UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn  

((UUBBEECC))..  UUBBEECC  wwaass  eessttaabblliisshheedd  bbyy  aann  
AAcctt  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy..  IItt  iiss  aann  
iinntteerrvveennttiioonn  aaggeennccyy  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  tthhee  
FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  iinntteerrvveenneess  iinn  tthhee  
bbaassiicc  eedduuccaattiioonn  ssuubb--sseeccttoorr,,  cchhaarrggeedd  wwiitthh  
tthhee  ccoo--oorrddiinnaattiioonn  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ooff  tthhee  
UUBBEE  pprrooggrraammmmee  tthhrroouugghhoouutt  iittss  ffiirrsstt  
nniinnee--yyeeaarrss  ggeessttaattiioonn  ppeerriioodd  aanndd  bbeeyyoonndd..   
NNeexxtt  ttoo  UUBBEECC  iinn  ssiimmiillaarr  ffuunnccttiioonnss  aarree  
tthhee  NNaattiioonnaall  CCoommmmiissssiioonn  ffoorr  NNoommaaddiicc  
EEdduuccaattiioonn  ((NNCCNNEE))  aanndd  NNaattiioonnaall  MMaassss  
EEdduuccaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn  ((NNMMEECC))..  

  
TThhee  FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  ppooiisseedd  ttoo  

eennssuurree  tthhee  ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn  
aanndd  ssuusstteennaannccee  ooff  tthhee  UUBBEE  sscchheemmee,,  tthhaatt  
eedduuccaattiioonn  ppeerrmmeeaatteess  eevveerryy  nnooookk  aanndd  
ccrraannnnyy  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  iinnssttiittuutteedd  tthhee  
aaffoorreessaaiidd  aaggeenncciieess..  TThheessee  iinntteerrvveennttiioonn  
aaggeenncciieess  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  tthhee  
NNiiggeerriiaann  EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  aanndd  
DDeevveellooppmmeenntt  CCoouunncciill  ((NNEERRDDCC))  aarree  
mmaakkiinngg  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddrriivveess  aanndd  
ccoommmmiittmmeennttss  ttoo  hhuummaann  ddeevveellooppmmeenntt  
aanndd  pprroovviissiioonn  ooff  mmaatteerriiaallss  ffoorr  tthhee  UUBBEE  
pprrooggrraammmmee..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  OObbiioommaa,,  tthhee  
FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  vviiaa  tthhee  
iinnssttrruummeennttaalliittyy  ooff  tthhee  99  ––  yyeeaarr  BBaassiicc  
EEdduuccaattiioonn  CCuurrrriiccuulluumm  ((FFMMEE..,,  22000077))    
hhaass  aarrttiiccuullaatteedd  aanndd  ssppeecciiffiieedd  tthhee  nneeeedd  ttoo  
aattttaaiinn  tthhee  MMiilllleennnniiuumm  DDeevveellooppmmeenntt  
GGooaallss  ((MMDDGGss))  bbyy  tthhee  yyeeaarr  22001155  aanndd  tthhee  
ccrriittiiccaall  ttaarrggeettss  ooff  NNaattiioonnaall  EEccoonnoommiicc  
EEmmppoowweerrmmeenntt  DDeevveellooppmmeenntt  SSttrraatteeggyy  
((NNEEEEDDSS))..  TThhee  NNEEEEDDSS  hhoowweevveerr,,  iiss  
NNiiggeerriiaa’’ss  hhoommee  ggrroowwnn  rreessppoonnssee  ttoo  
gglloobbaall  rreeffoorrmmss  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  
cchhaalllleennggeess  iinn  tthhee  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  
ccoonntteexxtt  wwhhiicchh  iinncclluuddee::          
11..  VVaalluuee  rree--oorriieennttaattiioonn;;  
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22..  PPoovveerrttyy  eerraaddiiccaattiioonn;;  
33..  JJoobb  ccrreeaattiioonn  aanndd  wweeaalltthh  ggeenneerraattiioonn;;  

aanndd  
44..  UUssiinngg  eedduuccaattiioonn  ttoo  eemmppoowweerr  tthhee  

ppeeooppllee..      
  

WWee  rreeccaallll  tthhaatt  tthhee  UUBBEECC  LLaaww  
sseeccttiioonn  1155  ssttiippuullaatteess  aa  99  ––  yyeeaarr  ffoorrmmaall  
sscchhoooolliinngg,,  aadduulltt  lliitteerraaccyy  aanndd  nnoonn--ffoorrmmaall  
eedduuccaattiioonn,,  sskkiillll  aaccqquuiissiittiioonn  pprrooggrraammmmeess  
aanndd  tthhee  eedduuccaattiioonn  ooff  ssppeecciiaall  ggrroouuppss  ssuucchh  
aass  nnoommaaddss  aanndd  mmiiggrraannttss,,  ggiirrll  cchhiilldd  aanndd  
wwoommeenn,,  aall--mmaajjiirrii,,  ssttrreeeett  cchhiillddrreenn  aanndd  
ddiissaabblleedd  ggrroouupp..  IIttss  ttaarrggeett  iiss  ffoorr  tthhee  
aaccqquuiissiittiioonn  ooff  tthhee  aapppprroopprriiaattee  lleevveell   ooff  
lliitteerraaccyy  aanndd  iinncclluussiivvee  eedduuccaattiioonn  ffoorr  lliiffee  
lloonngg  lleeaarrnniinngg..  SSttrraatteeggiieess  bbyy  NNiiggeerriiaann  
EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  
CCoouunncciill  ((NNEERRDDCC))  hhaavvee  bbeeeenn  ppuutt  iinn  
ppllaaccee  ttoooo,,  ttoo  rreevviieeww,,  rree--ssttrruuccttuurree  aanndd  rree--
aalliiggnn  tthhee  tthheenn  eexxiissttiinngg  sscchhooooll  ccuurrrriiccuullaa  
ffoorr  pprriimmaarryy  aanndd  jjuunniioorr  sseeccoonnddaarryy  
pprrooggrraammmmee  ttoo  ffiitt  iinnttoo  tthhee  99  ––  yyeeaarr  bbaassiicc  
eedduuccaattiioonn  ssoo  aass  ttoo  eemmppoowweerr  tthhee  ppeeooppllee  
uussiinngg  eedduuccaattiioonn..  IInntteerreessttiinnggllyy  oonnee  mmaajjoorr  
bbeenneeffiitt  ddeerriivvaabbllee  ffrroomm  tthhiiss  pprrooggrraammmmee  iiss  
tthhaatt  tthhee  ccoonntteennttss  ooff  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm  
rreefflleecctt  bbootthh  tthhee  eemmeerrggiinngg  iissssuueess  aanndd  
nnaattiioonnaall  vvaalluueess  aanndd  iiss  ffooccuusseedd  ttoo  
aacchhiieevviinngg  tthhee  MMDDGGss  aanndd  tthhee  ccrriittiiccaall  
eelleemmeennttss  ooff  NNEEEEDDSS..  TThhee  ssuucccceessssffuull  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  ccoonnttiinnuuiittyy  ooff  tthhee  
pprrooggrraammmmee  iiss  bbrroouugghhtt  iinnttoo  ppeerrssppeeccttiivvee  
bbyy  tthhee  pprroodduuccttiioonn  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  oonnee  
sseett  ooff  tthhee  NNeeww  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  
CCuurrrriiccuullaa  ttoo  eevveerryy  ppuubblliicc  pprriimmaarryy  sscchhooooll  
iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  ttoottaalliinngg  5599,,000077  bbyy  tthhee  
UUBBEECC  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  NNEERRDDCC  aass  
rreevveeaalleedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  SSeeccrreettaarryy,,                          
DDrr..  AAhhmmeedd  MMooddiibbbboo  MMoohhaammmmeedd  ((TThhee  

