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Abstract  

TThhee  ppaappeerr  eexxaammiinneedd  eeffffeeccttiivvee  sscciieennccee  eedduuccaattiioonn  ddeelliivveerryy  aatt  tthhee  bbaassiicc  lleevveell::  aa  
ppaannaacceeaa  ttoo  bbrriiddggiinngg  tthhee  ggaapp  ffrroomm  ppoolliiccyy  ttoo  pprraaccttiiccee  iinn  eedduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa..  IItt  
hhoowweevveerr,,  iinn  rreettrroossppeecctt,,  hhiigghhlliigghhtteedd  tthhee  nnaattuurree  aanndd  ssttaattee  ooff  sscciieennccee  eedduuccaattiioonn  iinn  
NNiiggeerriiaa  bbeeffoorree  aanndd  ffiinnaallllyy,,  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  aa  99--yyeeaarr  bbaassiicc  eedduuccaattiioonn  ooff  oouurr  
ccuurrrreenntt  ssyysstteemm..  IItt  aallssoo  ddiissccuusssseedd  bbrriieeffllyy  tthhee  tteeaacchheerr  ffaaccttoorr  aass  aa  ppootteenntt  eelliixxiirr  iinn  
bbrriiddggiinngg  tthhee  nneeeeddeedd  ggaapp  iinn  eedduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa..  TThhee  ccoonncceeppttss  ooff  sscciieennccee  
eedduuccaattiioonn,,  bbrriiddggiinngg  tthhee  ggaapp,,  ppoolliiccyy,,  pprraaccttiiccee  aanndd  eedduuccaattiioonn  wweerree  hhiigghhlliigghhtteedd..  
TThhee  rroollee  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aatt  aallll  lleevveellss,,  aanndd  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  
tthhee  eennvviissiioonneedd  ggaapp  iinn  eedduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa  wwaass  ffiinnaallllyy  nniippppeedd  iinn  tthhee  bbuudd  wweerree  
ccaappttuurreedd..  YYeett,,  ssoommee  cchhaalllleennggeess  aaggaaiinnsstt  bbrriiddggiinngg  tthhee  ggaapp  ffrroomm  ppoolliiccyy  ttoo  
pprraaccttiiccee  iinn  eedduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa  wweerree  iiddeennttiiffiieedd..  RReeccoommmmeennddaattiioonnss  ffoorr  tthhee  wwaayy  
ffoorrwwaarrdd  wweerree  oouuttlliinneedd  ttoooo..  
  

KKeeyy  wwoorrddss::  sscciieennccee  eedduuccaattiioonn,,  bbrriiddggiinngg  tthhee  ggaapp,,  ppoolliiccyy,,  pprraaccttiiccee,,  TTeeaacchheerr,,  aanndd  BBaassiicc  
lleevveell..  
  
  EEdduuccaattiioonn,,  aann  iinnssttrruummeenntt  ffoorr  ssoocciiaall  cchhaannggee,,  iiss  aa  lliiffee  eexxppeerriieennccee  tthhaatt  ggooeess  oonn  aallll  
tthhrroouugghh  tthhee  lliiffee  ooff  aa  ppeerrssoonn..  SScciieennccee  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  NNwwaallaa  ((11999977))  iiss  
oollddeerr  tthhaann  rreeccoorrddeedd  hhiissttoorryy;;  wwhhoossee  ffoouunnddaattiioonnss  aarree  llaaiidd  iinn  bbaassiicc  hhuummaann  eexxppeerriieenncceess  aanndd  
iinn  ddaaiillyy  pprraaccttiiccaall  lliiffee..  IItt  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  ggeenneerraall  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  hhuummaann  kknnoowwlleeddggee  aanndd  
hhuummaann  pprroodduuccttiivvee  ccaappaacciittyy  aanndd  aaccttiivviittyy..  IItt  iiss  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  hhuummaann  eenntteerrpprriissee..  
CCoonnttrraarryy  ttoo  mmaaxxiimmiizziinngg  tthhee  ddeessiirreedd  bbeenneeffiittss,,  tthheerreeiinn  aaffoorreemmeennttiioonneedd,,  ttoo  tthhee  wwhhoollee  
ggaammuutt  ooff  hhuummaannkkiinndd,,  eevviiddeennccee  hhaass  iitt  tthhaatt  iinn  tthhee  NNiiggeerriiaa  ccoonntteexxtt  tthheerree  eexxiisstteedd  aa  llaaccuunnaa  iinn  
tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  ssuucchh  kknnoowwlleeddggee  bbyy  hheerr  cciittiizzeennrryy..  TThhee  ggaapp  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  ttrraacceedd  ttoo  tthhee  
AAffrroo--EEuurrooppeeaann  ttrraaddee  ooff  tthhee  1155tthh  CCeennttuurryy  aaccccoommppaanniieedd  wwiitthh  BBrriittiisshh  rruulleess  iinn  AAffrriiccaa  wwhhiicchh  
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iinneevviittaabbllyy  eerrooddeedd  tthhee  ccoonnttiinneenntt  ((wwhhiicchh  NNiiggeerriiaa  wwaass  aa  ppaarrtt))  iinnttoo  tthhee  MMaaeellssttrroomm  ooff  
ddiissuunniittyy  aanndd  tthheerreebbyy  ccuullmmiinnaatteedd  iinn  hheerr  lloossss  ooff  aa  ssttrroonngg  ooppppoorrttuunniittyy  bbaassee  iinn  tthhee  
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  eedduuccaattiioonn..  
  
  AAlltthhoouugghh  bbeeffoorree  tthheessee  iinntteerraaccttiioonnss,,  wwee  rreeccaallll  tthhaatt  iinn  eevveerryy  ssoocciieettyy,,  oorrggaanniizzeedd  
eedduuccaattiioonn  hhaadd  eexxiisstteedd  ffrroomm  tthhee  pprriissttiinnee  ttiimmee  tthhaatt  hhuummaann  ssoocciieettiieess  ffiirrsstt  bbeeccaammee  ssoocciiaallllyy  
oorrggaanniizzeedd..  TThhiiss  iiss  ttrruuee  bbeeccaauussee  bbeeffoorree  tthhee  aaddvveenntt  ooff  tthhee  ffoorrmmaall  WWeesstteerrnn  eedduuccaattiioonn  ttyyppee  
iinn  NNiiggeerriiaa  iinn  11884422,,  eevveerryy  ssoocciieettyy  hhaadd  iittss  oowwnn  ppeeccuulliiaarr  ssyysstteemm  ooff  ttrraaiinniinngg  aanndd//oorr  
eedduuccaattiinngg  hheerr  cciittiizzeennss  ffoorr  tthhee  ssoollee  aaiimm  ooff  lliivviinngg  aa  ggoooodd,,  pprroodduuccttiivvee  lliivveess  aanndd  ffuullffiilllleedd  
iinnddiivviidduuaallss  aacccceeppttaabbllee  iinn  tthheeiirr  iimmmmeeddiiaattee  aanndd  tthhee  llaarrggeerr  ssoocciieettyy  ((OOkkoorroo,,  22001133))..  FFaaffuunnwwaa  
((22000044))  iinn  ccoorrrroobboorraattiioonn  ddeelliinneeaatteedd  tthhee  ggooaallss  ooff  tthhee  pprree--ccoolloonniiaall  eedduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa  ttoo  
iinncclluuddee::  
11..  TToo  ddeevveelloopp  tthhee  cchhiilldd’’ss  ttaalleennttss,,  iinntteelllleeccttuuaall,,  pphhyyssiiccaall  sskkiillllss  aanndd  cchhaarraacctteerr;;  
22..  TToo  iinnccuullccaattee  rreessppeecctt  ffoorr  eellddeerrss  aanndd  tthhoossee  iinn  ppoossiittiioonn  ooff  aauutthhoorriittyy;;  aanndd  
33..  TToo  aaccqquuiirree  ssppeecciiffiicc  vvooccaattiioonnaall  ttrraaiinniinngg  aanndd  ttoo  ddeevveelloopp  aa  hheeaalltthhyy  aattttiittuuddee  ttoowwaarrddss  

hhoonneesstt  llaabboouurr..  TThhee  ggooaallss  wweerree  rraatthheerr  cciirrccuummvveenntteedd..    
  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  IIkkookkuu  ((11998844))  iinn  OOkkoorroo  ((22001133::22)),,  tthhee  ppeerriioodd  11550000--11996600  wwaass  aann  eerraa  tthhaatt  

wwiittnneesssseedd  tthhee  ffrraaccttuurree  ooff  AAffrriiccaann  ccuullttuurree..  IItt  wwaass  tthhee  vveerryy  hhiissttoorriiccaall  ppeerriioodd  wwhheenn  EEuurrooppee  
eexxppeerriieenncceedd  iittss  iinndduussttrriiaall  rreevvoolluuttiioonn  aatt  tthhee  eexxppeennssee  ooff  AAffrriiccaa’’ss  oowwnn  ddeevveellooppmmeenntt..  AAffrriiccaa  
wwaass  rraatthheerr  ddeelliibbeerraatteellyy  ddiissaalllloowweedd  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceessss  eexxcceepptt  aass  
ssuupppplliieerr  ooff  rraaww  mmaatteerriiaallss  ooff  EEuurrooppeeaann  iinndduussttrriieess..  TThhee  ccoonnttiinneenntt  wwaass  ttiieedd  ttoo  tthhee  wwhhiittee  
mmaann’’ss  aapprroonn  ssttrriinnggss..  
  

NNoo  wwoonnddeerr,,  OOkkaaffoorr  ((11998888))  ccaappttuurreedd  tthhee  eesssseennccee  ooff  tthhee  sscceennaarriioo  ppaaiinntteedd  aabboovvee,,  
wwhheenn  hhee  ppooiinntteeddllyy  aarrgguueedd  iinn  OOkkoorroo  aanndd  CChhiiggbboo  ((22000011))  tthhaatt::  
  

TThhee  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm,,  wwhhiicchh  wwaass  iinn  vvoogguuee  iinn  tthhiiss  ccoouunnttrryy  uupp  ttoo  tthhee  eeaarrllyy  
11998800’’ss,,  wwaass  llaarrggeellyybbeeqquueeaatthheedd  ffrroomm  oouurr  eerrssttwwhhiillee  ccoolloonniiaall  mmaasstteerrssaanndd  
ppaatttteerrnneedd  wwiitthh  aa  llooppssiiddeedd  eemmpphhaassiiss  oonn  tthhee  ffaammoouuss  33’’RRss..  TThhiiss  ssyysstteemm  hhaass  
tteennddeedd  ttoo  iiggnnoorreeccoonntteemmppoorraarryy  wwoorrllddss  mmeeaanniinnggffuull  rreessppoonnsseess  ttoo  sscciieennccee  aanndd  
tteecchhnnoollooggyy..      
  