GGuuaarrddiiaann,,  22001122))..  TThhiiss  iiss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  
tthhee  tteenneettss  ooff  UUBBEE  pprrooggrraammmmee  aarree  
ttrraannssllaatteedd  aanndd  mmaaddee  ttoo  rreeaacchh  aanndd  
iinnfflluueennccee  tthhee  lliiffee  ooff  eevveerryy  NNiiggeerriiaann..   
AAccccoorrddiinngg  ttoo  OOkkeekkee  ((22000077))  tthhee  
ccoonntteemmppoorraarryy  nnoottiioonn  iiss  tthhaatt  wwhhaatt  ddiivviiddeess  
tthhee  wwoorrlldd  ttooddaayy  iinnttoo  ddeevveellooppeedd  aanndd  
ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  iiss  tthhee  lleevveell  ooff  
sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  ddeevveellooppmmeenntt..   
SSeeqquueell  ttoo  tthhaatt,,  AAddeenniiyyii  iinn  tthhee  99  ––  yyeeaarr  
BBaassiicc  SScciieennccee  EEdduuccaattiioonn  CCuurrrriiccuulluumm  
((BBSSEECC))  ((FFMMEE..,,  22000077::  vviiiiii))  ppoossiitteedd  tthhaatt  
tthhee  oovveerraallll  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhiiss  ccuurrrriiccuulluumm  
aarree  ttoo  aaiidd  tthhee  lleeaarrnneerrss  ttoo::  
ii..  DDeevveelloopp  iinntteerreesstt  iinn  sscciieennccee  aanndd  

tteecchhnnoollooggyy;;  
  

iiii..  AAccqquuiirree  bbaassiicc  kknnoowwlleeddggee  aanndd  
sskkiillllss  iinn  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy;;  

  
iiiiii..  AAppppllyy  tthheeiirr  sscciieennttiiffiicc  aanndd  

tteecchhnnoollooggiiccaall  kknnoowwlleeddggee  aanndd  
sskkiillllss  ttoo  mmeeeett  ssoocciieettaall  nneeeeddss;;  

  
iivv..  TTaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhee  nnuummeerroouuss  

ccaarreeeerr  ooppppoorrttuunniittiieess  ooffffeerreedd  bbyy  
sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy;;  aanndd  

  
vv..  BBeeccoommee  pprreeppaarreedd  ffoorr  ffuurrtthheerr  

ssttuuddiieess  iinn  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  
  
CCeerrttaaiinnllyy,,  tthhee  vviissiioonn  ooff  99  ––  yyeeaarr  

bbaassiicc  eedduuccaattiioonn  ccuurrrriiccuulluumm  iiss  aallll  
eemmbbrraacciinngg  aanndd  hhaass  ttaakkeenn  ccaarree  ooff  aallll  iitt  
ttaakkeess  ttoo  bbrriinngg  aabboouutt  tthhee  ddeessiirreedd  ssoocciioo--
eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..   
TThhee  11999999  ccoonnssttiittuuttiioonn  ssttiippuullaatteess,,  ffoorr  
eeffffeeccttiivvee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  bbaassiicc  
eedduuccaattiioonn  pprrooggrraammmmee,,  iitt  iiss  ssoolleellyy  tthhee  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  LLooccaall  aanndd  SSttaattee  
GGoovveerrnnmmeennttss,,  yyeett  tthhee  FFeeddeerraall  
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GGoovveerrnnmmeenntt  ffeelltt  ccoommppeelllleedd  ttoo  
ddeemmoonnssttrraattee  iittss  ccoommmmiittmmeenntt  hhaadd  ttoo  
iinntteerrvveennee  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ggrreeaatt  vvaalluuee  iitt  
aattttaacchheess  ttoo  eedduuccaattiioonn..  AAllbbeeiitt,,  tthhee  UUBBEE  
AAcctt  ooff  22000044  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  FFeeddeerraall  
GGoovveerrnnmmeenntt  iinntteerrvveennttiioonn  sshhaallll  oonnllyy  bbee  
aann  aassssiissttaannccee  ttoo  tthhee  LLooccaall  aanndd  SSttaattee  
GGoovveerrnnmmeennttss  iinn  NNiiggeerriiaa  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  
ooff  eeqquuiittyy,,  uunniiffoorrmm  aanndd  qquuaalliittaattiivvee  bbaassiicc  
eedduuccaattiioonn  tthhrroouugghhoouutt  NNiiggeerriiaa..  FFeeddeerraall  
GGoovveerrnnmmeenntt  IInntteerrvveennttiioonn  ccaammee  iinn  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  ffoorrmmss::  
aa..  PPrroovviissiioonn  ooff  ffuunnddss  ffoorr  tthhee  UUBBEE  

sscchheemmee  tthhrroouugghh  aa  bblloocckk  ggrraanntt  ooff  nnoott  
lleessss  tthhaann  ttwwoo  ppeerrcceenntt  ooff  iittss  
CCoonnssoolliiddaatteedd  RReevveennuuee  FFuunndd  ((CCRRFF));;    

  
bb..  PPrroovviissiioonn  ooff  ffuunnddss  tthhrroouugghh  ootthheerr  

ccoonnttrriibbuuttiioonnss  iinn  ffoorrmm  ooff  FFeeddeerraall  
GGuuaarraanntteeeedd  CCrreeddiitt;;  aanndd  

  
cc..  PPrroovviissiioonn  ooff  ffuunnddss  tthhrroouugghh  ssoommee  

LLooccaall  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  ddoonnoorr  ggrraannttss  
((TThhee  GGuuaarrddiiaann,,  22001122))..  OOnn  tthhee  ootthheerr  
hhaanndd,,  tthhee  UUBBEE  AAcctt  ooff  22000044  ssttrreesssseedd  
tthhaatt  aannyy  ssttaattee  ttoo  qquuaalliiffyy  ffoorr  tthhee  
FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  bblloocckk  ggrraanntt  
ppuurrssuuaanntt  ttoo  ssuubb--sseeccttiioonn  11((11))  ooff  tthhiiss  
sseeccttiioonn,,  ssuucchh  ssttaattee  sshhaallll  ccoonnttrriibbuuttee  
nnoott  lleessss  tthhaann  5500%%  ooff  tthhee  ttoottaall  ccoosstt  ooff  
pprroojjeeccttss  aass  iittss  ccoommmmiittmmeenntt  iinn  tthhee  
eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeeccttss..  
UUnnddoouubbtteeddllyy  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  
ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  ffuunnddss  sshhaallll  bbee  
tthhrroouugghh  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  
EEdduuccaattiioonn  BBooaarrdd  ((SSUUBBEEBB))  ((UUBBEE  
AAcctt,,  22000044))..  EEkkppuunnoobbii  ((22000066)),,  
ffuurrtthheerr  hhiigghhlliigghhtteedd  tthhaatt  FFeeddeerraall  
GGoovveerrnnmmeenntt  iinntteerrvveennttiioonn  iiss  
qquuaarrtteerrllyy,,  aanndd  aa  ccoouunntteerrppaarrtt  ffuunndd  ooff  

eeqquuaall  aammoouunntt  iiss  eexxppeecctteedd  ffrroomm  tthhee  
ssttaatteess  aanndd  iiss  eexxppeennddeedd  aass  ffoolllloowwss::  

  
NNuurrsseerryy  ((55%%)),,  PPrriimmaarryy  ((6600%%))  aanndd  

JJuunniioorr  SSeeccoonnddaarryy  SScchhooooll  ((3355%%)),,   
wwhheerreeaass  iitt  iiss  ddiissbbuurrsseedd  iinn  eeaacchh  lleevveell  ooff  
eedduuccaattiioonn  aass  ffoolllloowwss::  iinnffrraassttrruuccttuurree  
((7700%%)),,  mmaannppoowweerr  ddeevveellooppmmeenntt  ((2255%%)),,   
aanndd  iinnssttrruuccttiioonnaall  mmaatteerriiaallss  ((1155%%))..  
BBeessiiddeess  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  
iinnssttrruuccttiioonnaall  mmaatteerriiaallss  bbyy  SSttaatteess  aanndd  
LLooccaall  GGoovveerrnnmmeennttss,,  FFeeddeerraall  
GGoovveerrnnmmeenntt  ddeeddiiccaatteedd  1155  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  
FFGGNN  ––  UUBBEE  iinntteerrvveennttiioonn  ffuunnddss  ttoo  tthhee  
pprrooccuurreemmeenntt  ooff  iinnssttrruuccttiioonnaall  mmaatteerriiaallss  
wwiitthh  eeffffeecctt  ffrroomm  22000099..  TThhee  iinntteennttiioonn  iiss  
ttoo  aacchhiieevvee  aa  ppuuppiill  ttoo  bbooookk  rraattiioo  ooff  11::11  iinn  
eeaacchh  ccoorree  ssuubbjjeecctt  aatt  tthhee  pprriimmaarryy  sscchhooooll  
lleevveell..  IInn  aaddddiittiioonn  22,,337766  sscciieennccee  kkiittss  wweerree  
pprrooccuurreedd  aanndd  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  ssoommee  JJuunniioorr  
SSeeccoonnddaarryy  SScchhoooollss  nnaattiioonn  wwiiddee..  TThhee  
CCoommmmiissssiioonn  aallssoo  ttrraaiinneedd  117755,,776677  
tteeaacchheerrss  iinn  22000099;;  115533,,992200  iinn  22001100  aanndd  
118855,,000000  tteeaacchheerrss  iinn  22001111  uunnddeerr  tthhee  
cceennttrraalliizzeedd  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ffoorr  
tteeaacchheerrss  ttoo  eennssuurree  iinncclluussiivvee  ggrroowwtthh  ((TThhee  
GGuuaarrddiiaann,,  2299  MMaarrcchh,,  22001122))..  
  
PPrroobblleemmss  aanndd  PPrroossppeeccttss  ooff  UUnniivveerrssaall  
BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  AAllll  iinn  NNiiggeerriiaa  