TThhiiss  eexxppllaaiinnss  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthheerree  wwaass  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppoossiittiivvee  iimmppaacctt  ooff  sscciieennccee  

eedduuccaattiioonn  aatt  tthhee  iinnssttaannccee  ooff  tthhee  ccoolloonniiaall  mmaasstteerrss  iinn  NNiiggeerriiaa  pprriioorr  ttoo  tthhee  eerraa  ooff  sseellff  rruullee..  IItt  
iiss  oonn  tthhiiss  pprreemmiissee  tthhaatt  OOnnwwuukkaa  aanndd  OOnnuuoohhaa  ((11998833)),,  iinn  OOkkoorroo  aanndd  CChhiiggbboo((22000011))ppoossiitteedd  
tthhaatt  ““aannyy  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm  tthhaatt  ffoolllloowwss  tthhee  iiddeeaallss  aanndd  ppaatttteerrnnss  ooff  aalliieenn  ccuullttuurree  aanndd  
vvaalluueess  ccaannnnoott  bbee  eeffffeeccttiivvee””  eennoouugghh  ttoo  eennccoouurraaggee  aann  iinnddeepptthh  ssttuuddyy  ooff  iittss  ccoorree--ccuurrrriiccuulluumm  
ttoo  iinnccuullccaattee  iinn  tthhee  cciittiizzeennrryy  wwiitthh  tthhee  ddeessiirraabbllee  kknnoowwlleeddggee  nneeeeddeedd  ffoorr  tthhee  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  
iittss  aassppiirraattiioonnss  aanndd  nneeeeddss..        

  

Academic Discourse: An International Journal, Volume 7 No. 1, November, 2014, ISSN: 2277- 0364    

 



3 
 

  EExxpplliicciittllyy,,  tthhee  llaauunncchhiinngg  ooff  tthhee  ‘‘ssppuuttnniikk’’  bbyy  tthhee  SSoovviieett  iinn  11995577,,  wwhhiicchh  mmaarrkkeedd  
tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  wwoorrlldd  sscciieennccee  aaggee,,  ““ccooiinncciiddeedd  wwiitthh  tthhee  bbiirrtthh  ooff  SSTTAANN--tthhee  SScciieennccee  
TTeeaacchheerrss  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  NNiiggeerriiaa””  ((MMaadduuaabbuumm,,  11998899::1199)),,  aass  hheerr  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  
ccoonntteemmppoorraarryy  wwoorrllddss  ooff  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  eedduuccaattiioonn..  IInn  ssppiittee  ooff  tthhaatt,,  tthheerree  wwaass  
nnoott  mmuucchh  iimmppaacctt  ffeelltt  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  iinn  tteerrmmss  ooff  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  eedduuccaattiioonn  
ddeevveellooppmmeenntt  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  iinnhheerreenntt  llooppssiiddeeddnneessss  iinn  tthhee  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm  bbeeqquueeaatthheedd  
ffrroomm  tthhee  ccoolloonniiaall  mmaasstteerrss..  IIkkookkuu  ((11998844))  iinn  OOkkoorroo  ((22001133)),,  aaggaaiinn  aavveerrrreedd  tthhaatt  tthhee  mmoorree  
wwoorrrriissoommee  ooff  tthhee  eennttiirree  eeppiissooddee  wwaass  tthhee  ssuucccceessssffuull  ccoonnqquueesstt  ooff  tthhee  ““mmiinndd””  ooff  aa  ffeeww  
NNiiggeerriiaann  eelliittee  wwhhoo  hhaadd  nnoott  yyeett  ddiivveesstteedd  tthheemmsseellvveess  ooff  tthhee  uunnaavvaaiilliinngg  pprraaccttiiccee  ooff  uussiinngg  
EEuurrooppee  aass  aa  mmooddeell  ffoorr  ddeevveellooppiinngg  NNiiggeerriiaa..  
  
  TToo  aaddddrreessss  tthhee  iissssuuee  ooff  tthhee  mmiissssiinngg  lliinnkk  aanndd  tthhee  iimmbbaallaannccee  iinnhheerreenntt  iinn  tthhee  
iinnhheerriitteedd  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm,,  wwee  hhaadd  ttoo  rreefflleecctt  aanndd  aanncchhoorr  oonn  tthhee  wwoorrddss  ooff  CChhaarrlleess  
DDaarrwwiinn  iinn  BBooyydd  aanndd  KKiinngg  ((11997755))  aass  cciitteedd  iinn  OOkkoorroo  aanndd  CChhiiggbboo((22000011::44)),,  wwhhiicchh  ssttaatteedd  
iinntteerr  aalliiaa;;  ““ttoo  pprroodduuccee  aann  eedduuccaattiioonnaall  ppaatttteerrnn  jjuussttiiffiieedd  bbyy  tthhee  ttiimmeess  wwaass  tthhee  ssttrroonnggeesstt  
mmoottiivvaattiinngg  ffaaccttoorr  iinn  tthhee  wwoorrkk  ooff  oonnee  rreeffoorrmm  ccoommmmiissssiioonn  aafftteerr  aannootthheerr””..  AAss  ttoo  bbuuttttrreessss  
tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd,,  OOkkaaffoorr  ((11998888))  iinn  OOkkoorroo  aanndd  CChhiiggbboo  ((22000011)),,  ooppiinneedd  tthhaatt,,  aaccttuuaallllyy  ttoo  
pprroodduuccee  sseellff--mmoottiivvaattiinngg  mmaannppoowweerr  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  ffuunnccttiioonnaall  sskkiillllss,,  aa  rraaddiiccaall  rreevviieeww  ooff  
oouurr  eedduuccaattiioonnaall  ppaatttteerrnnss  aanndd  ccuurrrriiccuullaarr  wwaass  tthheerreeffoorree  ccaalllleedd  ffoorr..””  NNiiggeerriiaa  iinn  hheerr  qquueesstt  
ffoorr  sseellff--lleeaaddeerrsshhiipp,,  mmaannppoowweerr  ddeevveellooppmmeenntt,,  aanndd  ttoo  mmeeeett  wwiitthh  tthhee  cchhaalllleennggeess  aahheeaadd,,  
vvaarriioouuss  ggoovveerrnnmmeennttss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  bbeeffoorree  aanndd  aafftteerr  iinnddeeppeennddeennccee  sseett  uupp  ddiiffffeerreenntt  
ccoommmmiissssiioonnss,,  aaggeenncciieess,,  aanndd  aadd--hhoocc  ccoommmmiitttteeeess  ttoo  aapppprraaiissee  aanndd  mmaannaaggee  eedduuccaattiioonnaall  
mmaatttteerrss,,  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  ffoorrmmuullaattiinngg  ppoolliicciieess  wwhhiicchh  wwiillll  ffoorrmm  tthhee  ppiivvoott  ooff  eedduuccaattiioonnaall  
rreeffoorrmmss  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmeess  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  
  
  BByy  aanndd  llaarrggee,,  oonn  tthhee  bbaassiiss  ttoo  ffaasshhiioonn  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm  tthhaatt  ttooeess  tthhee  iiddeeaallss  aanndd  
ppaatttteerrnnss  ooff  ttrruuee  NNiiggeerriiaa  ccuullttuurree  aanndd  vvaalluueess,,  aanndd  mmoosstt  iimmppoorrttaannttllyy,,  ttoo  rreevveerrssee  tthhee  
iimmbbaallaannccee  ssttrruuccttuurree  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  llooppssiiddeedd  eemmpphhaassiiss  oonn  tthhee  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm  iinnhheerriitteedd  
ffrroomm  oouurr  eerrssttwwhhiillee  ccoolloonniiaall  mmaasstteerrss  mmoottiivvaatteedd  aaccttiioonn  ffoorr  aa  rraaddiiccaall  rreevviieeww  ooff  tthhee  ssyysstteemm..  
TThhee  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  ffiirrsstt  eevveerr  ““NNaattiioonnaall    CCoonnffeerreennccee  oonn  CCuurrrriiccuulluumm  DDeevveellooppmmeenntt””  
iinniittiiaatteedd  aanndd  oorrggaanniizzeedd  wwhhoollee  aanndd  eennttiirreellyy  bbyy  NNiiggeerriiaannss,,  aanndd  hheelldd  iinn  LLaaggooss  ffrroomm  88tthh  ––  
1122tthh  SSeepptteemmbbeerr,,  11996699  bbeeccoommeess  aa  bbeeaaccoonn,,  aa  ssttiimmuullaattiinngg  eelliixxiirr,,  aanndd  nneecceessssaarryy  ccaattaallyysstt  tthhaatt  
hhaass  ooppeenneedd  tthhee  fflloooodd  ggaattee  ffoorr  ssuubbsseeqquueenntt  eedduuccaattiioonnaall  ppllaannss  iinn  NNiiggeerriiaa..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  
TTaaiiwwoo  ((11998800))  iinn  OOkkoorroo  aanndd  CChhiiggbboo  ((22000011)),,  tthhee  11996699  ccoonnffeerreennccee  eennttiittlleedd::  ““AA  pphhiilloossoopphhyy  
ffoorr  NNiiggeerriiaa  EEdduuccaattiioonn””,,  rreevviieewweedd  aammoonngg  ootthheerrss,,  tthhee  oobbssoolleettee  ggooaallss  ooff  tthhee  iimmppoorrtteedd  
eedduuccaattiioonnaall  ssyysstteemm  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  rree--ddeessiiggnniinngg  aa  nneeww  sseett  ooff  ggooaallss  wwhhiicchh  aarree  iinn  
ccoonnssoonnaannccee  wwiitthh  tthhee  pprreesseenntt  nneeeeddss  aanndd  aassppiirraattiioonnss  ooff  tthhee  NNiiggeerriiaa  SSoocciieettyy..  TThhee  mmooddiiffiieedd  
eeddiittiioonn  ooff  tthhee  11996699  ddooccuummeenntt  iinn  11997733  bbeeccaammee  tthhee  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  EEdduuccaattiioonn  ((NNPPEE))  
aass  wwee  hhaavvee  iitt  ttooddaayy..  ““IItt  wwaass  ffiirrsstt  ppuubblliisshheedd  iinn  11997777  aanndd  rreevviisseedd  iinn  11998811,,  [[11999988,,  22000044  
aanndd  tthhee  llaatteesstt  22001133]]  iinn  aa  ffoorrmm  wwhhiicchh  aarrttiiccuullaatteess  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  ppllaann  ttoo  uussee  eedduuccaattiioonn  aass  aann  
iinnssttrruummeenntt  ffoorr  ttrraannssffoorrmmiinngg  NNiiggeerriiaa  iinnttoo  aa  sseellff--rreelliiaanntt  aanndd  tteecchhnnoollooggiiccaallllyy  ddeevveellooppeedd  