OOrrddiinnaarriillyy  aass  llaauuddaabbllee  aass  tthhee  
UUBBEE  pprrooggrraammmmee  mmiigghhtt  aappppeeaarr,,  oouurr  
eedduuccaattiioonn  sseeccttoorr  hhaass  bbeeeenn  aa  ccaauussaalliittyy  ooff  
ddeeccaaddeess  ooff  wwrroonngg  pprriioorriittiizzaattiioonn..  LLiikkee  
eevveerryy  ootthheerr  eenntteerrpprriissee,,  tthhee  ssuucccceessss  ooff  
UUBBEE  ddeeppeennddss  ssoolleellyy  oonn  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  
aaddeeqquuaattee  rreessoouurrcceess..  MMaannyy  ooff  tthhee  
iinnttaannggiibbllee  rreessoouurrcceess  ooff  nnaattuurree  wwhhiicchh  
iinncclluuddee  hhuummaann  wwiissddoomm,,  eexxppeerriieennccee,,   
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sskkiillll,,  llaabboouurr  aanndd  eenntteerrpprriissee  eennrriicchh  tthhee  
qquuaalliittyy  ooff  oouurr  lliivveess  bbyy  sshhaarriinngg  tthheemm  wwiitthh  
ootthheerrss..  TTeecchhnniiccaallllyy,,  rreessoouurrcceess  aaccccoorrddiinngg  
ttoo  OObbaannyyaa  ((22000044::228833))  ““iinn  tthhee  
ppeeddaaggooggiiccaall  sseennssee,,  rreepprreesseenntt  eevveerryytthhiinngg  
tthhaatt  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  
tteeaacchhiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg””..  BBuutt  ““ooff  pprriimmee  
iimmppoorrttaannccee  hheerree  aarree  ppeerrssoonnnneell  
rreessoouurrcceess””..  HHee  eexxppllaaiinneedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt,,  
tthhiiss  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  ppeerrssoonnss  ddiirreeccttllyy  iinn  
cchhaarrggee  ooff  lleessssoonnss  aanndd  ccllaassssrroooommss  
((TTeeaacchheerrss))  aanndd  ppeerrssoonnss  wwhhoo  ccoonnttrrooll,,  
ttrraaiinn,,  ssuuppeerrvviissee  aanndd  mmaannaaggee  tteeaacchheerrss  
((EEdduuccaattoorrss)),,  aass  wweellll  aass  ppeerrssoonnss  wwhhoo  
ddeecciiddee  oonn  oovveerraallll  eedduuccaattiioonn  ppoolliiccyy  
((PPoolliiccyy--MMaakkeerrss))..  II  tthheerreeffoorree  iinnffeerr  ffrroomm  
tthhee  ffoorreeggooiinngg  tthhaatt  hhuummaann  rreessoouurrcceess  aarree  
cceennttrraall  aanndd  ccrriittiiccaall  ffaaccttoorrss  iinn  tthhee  
ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  UUBBEE  ffoorr  
aallll  iinn  NNiiggeerriiaa..  CCoonnvveerrsseellyy  llaacckk  ooff  wweellll--
ttrraaiinneedd  ppeerrssoonnnneell  iiss  bbeeiinngg  iiddeennttiiffiieedd  aass  aa  
kkeeyy  ffaaccttoorr  ccoonnssttrraaiinniinngg  tthhee  eeffffeeccttiivvee  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee..  TThhiiss  
iiss  ttrruuee  bbeeccaauussee,,  wwiitthhoouutt  hhuummaann  
rreessoouurrcceess  tteeaacchhiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg  ccaannnnoott  
eeffffeeccttiivveellyy  ttaakkee  ppllaaccee..  TThhee  tteeaacchheerr  iiss  aa  
ccrreeaattiioonn  aanndd  aann  eemmbbooddiimmeenntt  ooff  aa  
nnuummbbeerr  ooff  ffaaccttoorrss::  ggeenneerraattee  eedduuccaattiioonn,,  
pprrooffeessssiioonnaall  ttrraaiinniinngg,,  eexxppeerriieennccee,,  aanndd  
ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  ccoonnttiinnuuoouuss  sseellff--
ddeevveellooppmmeenntt  ((OObbaannyyaa,,  22000044::4433))..  
SSoottoonnwwaa  ((22000033))  aasssseerrtteedd  tthhaatt  tthhee  tteeaacchheerr  
hhoollddss  tthhee  kkeeyy  ttoo  mmeeaanniinnggffuull  eedduuccaattiioonn  
wwhhiicchh  iiss  vviittaall  ffoorr  ssuussttaaiinnaabbllee  nnaattiioonnaall  
ddeevveellooppmmeenntt  aass  wweellll  aass  tthhee  ssuurrvviivvaabbiilliittyy  
aanndd  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  qquuaalliittaattiivvee  eedduuccaattiioonn..  
CCoonnsseeqquueennttllyy  aannyy  nnaattiioonn  ddeessiirroouuss  ooff  
ttrraannssffoorrmmaattiioonn  iinnttoo  aa  ggrreeaatt  ccoouunnttrryy  mmuusstt  
bbee  ccoommmmiitttteedd  ttoo  mmaakkiinngg  tteeaacchheerrss  
aavvaaiillaabbllee  ttoo  mmeeeett  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  

sscchhooooll  ssyysstteemmss..  HHeennccee  tthhee  kkeeyy  
ddeetteerrmmiinnaannttss  ooff  ssuucccceessss  iinn  tthhee  
aattttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  ggooaallss  ooff  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  
AAllll  ((EEFFAA))  aass  wweellll  aass  tthhee  MMiilllleennnniiuumm  
DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss  ((MMDDGGss))  aarree  tteeaacchheerr  
ssuuppppllyy  aanndd  tteeaacchheerr  qquuaalliittyy  aass  wweellll  aass  
bbuuiillddiinngg  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tteeaacchheerr  
eedduuccaattoorrss  oonn  tthhee  uussee  ooff  tteecchhnnoollooggyy  iinn  
eedduuccaattiioonnaall  ooppppoorrttuunniittiieess  aavvaaiillaabbllee  aanndd  
aacccceessssiibbllee  aatt  eevveerryy  lleevveell  ((EETTFF,,  22001111))..  

  
BBee  tthhaatt  aass  iitt  mmaayy,,  iitt  iiss  ssttaatteedd  

eexxpplliicciittllyy  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  
EEdduuccaattiioonn  tthhaatt  nnoo  nnaattiioonn  ccaann  rriissee  aabboovvee  
tthhee  qquuaalliittyy  ooff  iittss  tteeaacchheerrss..  CCoonnttrraarryy  ttoo  
tthhiiss  nnoottiioonn,,  tteeaacchheerrss  wwhhoo  aarree  tthhee  ssppiinnaall  
cchhoorrdd  ooff  tthhee  sscchhooooll  ssyysstteemm  hhaavvee  nnoott  
bbeeeenn  eennccoouurraaggeedd  aanndd  mmoottiivvaatteedd  ooff  aannyy  
ssoorrtt..  TThhoouugghh  tthhee  pprrooggrraammmmee  rreeccoorrddeedd  
mmaassss  eennrroollmmeenntt  ooff  ppuuppiillss  aatt  aallll  lleevveellss  ooff  
eedduuccaattiioonn,,  yyeett  iitt  ppoorrttrraayyss  aa  ccoolloossssaall  
ffaaiilluurree  bbeeccaauussee  ooff  mmuullttiiffaarriioouuss  
cchhaalllleennggeess  vviizz;;  mmaanniippuullaattiivvee  ccoorrrruuppttiioonn,,   
iinnaaddeeqquuaattee  nnuummbbeerr  ooff  qquuaalliiffiieedd  
ppeerrssoonnnneell,,  iinnaaddeeqquuaattee  ssuuppppllyy  ooff  
iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  lleeaarrnniinngg  mmaatteerriiaallss,,  
nnoonn  pprroovviissiioonn  ooff  qquuaalliittyy  lleeaarrnniinngg  
eexxppeerriieenncceess,,  iinneeffffeeccttiivvee  ccuurrrriiccuullaa  
ddeelliivveerryy,,  iinnaaddeeqquuaattee  mmoonniittoorriinngg  aanndd  
eevvaalluuaattiioonn  iinn  sscchhoooollss  aass  aa  rreessuulltt  ooff  
lliimmiitteedd  rreessoouurrcceess,,  aanndd  iinnaaddeeqquuaattee  
ffuunnddiinngg  aammoonngg  ootthheerrss..  AAjjoowwoollee  ((22000055))  
oobbsseerrvveedd  tthhaatt  tthhee  pprroobblleemm  ooff  nnoott  hhaavviinngg  
eennoouugghh  mmaannppoowweerr  wwoouulldd  aallwwaayyss  eexxiisstt  
bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ttrraaddiittiioonn  ooff  llaacckk  ooff  
aaddeeqquuaattee  mmoottiivvaattiioonn  aanndd  pprroovviissiioonn  ooff  tthhee  
nneeeeddffuull   iinn  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ssyysstteemm..  TThhiiss  
sscceennaarriioo  iiss  eexxeemmpplliiffiieedd  iinn  tthhee  ssuubbssiissttiinngg  
aaggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  tthhee  lleeaaddeerrsshhiipp  ooff  
NNUUTT  aanndd  tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeennttss  tthhaatt  
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tteeaacchheerrss  sshhoouulldd  hheenncceeffoorrtthh  eeaarrnn  2277..55  
ppeerrcceenntt  aass  pprrooffeessssiioonnaall  aalllloowwaannccee..  
IIrroonniiccaallllyy  ssoommee  ggoovveerrnnoorrss  hhaavvee  rreenneeggeedd  
tthhee  aaggrreeeemmeenntt,,  ccoonnffuussiinngg  tthhee  2277..55  
ppeerrcceenntt  wwiitthh  tthhee  nneeww  mmiinniimmuumm  wwaaggee  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwhhiicchh  ccuuttss  aaccrroossss  bbooaarrdd..  
TThhee  2277..55  ppeerrcceenntt  wwoouulldd  hhaavvee  sseerrvveedd  aass  
aann  eennccoouurraaggeemmeenntt  ffoorr  tteeaacchheerrss  aatt  tthhee  
ppuubblliicc  pprriimmaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss  
wwhhoo  aarree  ddiirreeccttllyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  UUBBEE  pprrooggrraammmmee..  
OOlloorrii,,TT;;  IIbbuukkuu,,  WW;;,,  OOyyeeddeejjii,,  LL..  aanndd  
TTaahhiirr,,  GG..  ((22000055))  aarrgguueedd  tthhaatt  iitt  iiss  nnoott  tthhaatt  
ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  nnoott  ggiivviinngg  mmoonneeyy  bbuutt  
tthheerree  iiss  aa  ggaapp..  TThhee  oonnee  ssoo  ggllaarriinngg  aanndd  
wwoorrrriissoommee  ooff  iitt  aallll  iiss  tthhaatt  mmaannyy  ooff  tthhee  
ssttaattee  ggoovveerrnnmmeennttss  aarree  iinnsseennssiittiivvee  ttoo  tthhee  
ssuucccceessss  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee..  TThheeiirr  
iinnaabbiilliittyy  ttoo  aacccceessss  tthhee  EETTFF  CCoouunntteerrppaarrtt  
FFuunnddss  ccoonnssttiittuuttee  aa  mmaajjoorr  oobbssttaaccllee  ttoo  tthhee  
ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  UUBBEE  
pprrooggrraammmmee  iinn  NNiiggeerriiaa..  DDuuee  ttoo  llaarrggee  
ssccaallee  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  mmiissmmaannaaggeemmeenntt,,  
ssoommee  ooff  tthhee  mmaatteerriiaallss  ffoorr  lleeaarrnniinngg  
ddeelliivveerreedd  ttoo  ppuubblliicc  sscchhoooollss  eenndd  uupp  eeiitthheerr  
iinn  tthhee  sscchhooooll  ssttoorreess  oorr  ppeerrssoonnaall  ssttoorreess  ooff  
tteeaacchheerrss  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorrss..  TThhiiss  
ccuullmmiinnaatteess  iinn  lleeaarrnniinngg  iinn  mmoosstt  ppuubblliicc  
sscchhoooollss  iinn  NNiiggeerriiaa  ggooeess  oonn  uunnddeerr  tthhee  
mmoosstt  uunnffrriieennddllyy  ssiittuuaattiioonn..  HHeennccee  
eedduuccaattiioonn  oobbttaaiinnaabbllee  aatt  ppuubblliicc  sscchhoooollss  iiss  
vviieewweedd  aass  ssuubbssttaannddaarrdd..  WWhhaatt  tthheenn  iiss  tthhee  
uussee  ffoorr  ccoommppuullssoorryy  aanndd  ffrreeee  eedduuccaattiioonn  
wwhheenn  iitt  llaacckkss  qquuaalliittyy  aanndd  iiss  nnoott  rreeaallllyy  
ffrreeee??  NNoo  wwoonnddeerr,,  mmoosstt  ppaarreennttss  wwhhoo  
wwaanntt  bbeesstt  ffoorr  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  sseenndd  tthheemm  ttoo  
pprriivvaatteellyy  oowwnneedd  sscchhoooollss  wwhheerree  aatttteennttiioonn  
aanndd  qquuaalliittyy  eedduuccaattiioonn  iiss  aaddmmiinniisstteerreedd,,  
iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  tthhee  ccoosstt  ((JJDDGGPP//CCaarriittaass,,  
22001122))..  