EEffffeeccttiivvee  SScciieennccee  EEdduuccaattiioonn  DDeelliivveerryy  aatt  tthhee  BBaassiicc  LLeevveell::  AA  PPaannaacceeaa  ttoo  BBrriiddggiinngg  tthhee  GGaapp  ffrroomm  
PPoolliiccyy  ttoo  PPrraaccttiiccee  iinn  EEdduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa  --OOkkoorroo  UU..  CC..  SSiillaass 
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nnaattiioonn””  ((OOhhuucchhee,,  NNzzeewwii,,  aanndd  NNwwaacchhuukkwwuu,,  11998888))  iinn  ((OOkkoorroo  aanndd  CChhiiggbboo,,  22000011::77))..TThhee  
eesssseennccee  ooff  ssuucchh  ppeerriiooddiicc  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm  iiss  ttoo  eennssuurree  iittss  aaddeeqquuaaccyy  aanndd  
ccoonnttiinnuueedd  rreelleevvaannccee  ttoo  nnaattiioonnaall  nneeeeddss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess..  SSuuffffiiccee  iitt  ttoo  ssaayy  tthhaatt  tthhee  ssttrreennggtthh  
ooff  aannyy  nnaattiioonn’’ss  eeccoonnoommyy  iiss  iinneexxttrriiccaabbllyy  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  ssttrreennggtthh  ooff  iittss  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm..  
OOnnee  ooff  tthhee  ddeevveellooppeedd  ssyysstteemmss  iiss  tthhee  66::33::33::44  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm..  TThhee  66::33::33::44  ssyysstteemm  
ssttrruuccttuurree,,  wwiitthh  aa  ttwwoo--ttiieerr  ooff  sseeccoonnddaarryy  eedduuccaattiioonn,,  ccoommpprriissiinngg  aa  tthhrreeee--yyeeaarr  jjuunniioorr  
sseeccoonnddaarryy  sscchhooooll  ((JJSSSS))  aanndd  aa  tthhrreeee--yyeeaarr  sseenniioorr  sseeccoonnddaarryy  sscchhooooll  ((SSSSSS)),,  wwhhiicchh  rreeppllaacceedd  
tthhee  ffiivvee--yyeeaarr  ssttrruuccttuurree  ffuullllyy  ccaammee  iinnttoo  ooppeerraattiioonn  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  iinn  SSeepptteemmbbeerr  11998822..  
  
  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhee  ssyysstteemm  iiss  aaddjjuuddggeedd  ssuuiittaabbllee  ffoorr  tthhee  ccoouunnttrryy  ttoo  eennaabbllee  hheerr  
aassssuummee  iittss  ddeessiirreedd  vvaannttaaggee  ppoossiittiioonn  iinn  tthhee  mmooddeerrnn  ddeevveellooppmmeennttss  iinn  sscciieennccee  eedduuccaattiioonn;;  iitt  
iiss  ddeeppeennddeenntt  oonn  iittss  ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  BBuutt  ffaarr  ffrroomm  tthhee  eexxppeeccttaattiioonnss,,  mmuucchh  ffeeaarr  
hhaadd  bbeeeenn  eexxpprreesssseedd  aaggaaiinnsstt  iittss  ffuullll  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  IInn  aa  ccoonnffeerreennccee  eennttiittlleedd,,  ““OObbjjeeccttiivvee  
DDiissccuussssiioonn””  oonn  tthhee  66::33::33::44  ssyysstteemm  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  mmaappppiinngg  oouutt  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  iittss  
ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn””  hheelldd  iinn  LLaaggooss  oonn  AAuugguusstt  1188,,  11999922,,  tthheerree,,  eexxpprreesssseedd  vviieewwss  
ooff  tthhee  tthheenn  MMiinniisstteerr  ooff  EEdduuccaattiioonn,,  BBaabbss  FFaaffuunnwwaa,,  SSttaatteess  CCoommmmiissssiioonneerrss  ooff  EEdduuccaattiioonn  
aanndd  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  wweerree  aarrttiiccuullaatteedd  ttoo  iinncclluuddee;;  
((ii))  TThhaatt  2233  yyeeaarrss  aafftteerr  iittss  aaddooppttiioonn;;  1100  yyeeaarrss  ooff  iittss  iinncceeppttiioonn  aanndd  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  

IInntteeggrraatteedd  SScciieennccee  iinn  oouurr  JJuunniioorr  SSeeccoonnddaarryy  SScchhoooollss  ((JJSSSS));;  ““tthhee  66::33::33::44  ooff  eedduuccaattiioonn  
iiss  ssttiillll  llaarrggeellyy  aa  ddrreeaamm””;;  

((iiii))  TThhaatt  wwee  aarree  ssttiillll  ddiissccuussssiinngg  tthhee  pprraaccttiicceess  aanndd  pprroobblleemmss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  
iimmpplleemmeennttaattiioonn;;  

((iiiiii))  TThhaatt  wwee  hhaavvee  ffaarr  lleessss  aanndd  uunnqquuaalliiffiieedd  tteeaacchheerrss  ffoorr  tthhee  sscciieenncceess  ((IInntteeggrraatteedd  SScciieennccee))  
aatt  tthhee  JJSSSS  lleevveell  aanndd  tteecchhnniiccaall  ccoouurrsseess--iinnttrroodduuccttoorryy  tteecchhnnoollooggyy  ((IInnttrroo--tteecchh))  aatt  bbootthh  
tthhee  JJSSSS  aanndd  SSSSSS  lleevveellss  tthhaann  rreeqquuiirreedd;;  

((iivv))  TThhaatt  mmoosstt  ooff  tthhee  ppoolliicciieess  ffoorr  tthhee  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  tthhee  nneeeeddeedd  eeqquuiippmmeenntt,,  mmaatteerriiaallss  
aanndd  ccllaassss  rroooommss  ffoorr  tthhee  ssyysstteemm  wweerree  oonnllyy  ddeeccrreeeedd  bbuutt  nneevveerr  ccaarrrriieedd  oouutt  ttoo  tthhee  lleetttteerr;;  
aanndd    

((vv))  TThhaatt  tthhee  66::33::33::44  ssyysstteemm  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  oovveerr  aammbbiittiioouuss  iinn  ccoonntteenntt  aanndd  ssccooppee  wwiitthhoouutt  
tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  oouuttppuutt  iinn  ppeerrffoorrmmaannccee  ((TThhee  AAffrriiccaann  GGuuaarrddiiaann,,  11999922  pp..1133))..          
  

FFrroomm  tthhee  ffoorreeggooiinngg;;  iitt  aappppeeaarrss  tthhee  ssyysstteemm  sseeeemmss  nnoott  ttoo  hhaavvee  aaddddrreesssseedd  tthhee  
iinnhheerreenntt  ggaapp  iinn  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  nneeeeddss  aanndd  aassppiirraattiioonnss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThhee  ssyysstteemm  wwaass  
mmoorree  oorr  lleessss  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  ppoolliiccyy  ssuummmmeerrssaauullttss..  TThhuuss  ffaarr,,  FFaaffuunnwwaa  aadddduucceedd  tthhaatt  ““nnoo  
ppoolliiccyy  iiss  eevveerr  ppeerrffeecctt  nnoo  mmaatttteerr  hhooww  ssccrruuppuulloouussllyy  aanndd  mmeettiiccuulloouussllyy  iitt  hhaass  bbeeeenn  
ccoonnssttrruueedd  oorr  ccoonnssttrruucctteedd””  ((iibbiidd))..  TThhaatt  iiss  ttoo  ssaayy,,  tthhee  ppeerrffeeccttiioonn  ooff  aannyy  ppoolliiccyy  iiss  aacchhiieevveedd  
oonnllyy  iiff  iitt  iiss  bbeeiinngg  ttrraannssllaatteedd  iinnttoo  pprraaccttiiccee..  AAnndd  iitt  iiss  ssaaiidd  tthhaatt  ““nnootthhiinngg  ccaann  hhaavvee  vvaalluuee  
wwiitthhoouutt  bbeeiinngg  aann  oobbjjeecctt  ooff  uuttiilliittyy..””  NNoo  wwoonnddeerr,,  MMaahhaattmmaa  GGaannddhhii,,  oonnccee  ssaaiidd  tthhaatt  ““aann  
oouunnccee  ooff  pprraaccttiiccee  iiss  wwoorrtthh  mmoorree  tthhaann  ttoonnss  ooff  pprreeaacchhiinngg..””    
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OOnn  tthhee  aalltteerrnnaattiivvee  tthheerreeffoorree,,  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  
cceennttrraalliittyy  aanndd  pprriioorriittyy  ooff  ssoouunndd  eedduuccaattiioonn  oonn  iittss  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  aaggeennddaa  ffoorr  nnaattiioonn--
bbuuiillddiinngg;;  aanndd  iinn  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  hheerr  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  JJoommttiieenn  DDeeccllaarraattiioonn  ooff  11999900,,  tthhaatt  
eedduuccaattiioonn  iiss  iinnddiissppeennssaabbllee  ffoorr  hhuummaann  pprrooggrreessss  aanndd  eemmppoowweerrmmeenntt,,  aaddoopptteedd  tthhee  ooppttiioonn  ttoo  
ffllooaatt  UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  ((UUBBEE))  sscchheemmee  iinn  11999999  aass  aa  llaassttiinngg  lleeggaaccyy  ffoorr  tthhee  llaayyiinngg  
ooff  aa  ssoolliidd  ffoouunnddaattiioonn  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  cchhaalllleennggeess  ooff  NNiiggeerriiaa  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ppoolliicciieess..  TThhiiss  bboolldd  sstteepp  ooff  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  iinneevviittaabbllyy  uusshheerreedd  iinn  aa  
99--yyeeaarr  BBaassiicc  SScciieennccee  EEdduuccaattiioonn  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  CCuurrrriiccuulluumm  wwhhiicchh  iiss  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  
tthhee  99--yyeeaarr  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  PPrrooggrraammmmee  aass  iittss  mmaaiinn  ssttrraatteeggyy  iinn  bbrriiddggiinngg  tthhee  ggaapp  iinn  
eedduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa  ffrroomm  ppoolliiccyy  ttoo  pprraaccttiiccee..  TThhee  hhaallll  mmaarrkk  ooff  iitt  aallll,,  iiss  ttoo  eennssuurree  
eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  tteenneettss  ooff  UUBBEE  wwhhiicchh  uunnddoouubbtteeddllyy  wwiillll  eennhhaannccee  
eeffffeeccttiivvee  sscciieennccee  eedduuccaattiioonn  ddeelliivveerryy  aatt  tthhee  bbaassiicc  lleevveell  ooff  oouurr  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm  ttoo  tthhee  
lleetttteerr..  TThhee  ppaappeerr  hhoowweevveerr,,  ddiissccuusssseess  iinn  bbrriieeff  tthhee  tteeaacchheerr  ffaaccttoorr,,  aanndd  tthhee  rroollee  ooff  eeffffeeccttiivvee  
sscciieennccee  eedduuccaattiioonn  ddeelliivveerryy  aatt  tthhee  bbaassiicc  lleevveell  iinn  bbrriiddggiinngg  tthhee  ggaapp  ffrroomm  ppoolliiccyy  ttoo  pprraaccttiiccee  
iinn  EEdduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa..  IItt  hhiigghhlliigghhttss  aallssoo  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  ccoonncceeppttss,,  tteerrmmss  aanndd  tthhee  rroollee  ooff  
ggoovveerrnnmmeenntt  aatt  aallll  lleevveellss,,  aanndd  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  eedduuccaattiioonn  sseeccttoorr..  SSoommee  cchhaalllleennggeess  
wweerree  iiddeennttiiffiieedd,,  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  oouuttlliinneedd  ttoooo..  