FFoorr  tthhee  ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn  
ooff  tthhee  UUBBEE  pprrooggrraammmmee  aanndd  ttoo  aacchhiieevvee  
iittss  ddeessiirreedd  oobbjjeeccttiivveess,,  tthheerree  mmuusstt  bbee  aa  rree--
tthhiinnkk  aanndd  mmooddiiffiiccaattiioonn  ooff  aattttiittuuddeess  bb yy  
iinnddiivviidduuaallss  aanndd  ootthheerr  pprriinncciippaall  
ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tthhee  eedduuccaattiioonn  ssuubb--sseeccttoorr  
iinn  oorrddeerr  ttoo  ccooppee  aanndd  aaddaapptt  ttoo  tthhee  ddeemmaanndd  
ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  TThhiiss  ccaallllss  ffoorr  aa  
hhoolliissttiicc  rreepprriioorriittiizzaattiioonn  ooff  oouurr  ppoolliicciieess,,   
pprrooppeerr  ccoonncceeppttuuaalliizzaattiioonn  ooff  pprroojjeeccttss  aanndd  
pprrooppeerr  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  ffuunnddss  ttoo  ggeett  iitt  rriigghhtt..  
TThhee  iippssoo  ffaaccttoo  ooff  tteeaacchheerrss  iinn  tthhee  eennttiirree  
ssyysstteemm  sshhoouulldd  bbee  aaddddrreesssseedd  vviiaa  tteeaacchheerr  
ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg,,  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  
aaddeeqquuaattee  aanndd  qquuaalliiffiieedd  tteeaacchheerrss,,  aanndd  
eennssuurree  tthhaatt  tteeaacchheerrss  aarree  eennccoouurraaggeedd  aanndd  
mmoottiivvaatteedd..  AAllssoo  aann  eennaabblliinngg  llaaww  ttoo  
ooppeerraattee  aann  ooppeenn  sscchhooooll  ssyysstteemm  iinn  tthhee  
ccoouunnttrryy  ttoo  ttaakkee  ccaarree  ooff  tthhoossee  wwhhoo  aarree  
uunnaabbllee  ttoo  ttrraannssiitt  ttoo  JJSSSS  sshhoouulldd  bbee  
eennaacctteedd..  BBaassiiccaallllyy  aavvooiiddaannccee  ooff  
ppoolliittiicciizzaattiioonn  ooff  tthhee  sscchheemmee  ttoo  ppaavvee  wwaayy  
ffoorr  iittss  eeffffeeccttiivvee  eexxeeccuuttiioonn..  
  
CCoonncclluussiioonn  

FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  
rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  cceennttrraalliittyy  aanndd  pprriioorriittyy  
ooff  eedduuccaattiioonn  oonn  tthhee  aaggeennddaa  ffoorr  nnaattiioonnaall  
ddeevveellooppmmeenntt,,  aanndd  aass  aann  iinnaalliieennaabbllee  rriigghhtt  
ooff  eevveerryy  hhuummaann  bbeeiinngg  ffllooaatteedd  tthhee  
UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  ((UUBBEE))  
pprrooggrraammmmee  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  eevveerryy  
NNiiggeerriiaann  cchhiilldd  aattttaaiinnss  bbaassiicc  eedduuccaattiioonn  ooff  
99  ––  yyeeaarr  dduurraattiioonn,,  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  ffrreeee  
aanndd  ccoommppuullssoorryy..  EEdduuccaattiioonn  iiss  aann  
iinnssttrruummeenntt  ooff  iinnddooccttrriinnaattiinngg  tthhee  
cciittiizzeennrryy  wwiitthh  cceerrttaaiinn  iiddeeaallss,,  aanndd  iinn  
ppaarrttiiccuullaarr  tthhee  yyoouunngg  ppeeooppllee  dduurriinngg  tthheeiirr  
ffoorrmmaattiivvee  yyeeaarrss  tthhee  ssyymmbboolliissmm  ooff  oouurr  
nnaattiioonnaall  uunniittyy..  TToo  eennssuurree  tthheessee  iiddeeaallss  aarree  
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iinnccuullccaatteedd  aanndd  ssuussttaaiinneedd,,  FFeeddeerraall  
GGoovveerrnnmmeenntt  eessttaabblliisshheedd  tthhee  nneecceessssaarryy  
eennaabblliinngg  lleeggiissllaattiioonn,,  tthhee  22000044  UUBBEE  AAcctt..  
TThhiiss  iiss  ttoo  aavvooiidd  tthhee  hhaarrvveesstt  ooff  aa  
ggeenneerraattiioonn  wwiitthhoouutt  ffuuttuurree..  TTeeaacchheerrss  
ffaaccttoorr,,  mmaanniippuullaattiivvee  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  
ppoolliittiicciizzaattiioonn  ooff  tthhee  sscchheemmee  aammoonngg  
ootthheerrss  aarree  iiddeennttiiffiiaabbllee  ccoonnssttrraaiinnttss,,  wwhhiicchh  
ccaallllss  ffoorr  rreepprriioorriittiizzaattiioonn  ooff  oouurr  pprriioorriittiieess  
aanndd  ppoolliicciieess  ttoo  ggeett  iitt  rriigghhtt,,  tthhuuss  ttoo  
aacchhiieevvee  eedduuccaattiioonn  ffoorr  aallll  iinn  NNiiggeerriiaa..  
  
RReeccoommmmeennddaattiioonnss  

    TToo  eennssuurree  tthhee  ssuucccceessssffuull  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssaalliittyy  ooff  
bbaassiicc  eedduuccaattiioonn  aass  ffuunnddaammeennttaallss  ooff  
hhuummaann  rriigghhtt  iinn  NNiiggeerriiaa,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
ffaaccttoorrss  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  vveerryy  
ppaarraammoouunntt..  
11..  TThhee  cceennttrraalliittyy  aanndd  tthhee  ccrruucciiaall  rroollee  ooff  

hhuummaann  rreessoouurrcceess  ((tthhee  tteeaacchheerrss))  aass  iinn  
ddiissppeennssaabbllee  ffaaccttoorr  iinn  tthhee  tteeaacchhiinngg  
aanndd  lleeaarrnniinngg  pprroocceessss  mmuusstt  bbee  
gguuaarraanntteeeedd..  
  

22..  TToo  eennssuurree  qquuaalliittyy  iinn  tthhee  ssyysstteemm  aanndd  
iittss  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy,,  mmaassssiivvee  tteeaacchheerr  
ssuuppppllyy  aanndd  tteeaacchheerr  qquuaalliittyy,,  aass  wweellll  
aass  bbuuiillddiinngg  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tteeaacchheerr  
eedduuccaattoorrss  vviiaa  wwoorrkksshhooppss,,  
ccoonnffeerreenncceess,,  eettcc  oonn  tthhee  uussee  ooff  
tteecchhnnoollooggyy  iinn  eedduuccaattiioonnaall  
ooppppoorrttuunniittiieess  aavvaaiillaabbllee  aanndd  
aacccceessssiibbllee  aatt  eevveerryy  lleevveell  mmuusstt  bbee  ppuutt  
iinn  ppllaaccee..          
          

33..  TThhee  UUBBEE  AAcctt  ooff  22000044  sshhoouulldd  bbee  
tteennaacciioouussllyy  eennffoorrcceedd  ttoo  eennssuurree  
pprrooppeerr  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  
ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  ffuunnddss  tthhrroouugghh  tthhee  

SSttaatteess  UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  
BBooaarrdd  ((SSUUBBEEBB))  ttoo  bbeenneeffiitt  tthhee  ttaarrggeett  
ppooppuullaattiioonn  ((ii..ee..  tthhee  ggrraassss  rroooott))..  
  

44..  EEvveerryy  PPrriinncciippaall  SSttaakkeehhoollddeerr  iinn  tthhee  
eedduuccaattiioonn  ssuubb--sseeccttoorr  sshhoouulldd  hhaavvee  aa  
rree--tthhiinnkk  aanndd  mmooddiiffiiccaattiioonn  ooff  
aattttiittuuddeess,,  ttoo  aavvooiidd  tthhee  iinnhheerreenntt  aanndd  
pprreevvaaiilliinngg  ccuullttuurree  ooff  mmaanniippuullaattiivvee  
ccoorrrruuppttiioonn  tthheerreeiinn..  
  

55..  TThhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  sshhoouulldd  iinn  
ffaaiirrnneessss  pprreevvaaiill  oonn  ssoommee  ooff  tthhee  ssttaattee  
ggoovveerrnnoorrss,,  wwhhoo  hhaavvee  ppeerrssiisstteennttllyy  
rreenneeggeedd  ttoo  ccoommppllyy  ttoo  tthhee  ssuubbssiissttiinngg  
aapppprroovveedd  ppaayymmeenntt  ooff  2277..55  ppeerrcceenntt  
pprrooffeessssiioonnaall  aalllloowwaannccee  ffoorr  tteeaacchheerrss  
ttoo  eeffffeecctt  ssuucchh  ppaayymmeenntt  wwiitthhoouutt  
ffuurrtthheerr  ddeellaayy..  
  

66..  TThhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  QQuuaalliittyy  
AAssssuurraannccee  OOffffiicceerrss  aafftteerr  vviissiittss  ttoo  
SScchhoooollss  sshhoouulldd  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  ttoo  
tthhee  lleetttteerr  ttoo  eennssuurree  eeqquuiittyy..    
        

77..  TToo  aacchhiieevvee  mmaaxxiimmaallllyy  iinn  tthhee  
eedduuccaattiioonn  ssuubb--sseeccttoorr,,  ggoovveerrnnmmeenntt  aatt  
aallll  lleevveellss  mmuusstt  eennssuurree  tthhaatt  tteeaacchheerrss  
aarree  rreegguullaarrllyy  mmoottiivvaatteedd  iinn  aallll  
rraammiiffiiccaattiioonnss,,  aanndd  bbyy  eexxtteennssiioonn  
gguuaarraanntteeee  aaddeeqquuaattee  pprroovviissiioonn  ooff  
iinnffrraassttrruuccttuurraall  ffaacciilliittiieess..  

  
RReeffeerreenncceess  

AAddaammaaeecchhii,,  BB..CC,,  &&  RRoommaaiinnee,,  HH..AA..   
((22000022))  IIssssuueess,,  PPrroobblleemmss  aanndd  
PPrroossppeeccttss  ooff  FFrreeee  CCoommppuullssoorryy  
aanndd  QQuuaalliittaattiivvee  EEdduuccaattiioonn  iinn  
NNiiggeerriiaa,,  UUBBEE..  OOnniittsshhaa::  NNiiggeerriiaannaa  
EEdduuccaattiioonnaall  PPuubblliisshheerrss  LLttdd..  
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AAjjeewwoollee,,  AA..GG..  ((22000055))..  SScciieennccee  aanndd  
TTeecchhnnoollooggyy  EEdduuccaattiioonn  iinn  
SSeeccoonnddaarryy  SScchhooooll::  NNeeeedd  ffoorr  
MMaannppoowweerr  DDeevveellooppmmeenntt..  JJoouurrnnaall  
SScciieennccee  TTeeaacchheerrss  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  
NNiiggeerriiaa  4400,,  6633--6677..  

  
EEkkppuunnoobbii,,  AA..NN..  ((22000066,,  AAuugguusstt  1133--1199))..  

UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  
CCoommmmiissssiioonn..  PPaappeerr  pprreesseenntteedd  aatt  
tthhee  4477tthh  AAnnnnuuaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  
SScciieennccee  TTeeaacchheerrss  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  
NNiiggeerriiaa  hheelldd  iinn  CCaallaabbaarr..  

  
EEkkwwee,,  SS..NN..  ((11999966))..  WWoommeenn’’ss  RRoollee  iinn  

AAggrriiccuullttuurraall  PPrroodduuccttiioonn  iinn  
NNiiggeerriiaa..  OOssuuwwaarrii  YYoommii  ((eedd..))  
WWoommeenn,,  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  
NNiiggeerriiaann  EEnnvviirroonnmmeenntt..  IIbbaaddaann::  
VVaannttaaggee  PPuubblliisshheerrss,,  114488--115555..  