  
EEdduuccaattiioonn  

II  nn  tthhee  55tthh  eeddiittiioonn  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  EEdduuccaattiioonn  ((22001133)),,  tthhee  ffeeddeerraall  
ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  NNiiggeerriiaa  uunneeqquuiivvooccaallllyy  ssttiippuullaatteess  tthhaatt  eedduuccaattiioonn  iiss  aann  iinnssttrruummeenntt  ffoorr  
nnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ssoocciiaall  cchhaannggee;;  aann  eeffffeeccttiivvee  mmeeaannss  ooff  ddeevveellooppiinngg  tthhee  ffuullll  
ccaappaacciittiieess  aanndd  ppootteennttiiaallss  ooff  tthhee  hhuummaann  rreessoouurrcceess;;  aass  wweellll  aass  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt    ooff  aa  
ccoommppeetteenntt  wwoorrkkffoorrccee  tthhrroouugghh  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  pprraaccttiiccaall  lliiffee  sskkiillllss  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  wwoorrlldd  
ooff  wwoorrkk;;  aanndd  aass  aa  vveerriittaabbllee  mmeeaannss  ooff  ddeevveellooppiinngg  ssoouunndd  iinntteelllliiggeenntt  lleeaarrnniinngg  ssoocciieettiieess..  
EEdduuccaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  vvaarriioouussllyy  ddeeffiinneedd  bbyy  ddiiffffeerreenntt  aauutthhoorriittiieess  tthhuuss;;  AAllii  ((22000066::441133))  
ooppiinneedd  tthhaatt  ““eedduuccaattiioonn  iiss  aa  ssttrruuccttuurreedd  aanndd  oorrggaanniizzeedd  hhuummaann  ddeevveellooppmmeenntt  ssyysstteemm  oorr  ttooooll  
ffoorr  iinnccuullccaattiinngg  kknnoowwlleeddggee,,  sskkiillllss,,  aattttiittuuddeess  aanndd  bbeehhaavviioouurrss  iinn  ssoommeeoonnee  wwiitthh  tthhee  
iinntteennttiioonn  ooff  mmaakkiinngg  hhiimmsseellff  aaccttuuaalliizzeedd  aanndd  ssoocciioo--eeccoonnoommiiccaallllyy  iinnddeeppeennddeenntt””..  HHoowweevveerr,,  
eedduuccaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  sseeeenn  nnoott  oonnllyy  aass  mmeeaannss  ooff  ttrraannssmmiittttiinngg  kknnoowwlleeddggee,,  bbuutt  aallssoo  aass  
pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  aadduulltt  lliiffee,,  aanndd  ffoorr  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  wwhhiicchh  eevveerryyoonnee  hhaass  ttoo  uunnddeerrttaakkee  
aass  aa  cciittiizzeenn  aanndd  aass  aa  pprroodduuccttiivvee  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ssoocciieettyy  ((OObbaannyyaa,,  22000044))..  SShhaarrmmaa  ((22001100)),,  
oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  aavveerrrreedd  tthhaatt  tthhiiss  iiss  bbeesstt  aacchhiieevveedd  bbyy  sseeccuurriinngg  aa  bbrrooaaddeerr  aanndd  mmoorree  
bbaallaanncceedd  ccuurrrriiccuulluumm  ffoorr  aallll  cciittiizzeennss  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  ddeevveelloopp  tthhee  qquuaalliittiieess  aanndd  sskkiillllss  
rreeqquuiirreedd  ffoorr  aadduulltt  lliiffee  aanndd  wwoorrkk  iinn  aa  tteecchhnnoollooggiiccaall  aaggee,,  eennccoouurraaggiinngg  sscchhoooollss  ttoo  bbee  mmoorree  
rreessppoonnssiivvee  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  aa  mmuullttii--eetthhnniicc  ssoocciieettyy..  CCeerrttaaiinnllyy  iitt  iiss;;  

  
TThhee    pprroocceessss  bbyy  wwhhiicchh  aann  iinnddiivviidduuaall  iiss  eennccoouurraaggeedd  aanndd  eennaabblleedd  ttoo  ddeevveelloopp  
ffuullllyy  hhiiss  oorr  hheerr  iinnnnaattee  ppootteennttiiaall;;  iitt  mmaayy  aallssoo  sseerrvvee    tthhee  ppuurrppoossee    ooff  eeqquuiippppiinngg  
tthhee  iinnddiivviidduuaall  wwiitthh  wwhhaatt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  bbee  aa  pprroodduuccttiivvee  mmeemmbbeerr  ooff  ssoocciieettyy..  
TThhrroouugghh  tteeaacchhiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg  tthhee  IInnddiivviidduuaall  aaccqquuiirreess  aanndd  ddeevveellooppss  
kknnoowwlleeddggee,,  bbeelliieeffss,,  aanndd  sskkiillllss  ((wwwwww..eenn..wwiikkiippeeddiiaa..ccoomm))..  

EEffffeeccttiivvee  SScciieennccee  EEdduuccaattiioonn  DDeelliivveerryy  aatt  tthhee  BBaassiicc  LLeevveell::  AA  PPaannaacceeaa  ttoo  BBrriiddggiinngg  tthhee  GGaapp  ffrroomm  
PPoolliiccyy  ttoo  PPrraaccttiiccee  iinn  EEdduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa  --OOkkoorroo  UU..  CC..  SSiillaass 
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  BByy  aanndd  llaarrggee,,  eedduuccaattiioonn  iiss  aa  ddyynnaammiicc  ffoorrccee  wwhhiicchh  iinnfflluueenncceess  tthhee  mmeennttaall,,  
pphhyyssiiccaall,,  eemmoottiioonnaall,,  ssoocciiaall  aanndd  eetthhiiccaall  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall..  IItt  ffuurrtthheerr  
ccoonnnnootteess  tthhaatt  eedduuccaattiioonn  iiss  tthhee  pprroocceessss  bbyy  wwhhiicchh  ppoossiittiivvee  eexxppeerriieennccee  iiss  ggaaiinneedd,,  nnoott  jjuusstt  
aabboouutt  mmaakkiinngg  aa  lliivviinngg  bbuutt  aallssoo  aabboouutt  mmaakkiinngg  aa  lliiffee..  IItt  eemmpphhaassiizzeess  bbootthh  iinntteelllleeccttuuaall  aanndd  
pprraaccttiiccaall  eedduuccaattiioonn  ((OOkkoorroo,,  22001133))..  
  
PPoolliiccyy  

TThhiiss  ccoouulldd  bbee  ddeessccrriibbeedd  ttoo  mmeeaann  aa  pprrooggrraammmmee  ooff  aaccttiioonnss  sseelleecctteedd  ffrroomm  aammoonngg  
aalltteerrnnaattiivveess,,  aanndd//oorr  aa  hhiigghh--lleevveell  oovveerraallll  ppllaann  eemmbbrraacciinngg  tthhee  ggeenneerraall  pprriinncciipplleess  aanndd  aaiimmss  
iinn  ddiirreeccttiinngg  aaffffaaiirrss,,  aaddoopptteedd  bbyy  aann  iinnddiivviidduuaall,,  ggrroouupp,,  oorr  eessppeecciiaallllyy  aa  ggoovveerrnnmmeenntt..  
HHaaddddaadd  aanndd  DDeemmsskkyy  ((11999955::1188))  iinn  LLiittttllee  ((22000033::77))  ddeeffiinneedd  ppoolliiccyy  ttoo  mmeeaann;;  ““aann  eexxpplliicciitt  oorr  
iimmpplliicciitt  ssiinnggllee  ddeecciissiioonn  oorr  ggrroouupp  ooff  ddeecciissiioonnss  wwhhiicchh  mmaayy  sseett  oouutt  ddiirreeccttiivveess  ffoorr  gguuiiddiinngg  
ffuuttuurree  ddeecciissiioonnss,,  iinniittiiaattee  oorr  rreettaarrdd  aaccttiioonnss,,  oorr  gguuiiddee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  pprreevviioouuss  
ddeecciissiioonnss””..  SSiimmppllyy  ppuutt,,  iitt  mmaayy  mmeeaann  aa  bblluuee--pprriinntt  oorr  aa  rrooaadd  mmaapp..  IInn  tthhee  55tthh  eeddiittiioonn  ooff  tthhee  
NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  EEdduuccaattiioonn,,  tthhee  FFeeddeerraall  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  ((FFMMEE,,  22001133::  vv--vvii))  
eexxpplliicciittllyy  ssttrruuccttuurreedd  aanndd  pprreesseenntteedd  NNiiggeerriiaann  EEdduuccaattiioonn  SSyysstteemm  ((NNEESS))  iinnttoo::  
((11..))  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  ggiivveenn  ttoo  cchhiillddrreenn  aaggeedd  00--1155  yyeeaarrss..  IItt  eennccoommppaasssseess  tthhee  eeaarrllyy  

cchhiillddhhoooodd  eedduuccaattiioonn  ((00--55))  aanndd  99  yyeeaarrss  ooff  ffoorrmmaall  sscchhoooolliinngg;;  
((22..))  PPoosstt--BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  ooff  33  yyeeaarrss  iinn  SSeenniioorr  SSeeccoonnddaarryy  SScchhoooollss  aanndd  TTeecchhnniiccaall  

CCoolllleeggeess;;  aanndd  
((33..))  TTeerrttiiaarryy  EEdduuccaattiioonn  pprroovviiddeedd  iinn  ccoolllleeggeess  ooff  EEdduuccaattiioonn,,  PPoollyytteecchhnniiccss,,  

MMoonnootteecchhnniiccss  aanndd  tthhee  UUnniivveerrssiittiieess..  
  

BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  
OOrrddiinnaarriillyy,,  tthhee  tteerrmm  bbaassiicc  iiss  vveerryy  ffuunnddaammeennttaall..  IItt  iiss  iinneevviittaabbllyy  tthhee  bbaassee  ffrroomm  

wwhhiicchh  aallll  eellssee  ddeevveellooppss..  BBaassiicc  eedduuccaattiioonn  iiss  tthhaatt  wwhhiicchh  pprroovviiddeess  aanndd  ggrraannttss  eeqquuaall  
ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  aallll  wwiitthhoouutt  ddiissccrriimmiinnaattiioonn..  NNwwaabbuueezzee  ((11999955))  aarrgguueedd  tthhaatt  BBaassiicc  
EEdduuccaattiioonn  iiss  ffuunnddaammeennttaall  ttoo  tthhee  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  hhiigghheerr  lleevveellss  ooff  eedduuccaattiioonn,,  sscciieennttiiffiicc,,  
tteecchhnnoollooggiiccaall  lliitteerraaccyy,,  ccaappaacciittyy  aanndd  tthhuuss  ttoo  sseellff--rreelliiaanntt  ddeevveellooppmmeenntt..  TThhuuss,,  bbaassiicc  
eedduuccaattiioonn  ((oobbttaaiinnaabbllee  iinn  eeaarrllyy  cchhiillddhhoooodd  yyeeaarrss))  iiss  rreeccooggnniizzeedd  aass  aa  hhuummaann  rriigghhtt  tthhaatt  
sshhoouulldd  bbee  aaccccoorrddeedd  ttoo  aallll  hhuummaann  bbeeiinnggss..  NNwwaabbuueezzee  ((iibbiidd))  ffuurrtthheerrmmoorree  eemmpphhaassiizzeedd  tthhee  
rreelleevvaannccyy  ooff  bbaassiicc  eedduuccaattiioonn  ttoo  nnaattiioonn--bbuuiillddiinngg  aanndd  hhuummaann  eemmppoowweerrmmeenntt  aanndd  cciitteedd  tthhee  
tteenneettss  ooff  tthhee  EEdduuccaattiioonn  DDeeccrreeee  NNoo..  1166  ooff  11998855  ttoo  iinncclluuddee  ““cchhaarraacctteerr  aanndd  mmoorraall  ttrraaiinniinngg,,  
tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ssoouunndd  aattttiittuuddeess,,  tthhee  nnuurrttuurriinngg  ooff  sseennttiimmeennttss  ooff  ppaattrriioottiissmm  aanndd  ootthheerr  
cciivviicc  vviirrttuueess””  ttoo  ssuuppppoorrtt  iitt..  

  
TThhee  iinneessttiimmaabbllee  vvaalluuee  ooff  tthhee  vviissiioonn  ooff  tthhee  UUBBEE  AAcctt,,  22000044  iinn  tteerrmmss  ooff  bbrriinnggiinngg  

aabboouutt  tthhee  ddeessiirreedd  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  nnoottwwiitthhssttaannddiinngg,,  tthhee  
nnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  rraattee  iiss  ssttiillll  aatt  llooww  eebbbb..  OOkkeekkee  ((22000077))  vviivviiddllyy  aarrgguueedd  tthhaatt  wwhhaatt  
ddiivviiddeess  tthhee  wwoorrlldd  ttooddaayy  iinnttoo  ““ddeevveellooppeedd””  aanndd  ““ddeevveellooppiinngg””  ccoouunnttrriieess  iiss  tthhee  lleevveell  ooff  
sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  ddeevveellooppmmeenntt..  TThhaatt  iiss  ttoo  ssaayy,,  tthhaatt  wwiitthhoouutt  sscciieennccee  aanndd  

Academic Discourse: An International Journal, Volume 7 No. 1, November, 2014, ISSN: 2277- 0364    

 



7 
 

tteecchhnnoollooggyy,,  tthheerree  iiss  nnoo  ddeevveellooppmmeenntt..  MMoorreeoovveerr,,  tthhee  rraappiidd  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  
ooff  aannyy  ccoouunnttrryy  ccaann  oonnllyy  bbee  aacchhiieevveedd  tthhrroouugghh  sscciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchh,,  rraattiioonnaall  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  
sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss..  TThhee  ccoonncceepptt  ooff  tthheessee  ccaann  bbeesstt  bbee  
ttrraannssllaatteedd  ttoo  rreeaacchh  aanndd  iinnfflluueennccee  tthhee  lliiffee  ooff  cciittiizzeennss  tthhrroouugghh  eeffffeeccttiivvee  sscciieennccee  eedduuccaattiioonn  
ddeelliivveerryy..  

  
SScciieennccee  EEdduuccaattiioonn  

SScciieennccee,,  aa  ddeerriivvaattiivvee  ooff  aa  LLaattiinn  oorriiggiinn  sscciirree,,  mmeeaannss  ““ttoo  kknnooww””,,  tthhaatt  iiss  ttoo  hhaavvee  
kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  aa  pphheennoommeennoonn..  TToo  hhaavvee  tthhee  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  nnaattuurree  iiss  nnoott  
hhaapphhaazzaarrddllyy  ppuurrssuueedd  bbuutt  aapppprrooaacchheedd  tthhrroouugghh  aa  sscciieennttiiffiicc  mmeetthhoodd..  AA  sscciieennttiiffiicc  mmeetthhoodd  iiss  
aa  llooggiiccaall,,  rraattiioonnaall  aanndd  ssyysstteemmaattiicc  pprroocceessss  bbyy  wwhhiicchh  kknnoowwlleeddggee  iinn  sscciieennccee  iiss  ppuurrssuueedd  aanndd  
ccoonncclluussiioonn  aabboouutt  nnaattuurree  aarroouunndd  tthheemm  ddeerriivveedd  ((EEzzee,,  22001133))..    

  
SScciieennccee,,  aa  ddiisscciipplliinnee  wwiitthh  ppeeccuulliiaarr  cchhaarraacctteerriissttiicc  iiss  tthhee  ssttuuddyy  ooff  nnaattuurree  oorr  

kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  nnaattuurree..  OOkkeekkee  ((22000077::1122))  ooppiinneedd  tthhaatt  sscciieennccee  eedduuccaattiioonn  iiss  aann  iinntteeggrraatteedd  
ffiieelldd  ooff  ssttuuddyy  wwhhiicchh  ““ccaann  bbee  ssaaiidd  ttoo  eemmbbooddyy  aallll  eedduuccaattiioonn  pprroocceesssseess  aaiimmeedd  aatt  pprroovviiddiinngg  
uunnlliimmiitteedd  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  lleeaarrnneerrss  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  uuttiilliizzee  nneecceessssaarryy  kknnoowwlleeddggee,,  
sskkiillllss  aanndd  aattttiittuuddeess  rreeqquuiirreedd  ttoo  ooppeerraattee  eeffffeeccttiivveellyy  iinn  aa  sscciieennttiiffiicc  aanndd  tteecchhnnoollooggiiccaall  
ssoocciieettyy””  BBaalloogguunn,,  iinn  ((UUNNEESSCCOO,,  11999955))  ppoossiitteedd  tthhaatt  aa  ggoooodd  sscciieennccee  eedduuccaattiioonn  sshhoouulldd  
eennaabbllee  uuss  ddeevveelloopp  sscciieennccee  pprroocceessss  sskkiillllss,,  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ccoonncceeppttuuaall  ssttrruuccttuurreess  ooff  
sscciieennccee  aass  wweellll  aass  hhooww  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  aaffffeecctt  hhuummaann  bbeeiinnggss  aanndd  ssoocciieettyy..  
CCeerrttaaiinnllyy  sscciieennccee  aass  ssoouunndd  mmiinndd  ttrraaiinneerr  hhaass  ssoommee  iinn--bbuuiilltt  pprraaccttiiccaall  vvaalluueess  wwhhiicchh  aaiidd  
iinnddiivviidduuaall  rreecciippiieennttss  wwhhoo  aarree  eexxppoosseedd  ttoo  iittss  ssttuuddyy  ttoo  aaccqquuiirree  tthhee  sscciieennttiiffiicc  kknnoowwlleeddggee,,  
ssiinnee  qquuaa  nnoonn  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  aallll  aassppeeccttss  ooff  lliiffee  aanndd  iinn  oonnee’’ss  pprrooffeessssiioonn..  