  
EETTFF  ((22001111))..  EETTFF  SSppoonnssoorrss  TTrraaiinn  tthhee  

TTrraaiinneerrss  WWoorrkksshhoopp  oonn  IICCTT  ffrroomm  
AAccaaddeemmiicc  ssttaaffff  iinn  NNCCEE  AAwwaarrddiinngg  
IInnssttiittuuttiioonnss..  TThhee  HHoouussee  JJoouurrnnaall  ooff  
EEdduuccaattiioonn  TTrruusstt  FFuunndd  55  ((11)),,  1100--
3311..  

    
FFeeddeerraall  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  ((22000077))..  99  

––  yyeeaarr  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  
CCuurrrriiccuulluumm..  BBaassiicc  SScciieennccee  ffoorr  
JJSSSS11--33,,  AAbbuujjaa::  NNiiggeerriiaann  
EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  aanndd  
DDeevveellooppmmeenntt  CCoouunncciill..  

  
HHaammzzaa,,  FF..  &&  MMoohhaammmmeedd,,  AA..UU..  ((22001111))..  

WWaayy  FFoorrwwaarrdd  ffoorr  tthhee  NNeeww  UUBBEE  
BBaassiicc  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  
CCuurrrriiccuulluumm::  AA  ppaappeerr  pprreesseenntteedd  aatt  
tthhee  5522nndd  AAnnnnuuaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  tthhee  

SScciieennccee  TTeeaacchheerrss  AAssssooccaaiittiioonn  ooff  
NNiiggeerriiaa  ((SSTTAANN)),,  AAkkuurree..  

  
NNdduukkaa,,  OO..  ((22000000))..  MMeeaanniinngg,,  PPuurrppoossee  

aanndd  CCoonntteenntt  ooff  UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  
EEdduuccaattiioonn  PPrrooggrraammmmee..  1155tthh  
AAnnnnuuaall  CCoonnffeerreennccee  PPrroocceeeeddiinnggss  
ooff  NNiiggeerriiaann  AAccaaddeemmyy  ooff  
EEdduuccaattiioonn  ((NNAAEE)),,  2277--3311..  

  
NNggwwookkee,,  IIKK..BB..  ((22000066))..  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  

YYoouutthh  EEmmppoowweerrmmeenntt..  EEnnuugguu::  
AAffrriiccaann  MMaarrkkeettiinngg  DDeevveellooppmmeenntt  
FFoouunnddaattiioonn..  

  
NNssuukkkkaa  DDiioocceessaann  JJDDPPCC//CCaarriittaass  ((22001122))..  

LLeenntteenn  CCaammppaaiiggnn;;  AAcccceessss  ttoo  
QQuuaalliittaattiivvee  EEdduuccaattiioonn::  AA  SSuurree  
WWaayy  ttoo  PPeeaaccee  aanndd  SSeeccuurriittyy  iinn  
NNiiggeerriiaa..  EEnnuugguu::  CChhrriissttbbeesstt  
PPrroodduuccttiioonnss..  

  
NNwwaabbuueezzee,,  BB..OO..  ((11999955))..  CCrriissiiss  aanndd  

pprroobblleemmss  iinn  EEdduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa..  
IIbbaaddaann::  SSppeeccttrruumm  BBooookkss  llttdd..  

  
OObbaannyyaa,,  PP..  ((22000044))..  TThhee  DDiilleemmmmaa  ooff  

EEdduuccaattiioonn  iinn  AAffrriiccaa..  IIbbaaddaann::  
HHeeiinneemmaannnn  EEdduuccaattiioonnaall  BBooookkss  
((NNiigg..))  PPllcc..  

  
OObbiioommaa,,  GG..  ((22000077))..  99––yyeeaarr  BBaassiicc  

EEdduuccaattiioonn  CCuurrrriiccuulluumm..  AAbbuujjaa::  
NNiiggeerriiaann  EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  
aanndd  DDeevveellooppmmeenntt   CCoouunncciill  
((NNEERRDDCC))..  

  
OOkkeekkee,,  EE..AA..CC..  ((22000077))..  MMaakkiinngg  SScciieennccee  

EEdduuccaattiioonn  AAcccceessssiibbllee  ttoo  AAllll..  2233rrdd  
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IInnaauugguurraall  LLeeccttuurree  ooff  UUnniivveerrssiittyy  ooff  
NNiiggeerriiaa,,  NNssuukkkkaa..  

  
OOlloorrii,,  TT;;  IIbbuukkuu,,  WW;;  OOyyeeddeejjii,,  LL..  &&  TTaahhiirr,,  

GG..  ((22000055))..  LLaacckk  ooff  RReessoouurrcceess  
TThhrreeaatteenn  UUBBEE  hhttttpp::////wwwwww..  
nneewwssffrroommaaffrriiccaa..oorrgg//nneewwssaaffrriiccaa//aarrtt
iicclleess  aarrtt--99111144..hhttmmll..    

  
SSoottoonnwwaa,,  DD..OO..  ((22000033))..  QQuuaalliittyy  TTeeaacchheerrss  

aanndd  QQuuaalliittyy  TTeeaacchhiinngg::  TToowwaarrddss  
AAcchhiieevviinngg  UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  
EEdduuccaattiioonn..  NNiiggeerriiaann  JJoouurrnnaall  
EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  aanndd  
EEvvaalluuaattiioonn,,  44,,  6699--7788..  

  
OOyyeekkaannmmii,,  RR..LL..  ((22001122))..  SSttaakkeehhoollddeerrss  

UUrrggee  QQuuiicckk  AAmmeennddmmeenntt  ooff  UUBBEE  
AAcctt,,  LLiisstt  SSoolluuttiioonnss  ttoo  CChhaalllleennggeess..  
TThhee  GGuuaarrddiiaann,,  MMaarrcchh  2299,,  NNoo..  1122,,  
114455..  

  
UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  ((UUBBEE))  AAcctt  

((22000044))..  TThhee  CCoommppuullssoorryy,,  FFrreeee,,  
UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  AAcctt  
aanndd  OOtthheerr  RReellaatteedd  MMaatttteerrss..  
AAbbuujjaa::  UUBBEE..  
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