  
BBrriiddggiinngg  tthhee  GGaapp  ffrroomm  PPoolliiccyy  ttoo  PPrraaccttiiccee  iinn  EEdduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa  tthhrroouugghh  
EEffffeeccttiivvee  SScciieennccee  EEdduuccaattiioonn  DDeelliivveerryy  aatt  tthhee  BBaassiicc  LLeevveell    

TThhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  eeffffeeccttiivvee  sscciieennccee  eedduuccaattiioonn  ddeelliivveerryy  aatt  tthhee  bbaassiicc  lleevveell  ooff  oouurr  
eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm  ttoo  bbrriiddggiinngg  tthhee  ggaapp  ffrroomm  ppoolliiccyy  ttoo  pprraaccttiiccee  iinn  eedduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa  
ccaannnnoott  bbee  oovveerr  eemmpphhaassiizzeedd..  FFiirrsstt  aanndd  ffoorreemmoosstt,,  tthhee  ssttrraatteeggiicc  aanndd  iinniimmiittaabbllee  rroollee  ooff  
sscciieennccee  eedduuccaattiioonn  ((SSEE))  ttoowwaarrddss  aacchhiieevviinngg  tthhee  sseett  ggooaall  iiss  bbeeyyoonndd  ddoouubbtt..  FFaaffuunnwwaa  ((22000044))  
aavveerrrreedd  tthhaatt,,  ““wwee  aarree  lliivviinngg  iinn  aa  wwoorrlldd  wwhheerree  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  hhaavvee  bbeeccoommee  aann  
iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  wwoorrlldd’’ss  ccuullttuurree  aanndd  aannyy  ccoouunnttrryy  tthhaatt  oovveerrllooookkss  tthhiiss  ssiiggnniiffiiccaanntt  ttrruuiissmm  
ddooeess  ssoo  aatt  iittss  oowwnn  ppeerriill””..  HHeennccee,,  sscciieennccee  eedduuccaattiioonn  iiss  aa  wwoorrtthhyy  ppllaattffoorrmm  ttoo  pprreeppaarree  tthhee  
ccoouunnttrryy’’ss  yyoouutthhss  ffoorr  cchhaalllleennggeess  aahheeaadd,,  iinn  aa  hhiigghhllyy  tteecchhnnoollooggiiccaall  wwoorrlldd..  TThhee  
““iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommppeettiittiivveenneessss  iiss  iinnccrreeaassiinnggllyy  bbeeiinngg  ddeeffiinneedd  iinn  tteerrmmss  ooff  aabbiilliittyy  ttoo  
aacccceessss,,  lleeaarrnn,,  aaddaapptt,,  uuttiilliizzee  aanndd  iinnnnoovvaattee  ffrroomm  aavvaaiillaabbllee  tteecchhnnoollooggyy””  ((AAkkppaann,,  22000044::1122))..  
CCoonnvveerrsseellyy,,  nnaattiioonnss  tthhaatt  ffaaiill  ttoo  iinnnnoovvaattee  lloossee  tthheeiirr  ccoommppeettiittiivvee  ppoossiittiioonn..  BByy  iimmpplliiccaattiioonn,,  
aa  ssoouunndd,,  aanndd  ffuunnccttiioonnaall  sscciieennccee  eedduuccaattiioonn  bbaasseedd  oorriieenntteedd  eedduuccaattiioonn  aatt  tthhee  ggrraassss  rroooott  
hhoollddss  tthhee  kkeeyy  ttoo  tthhee  aannsswweerr..  

EEffffeeccttiivvee  SScciieennccee  EEdduuccaattiioonn  DDeelliivveerryy  aatt  tthhee  BBaassiicc  LLeevveell::  AA  PPaannaacceeaa  ttoo  BBrriiddggiinngg  tthhee  GGaapp  ffrroomm  
PPoolliiccyy  ttoo  PPrraaccttiiccee  iinn  EEdduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa  --OOkkoorroo  UU..  CC..  SSiillaass 
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BBee  tthhaatt  aass  iitt  mmaayy,,  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  NNiiggeerriiaa  ((FFGGNN))  iinn  tthhee  44tthh  eeddiittiioonn  ooff  
tthhee  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  EEdduuccaattiioonn  ((22000044::3355)),,  aasssseerrtteedd  tthhaatt  ““SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  
sshhaallll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  ttaauugghhtt  iinn  aann  iinntteeggrraatteedd  mmaannnneerr  iinn  tthhee  sscchhoooollss  ttoo  pprroommoottee  iinn  tthhee  
ssttuuddeennttss,,  tthhee  aapppprreecciiaattiioonn  ooff  tthhee  pprraaccttiiccaall  aapppplliiccaattiioonn  ooff  bbaassiicc  iiddeeaass””  iinn  sscciieenncceess..  TThhiiss  iiss  
oonnee  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  ppoolliicciieess  eevvoollvveedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  hheellpp  ddeevveelloopp  aanndd  pprroommoottee  tthhee  
tteeaacchhiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg  ooff  SSEE  aatt  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss..  GGiivveenn  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  ccoonnssiiddeerraabbllee  
rreessoouurrcceess  eennddoowwmmeenntt  aanndd  ppootteennttiiaall  ffoorr  ssttrroonngg  ggrroowwtthh  bbaassee,,  IIkkookkuu  ((11998844))  iinn  OOkkoorroo  
((22001133::88))  ppoossiitteedd  tthhaatt;;  
  

TThheerree  iiss  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ccuullttuurraall  iinntteeggrraattiioonn  ooff  tthhee  tteecchhnnoollooggiiccaall  pprroocceesssseess  aanndd  aa  
ccoonnsscciioouuss  aatttteemmpptt  ttoo  iinncclluuddee  aanndd  aaccccoommmmooddaattee  sscciieennccee  aass  aann  oovveerrtt  ccoommppoonneenntt  
ooff  oouurr  wwaayy  ooff  lliiffee  aass  aa  ppeeooppllee  wwiitthh  pprrooggrreessssiivvee  iinnffuussiioonn  ooff  tthhee  sscciieennttiiffiicc  
mmeetthhoodd  iinnttoo  tthhee  tthhoouugghhtt  pprroocceesssseess  ooff  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  cciittiizzeennrryy.. 

  
UUnnddoouubbtteeddllyy,,  ssuucchh  iiss  aa  pprree--ccoonnddiittiioonn  ffoorr  rreeaalliizziinngg  tthhee  oofftteenn  eexxpprreesssseedd  ddeessiirree  ffoorr  

aa  mmooddeerrnn  iinnddiiggeennoouuss  tteecchhnnoollooggyy..  HHeennccee  ffoorr  uuss  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  tthhee  iinnhheerreenntt  bbeenneeffiittss  
eemmbbeeddddeedd  iinn  sscciieennccee  eedduuccaattiioonn  ((SSEE)),,  aann  iinntteeggrraatteedd  ffiieelldd  ooff  ssttuuddyy,,  aass  aa  vviittaall  iinnssttrruummeenntt  
ffoorr  bbrriiddggiinngg  tthhee  ggaapp  ffrroomm  ppoolliiccyy  ttoo  pprraaccttiiccee  iinn  eedduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa,,  iitt  iiss  ppeerrttiinneenntt  ttoo  
ttrraannssffoorrmm  aanndd  rreeffoorrmm  hhoolliissttiiccaallllyy  tthhee  iinnhheerriitteedd  cchheeqquueerreedd  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm  ffrroomm  
eerrssttwwhhiillee  ccoolloonniiaall  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  TThhee  iinnttrroodduuccttiioonn  aanndd  tthhee  iinnffuussiioonn  ooff  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  
sscciieennccee  eedduuccaattiioonn  iinnttoo  tthhee  99--yyeeaarr  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  CCuurrrriiccuulluumm  iiss  aa  sstteepp  iinn  tthhee  rriigghhtt  
ddiirreeccttiioonn..  IItt  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ccaarrddiinnaall  iissssuueess  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  aaddoopptteedd  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  
iimmbbaallaannccee  iinnhheerreenntt  iinn  hheerr  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt,,  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  OObbiioommaa,,  vviiaa  tthhee  iinnssttrruummeennttaalliittyy  ooff  tthhee  99--yyeeaarr  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  CCuurrrriiccuulluumm  
((FFMMEE,,  22000077))  aarrttiiccuullaatteedd  aanndd  ssppeecciiffiieedd  tthhee  nneeeedd  ttoo  aattttaaiinn  tthhee  MMiilllleennnniiuumm  DDeevveellooppmmeenntt  
GGooaallss  ((MMDDGGss))  bbyy  tthhee  yyeeaarr  22001155  aanndd  tthhee  ccrriittiiccaall  ttaarrggeettss  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  EEccoonnoommiicc  
EEmmppoowweerrmmeenntt  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  SSttrraatteeggyy  ((NNEEEEDDSS))  aass  aa  tteesstt  ooff  tthhee  ffuunnccttiioonnaalliittyy  ooff  hheerr  
nneeww  ssyysstteemm  ooff  eedduuccaattiioonn..  TThhuuss  ffaarr,,  tthhee  NNEEEEDDSS  aarree  NNiiggeerriiaa’’ss  hhoommee  ggrroowwnn  rreessppoonnssee  ttoo  
gglloobbaall  rreeffoorrmmss  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  cchhaalllleennggeess  iinn  tthhee  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  ccoonntteexxtt  wwhhiicchh  
iinncclluuddee  aammoonngg  ootthheerrss::  
((ii))    VVaalluuee  rree--oorriieennttaattiioonn;;  
((iiii))    PPoovveerrttyy  eerraaddiiccaattiioonn;;  
((iiiiii))    JJoobb  ccrreeaattiioonn  aanndd  wweeaalltthh  ggeenneerraattiioonn;;  aanndd    
((iivv))    UUssiinngg  eedduuccaattiioonn  ttoo  eemmppoowweerr  tthhee  ppeeooppllee..   
  

SSttrraatteeggiiccaallllyy,,  NNiiggeerriiaann  EEdduuccaattiioonn  RReesseeaarrcchh  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  CCoouunncciill  ((NNEERRDDCC))  
hhaavvee  ppuutt  iinn  ppllaaccee  mmaacchhiinneerryy  ttoo  rreevviieeww,,  rree--ssttrruuccttuurree,,  aanndd  rree--aalliiggnn  tthhee  tthheenn  eexxiissttiinngg  sscchhooooll  
ccuurrrriiccuullaa  ffoorr  pprriimmaarryy  aanndd  jjuunniioorr  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss  ((JJSSSS))  ttoo  ffiitt  iinnttoo  aa  99--yyeeaarr  BBaassiicc  
EEdduuccaattiioonn  pprrooggrraammmmee  ssoo  aass  ttoo  eemmppoowweerr  tthhee  ppeeooppllee  uussiinngg  eedduuccaattiioonn..  EEdduuccaattiioonn  iiss  tthhee  
mmootthheerr  ooff  aallll  pprrooffeessssiioonnss..  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  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ffooccuusseedd  ttoo  aacchhiieevviinngg  tthhee  MMDDGGss  aanndd  tthhee  ccrriittiiccaall  
eelleemmeennttss  ooff  NNEEEEDDSS..  CCeerrttaaiinnllyy  bbyy  tthhee  iinnffuussiioonn  ooff  SScciieennccee  eedduuccaattiioonn  iinnttoo  tthhee  99--yyeeaarr  
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bbaassiicc  eedduuccaattiioonn  ccuurrrriiccuulluumm,,  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  bbrriiddggiinngg  tthhee  ggaapp  ffrroomm  ppoolliiccyy  ttoo  pprraaccttiiccee  
iinn  eedduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa  bbeeccoommeess  ppllaauussiibbllee..  AAddeenniiyyii  iinn  tthhee  99--yyeeaarr  BBaassiicc  SScciieennccee  
EEdduuccaattiioonn  CCuurrrriiccuulluumm  ((FFMMEE,,  22000077)),,  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  oovveerraallll  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm  
aarree  ttoo  aaiidd  tthhee  lleeaarrnneerrss  ttoo::  
ii))  DDeevveelloopp  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  ssoocciiaall  

nneeeeddss;;  
iivv))  TTaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhee  nnuummeerroouuss  ccaarreeeerr  ooppppoorrttuunniittiieess  ooffffeerreedd  bbyy  sscciieennccee  aanndd  

tteecchhnnoollooggyy,,  aanndd  bbeeccoommee  pprreeppaarreedd  ffoorr  ffuurrtthheerr  ssttuuddiieess  iinn  SScciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy..’’  
  

SScciieennccee  eedduuccaattiioonn  eexxppoosseess  lleeaarrnneerrss,,  uussuuaallllyy  pprroossppeeccttiivvee  tteeaacchheerrss  ooff  sscciieennccee,,  ttoo  
sscciieennttiiffiicc  aanndd  tteecchhnnoollooggiiccaall  kknnoowwlleeddggee,,  ttoo  tthhee  nnaattuurree  ooff  sscciieennccee  aanndd  sscciieennttiiffiicc  pprroocceesssseess,,  
ttoo  sscciieennttiiffiicc  aattttiittuuddee  aass  wweellll  aass  eeqquuiippppiinngg  tthheemm  wwiitthh  pprrooffeessssiioonnaall  sskkiillllss  ooff  aa  sscciieennccee  
tteeaacchheerr,,  ffoorr  rreeaaddyy  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  eevveerryyddaayy  lliivviinngg  ((OOkkeekkee,,  22000077))..  TThheessee  aattttrriibbuutteess  ooff  SSEE  
wwiillll  eennaabbllee  tthheemm  ffaaccee  cchhaalllleennggeess,,  mmaakkee  iinnffoorrmmeedd  ddeecciissiioonnss,,  ddeevveelloopp  ssuurrvviivvaall  ssttrraatteeggiieess,,  
aanndd  lleeaarrnn  ttoo  lliivvee  eeffffeeccttiivveellyy  wwiitthhiinn  tthhee  gglloobbaall  ccoommmmuunniittyy  ((FFMMEE,,  22000077))..  

  
TThhee  99--yyeeaarr  bbaassiicc  eedduuccaattiioonn  ccuurrrriiccuulluumm  iiss  ffooccuusseedd  ttoo  aaffffoorrdd  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ooff  

ccaattcchhiinngg  tthheemm  yyoouunngg..  IItt  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  eevveerryy  NNiiggeerriiaann  cchhiilldd  iinn  tthhee  bbaassiicc  
lleevveellss  ooff  eedduuccaattiioonn  iiss  aaddeeqquuaatteellyy  iinnffoorrmmeedd  tthhrroouugghh  wweellll  ddeevveellooppeedd  iinnssttrruuccttiioonnaall  
mmaatteerriiaallss  oonn  iissssuueess  ooff  sscciieennccee  eedduuccaattiioonn  wwhhiicchh  iinneevviittaabbllyy  wwiillll  pprreeppaarree  tthheemm  ttoo  bbeeccoommee  
sseellff--rreelliiaanntt..  TThhee  iinnccoorrppoorraattiioonn  ooff  sscciieennccee  eedduuccaattiioonn  iinnttoo  tthhee  bbaassiicc  eedduuccaattiioonn  ccuurrrriiccuulluumm  
iiss  aa  ppeerrffeecctt  oonnee..  IItt  wwaass  ddeessiiggnneedd  ttoooo,,  iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthhee  ttaarrggeett  ooff  ddeelliivveerriinngg  bbaassiicc  
eedduuccaattiioonn  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  aanndd  ttoo  mmeeeett  tthhee  MMiilllleennnniiuumm  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss  ((MMDDGGss))  aanndd  
EEdduuccaattiioonn  ffoorr  AAllll  ((EEFFAA))  ttaarrggeettss  bbyy  22001155,,  aanndd  bbyy  eexxtteennssiioonn  vviissiioonn  2200::22002200..  

  
FFrroomm  tthhee  ffoorreeggooiinngg  ddiissccoouurrssee,,  iitt  iiss  oobbvviioouuss  tthhaatt  iiff  tthhee  99--yyeeaarr  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  

CCuurrrriiccuulluumm  aanndd  iittss  ootthheerr  aaddjjooiinniinngg  ppaarraapphheerrnnaalliiaa  aarree  ffuullllyy  aanndd  hhoolliissttiiccaallllyy  iimmpplleemmeenntteedd,,  
wwoouulldd  gguuaarraanntteeee  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  bbrriiddggiinngg  tthhee  ggaapp  ffrroomm  ppoolliiccyy  ttoo  pprraaccttiiccee  iinn  
eedduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa,,  wwiitthh  tthhee  ccoonnccoommiittaanntt  pprroodduuccttiioonn  ooff  yyoouutthhss  wwhhoo  hhaavvee  aaccqquuiirreedd  tthhee  
bbaassiicc  sskkiillllss  aanndd  ggaaiinneedd  tthhee  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  sseellff--rreelliiaannccee  aanndd  eeccoonnoommiicc  iinnddeeppeennddeennccee..  

  
TThhee  TTeeaacchheerr  FFaaccttoorr  

EEvveerryy  aassppeecctt  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  rreevvoollvveess  oonn  eedduuccaattiioonn..  IItt  iiss  tthhee  ttoottaalliittyy  ooff  aallll  
eexxppeerriieenncceess  ggaaiinneedd  bbyy  aann  iinnddiivviidduuaall  wwhheetthheerr  lleeaarrnneedd  oorr  uunnlleeaarrnneedd  ffrroomm  bbiirrtthh  aanndd  
tthhrroouugghhoouutt  ttiillll  ddeeaatthh..    NNeevveerrtthheelleessss,,  oonnee  mmaajjoorr  aanndd  rreeccuurrrriinngg  pprroobblleemm  iinn  tthhee  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aannyy  ddeessiiggnneedd  sscchhooooll  ccuurrrriiccuulluumm  hhaass  bbeeeenn  tthhee  tteeaacchheerr  ffaaccttoorr..  WWhhoo  iiss  aa  
tteeaacchheerr??  AA  tteeaacchheerr  mmaayy  bbee  ddeessccrriieedd  ttoo  mmeeaann,,  oonnee  wwhhoo  hhaass  bbeeeenn  pprrooffeessssiioonnaallllyy  ttrraaiinneedd  iinn  
aannyy  tteeaacchheerr  eedduuccaattiioonn  pprrooggrraammeess,,    eennddoowweedd  wwiitthh  cceerrttaaiinn  kknnoowwlleeddggee  aanndd//oorr  sskkiillllss,,  wwhhoo  
ddeelliibbeerraatteellyy  ccaarrrriieess  oouutt  ccoonnsscciioouuss  aaccttiivviittiieess  ooff  iimmppaarrttiinngg  tthheessee  kknnoowwlleeddggee  ccuumm  sskkiillllss  ttoo  
ssoommee  ootthheerr  ppeerrssoonnss..  

EEffffeeccttiivvee  SScciieennccee  EEdduuccaattiioonn  DDeelliivveerryy  aatt  tthhee  BBaassiicc  LLeevveell::  AA  PPaannaacceeaa  ttoo  BBrriiddggiinngg  tthhee  GGaapp  ffrroomm  
PPoolliiccyy  ttoo  PPrraaccttiiccee  iinn  EEdduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa  --OOkkoorroo  UU..  CC..  SSiillaass 
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TThhee  tteeaacchheerr  aa  ppootteenntt  eelliixxiirr  iinn  bbrriiddggiinngg  wwhhaatteevveerr  iinnhheerreenntt  ggaapp  iinn  eedduuccaattiioonn  iinn  
NNiiggeerriiaa  iiss  aann  iinnddiissppuuttaabbllee  ffaacctt..  TTeeaacchheerrss  mmaatttteerr  iinn  iinnssttrruuccttiioonnaall  ddeelliivveerryy  aatt  aallll  lleevveellss  ooff  
oouurr  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm..  TThhee  ppiivvoottaall  rroollee  tteeaacchheerrss’’  ppllaayy  iiss  iinn  tthhee  ffaacctt  tthhaatt,,  iitt  iiss  tthhee  tteeaacchheerr  
wwhhoo  ggiivveess  mmeeaanniinngg  ttoo  aannyy  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm..  TThhee  tteeaacchheerr  iiss  vveesstteedd  wwiitthh  tthhee  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  hheellpp  hhiiss  nnaattiioonn  aattttaaiinnss  hheerr  ddrreeaammss  aanndd  aassppiirraattiioonn,,  aass  nnoo  eedduuccaattiioonn  
ssyysstteemm,,  aanndd  bbyy  eexxtteennssiioonn  tthhee  eennttiirree  nnaattiioonn  mmaayy  rriissee  aabboovvee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  iittss  tteeaacchheerrss  
((FFMMEE,,  22000044))..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  tthheenn  HHoonn..  MMiinniisstteerr  ffoorr  EEdduuccaattiioonn  RRuuqqaayyyyaattuu  iinn  EETTFF  
((22001111  11SSTT  qqttrr..eedd..)),,  ffoorr  tthhee  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  ggooaallss  ooff  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  AAllll  ((EEFFAA))  aanndd  tthhee  
MMiilllleennnniiuumm  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss  ((MMDDGGss))  tthhee  kkeeyy  ddeetteerrmmiinnaannttss  ooff  ssuucccceessss  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..  
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))  nnootteedd  tthhaatt,,  tthhee  tteeaacchheerr  hhoollddss  tthhee  kkeeyy  ttoo  mmeeaanniinnggffuull  
eedduuccaattiioonn  wwhhiicchh  iiss  vviittaall  ttoo  nnaattiioonn  bbuuiillddiinngg,,  ccoonnsseeqquueennttllyy  aannyy  nnaattiioonn  ddeessiirroouuss  ooff  
ttrraannssffoorrmmaattiioonn  iinnttoo  aa  ggrreeaatt  ccoouunnttrryy  mmuusstt  bbee  ccoommmmiitttteedd  ttoo  mmaakkiinngg  tteeaacchheerrss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  
mmeeeett  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  tthhee  sscchhooooll  ssyysstteemmss..  
  
TThhee  RRoollee  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  ootthheerr  SSttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tthhee  EEdduuccaattiioonn  SSeeccttoorr  

GGoovveerrnnmmeenntt  rroollee  aarree  mmaannyy  aanndd  vvaarriieedd..  FFiirrsstt  aanndd  ffoorreemmoosstt,,  iitt  pprroovviiddeess  aann  
eennaabblliinngg  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  eedduuccaattiioonn  ttoo  tthhrriivvee..  TThhee  eedduuccaattiioonn  sseeccttoorr  wwhhiicchh  iiss  ppiivvoottaall  ttoo  
tthhee  aaccttuuaalliizzaattiioonn  ooff  ccuurrrreenntt  nnaattiioonnaall  aanndd  gglloobbaall  ggoovveerrnnmmeenntt  ppoolliiccyy  oobbjjeeccttiivveess  iiss  oonn  tthhee  
CCoonnccuurrrreenntt  LLiisstt,,  mmaakkiinngg  iitt  aa  sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  FFeeddeerraall,,  SSttaatteess  aanndd  LLooccaall  
GGoovveerrnnmmeennttss  ((FFMMEE,,  22000099))..  TThhee  FFeeddeerraall  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  ((FFMMEE)),,  aann  iinntteerrvveennttiioonn  
oorrggaann  ooff  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ppoolliiccyy  ffoorrmmuullaattiioonn,,  mmoonniittoorriinngg  ooff  
iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  aanndd  sseettttiinngg  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ssttaannddaarrddss  wwiitthhiinn  tthhee  nnaattiioonn’’ss  eedduuccaattiioonn  
sseeccttoorr  ((iibbiidd))..  

  
TThhee  11999999  CCoonnssttiittuuttiioonn  hhaass  eemmpphhaattiiccaallllyy  ppllaacceedd  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  ssuubb--sseeccttoorr  

eexxcclluussiivveellyy  ttoo  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  SSttaatteess  aanndd  LLooccaall  GGoovveerrnnmmeennttss..  HHoowweevveerr,,  ffoorr  
tthhee  FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  iittss  ccoommmmiittmmeenntt  aanndd  tthhee  ggrreeaatt  vvaalluuee  iitt  aattttaacchheess  
ttoo  eedduuccaattiioonn  eessttaabblliisshheedd  tthhee  UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn  ((UUBBEECC))  bbyy  aann  AAcctt  
ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy..  IItt  iiss  aann  iinntteerrvveennttiioonn  aaggeennccyy  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  tthhee  ffeeddeerraall  
ggoovveerrnnmmeenntt  iinntteerrvveenneess  iinn  tthhee  bbaassiicc  eedduuccaattiioonn  ssuubb--sseeccttoorr..  IItt  iiss  cchhaarrggeedd  wwiitthh  tthhee  ccoo--
oorrddiinnaattiioonn,,  mmoonniittoorriinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  UUBBEE  pprrooggrraammmmee  tthhrroouugghhoouutt  iittss  ffiirrsstt  
nniinnee--yyeeaarr  ggeessttaattiioonn  ppeerriioodd  aanndd  bbeeyyoonndd..  NNeexxtt  ttoo  UUBBEECC  iinn  ssiimmiillaarr  ffuunnccttiioonnss  iiss  tthhee  
NNaattiioonnaall  CCoommmmiissssiioonn  ffoorr  NNoommaaddiicc  EEdduuccaattiioonn  ((NNCCNNEE))  aanndd  NNaattiioonnaall  MMaassss  EEdduuccaattiioonn  
CCoommmmiissssiioonn  ((NNMMEECC))  ((OOkkoorroo,,  22001133))..  

  
TToo  eennssuurree  tthhee  ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  ssuusstteennaannccee  ooff  tthhee  UUBBEE  sscchheemmee,,  tthhee  

FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ggoonnee  iinnttoo  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  ootthheerr  iinntteerrvveennttiioonn  aaggeenncciieess  
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((SSttaakkeehhoollddeerrss))..  TThhee  NNiiggeerriiaann  EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  CCoouunncciill  
((NNEERRDDCC))  iiss  oonnee  ooff  ssuucchh  aaggeenncciieess..  TThhee  FFGG  wwoorrkkiinngg  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthheessee  aaggeenncciieess  
iiss  mmaakkiinngg  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddrriivveess  aanndd  ccoommmmiittmmeennttss  ttoo  hhuummaann  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  pprroovviissiioonn  ooff  
mmaatteerriiaallss  ffoorr  tthhee  UUBBEE  pprrooggrraammmmee..  

  
IIddeennttiiffiieedd  CChhaalllleennggeess  AAggaaiinnsstt  BBrriiddggiinngg  tthhee  GGaapp  iinn  EEdduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa  

AAss  llaauuddaabbllee  aass  sscciieennccee  eedduuccaattiioonn  ddeelliivveerryy  iinn  oouurr  sscchhoooollss  mmiigghhtt  ssoouunndd,,  iittss  eeffffeeccttiivvee  
uussaaggee  iinn  bbrriiddggiinngg  tthhee  ggaapp  ffrroomm  ppoolliiccyy  ttoo  pprraaccttiiccee  iinn  eedduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa  iiss  nnoott  wwiitthhoouutt  
hhiittcchheess..  
11..  PPoolliiccyy  SSuummmmeerrssaauullttss..  IItt  iiss  eevveenn  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ddeeffiinnee  tthhee  ppoolliicciieess  wwee  aarree  iimmpplleemmeennttiinngg  

iinn  tthhiiss  ccoouunnttrryy..  IInn  mmoosstt  ccaasseess,,  yyoouu  wwiillll  ddiissccoovveerr  tthhaatt  aa  ppoolliiccyy  iiss  bbeeiinngg  ffoorrmmuullaatteedd,,  
bbeeffoorree  iitt  ggeettss  ttoo  tthhee  lleevveell  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  aa  nneeww  ppoolliiccyy  iiss  aallrreeaaddyy  eemmeerrggiinngg;;  

22..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  nnoott  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  ccoommmmiitt  rreessoouurrcceess  ttoo  iimmpplleemmeenntt  ppoolliicciieess  ttoo  tthhee  
lleetttteerr  aanndd  sseeee  ttoo  iittss  eeffffeeccttiivveenneessss  aanndd  lliimmiittaattiioonnss;;  

33..  TThhee  iissssuuee  ooff  MMiinniisstteerr’’ss  tteennuurree..  MMoosstt  oofftteenn,,  tthhee  lliiffee  ssppaann  ooff  aa  MMiinniisstteerr,,  wwhhoo  iiss  tthhee  
kkeeyy  ppoolliiccyy  mmaakkeerr  aanndd  iimmpplleemmeenntteerr  hhaass  aallwwaayyss  bbeeeenn  lleessss  tthhaann  ttwwoo  yyeeaarrss;;  

44..  TThheerree  aarree  aallssoo  ssttrruuccttuurraall  pprroobblleemmss..  MMaannyy  ooff  tthhee  MMiinniissttrriieess  tthhaatt  uuttiilliizzee  sscciieennccee  aanndd  
tteecchhnnoollooggyy  lliikkee  aaggrriiccuullttuurree,,  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  tteecchhnnoollooggyy,,  eettcc  ddoo  nnoott  sseeeemm  ttoo  kknnooww  
hhooww  tthheeyy  rreellaattee  wwiitthh  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  ((TThhee  GGuuaarrddiiaann,,  2277  FFeebbrruuaarryy,,  22001144  pppp..  
3388,,  4499))..  

  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  OObbaannyyaa  ((22000044::66)),,  tthhee  oovveerraallll  cclliimmaattee  ooff  ppoolliittiiccaall  iinnssttaabbiilliittyy  lleedd  ttoo  
  

llaacckk  ooff  ccoonnttiinnuuiittyy  iinn  eedduuccaattiioonnaall  ppoolliicciieess  aanndd  pprroojjeeccttss,,  iinncclluuddiinngg  ffrreeqquueenntt  
cchhaannggeess  iinn  eedduuccaattiioonn  sseeccttoorr  ppeerrssoonnnneell,,  aass  eeaacchh  nneeww  rreeggiimmee  cchhoossee  iittss  nneeww  sseett  ooff  
mmiinniisstteerrss,,  aaddvviissoorrss,,  tteecchhnnooccrraattss,,  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorrss,,  aanndd  aass  eeaacchh  nneeww  rreeggiimmee  
ssoouugghhtt  ttoo  rree--iinnvveenntt  tthhee  wwhheeeell  bbyy  pprreetteennddiinngg  ttoo  ssttaarrtt  ffrroomm  zzeerroo..  

  
CCoonncclluussiioonn  

TThhee  iinnttrroodduuccttiioonn  aanndd  iinnccoorrppoorraattiioonn  ooff  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  sscciieennccee  eedduuccaattiioonn  iinnttoo  tthhee  
99--yyeeaarr  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  CCuurrrriiccuulluumm  bbyy  tthhee  FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  aa  sstteepp  iinn  tthhee  rriigghhtt  
ddiirreeccttiioonn..  IItt  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ccaarrddiinnaall  iissssuueess  tthhee  FFGG  aaddoopptteedd  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  iinnhheerreenntt  
iimmbbaallaannccee  iinn  tthhee  iinnhheerriitteedd  cchheeqquueerreedd  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm  ffrroomm  oouurr  eerrssttwwhhiillee  ccoolloonniiaall  
mmaasstteerrss..  TToo  eennssuurree  iittss  ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  tthhee  FFGG  eessttaabblliisshheedd  mmaannyy  iinntteerrvveennttiioonn  
aaggeenncciieess  wwiitthh  wwhhiicchh  iitt  wwoorrkkeedd  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp  ccaappaacciittyy..  PPoolliiccyy  ssuummmmeerrssaauullttss,,  cclliimmaattee  ooff  
ppoolliittiiccaall  iinnssttaabbiilliittyy  aammoonngg  ootthheerrss  wweerree  iiddeennttiiffiieedd  aass  oobbssttaacclleess,,  wwhhiicchh  iinneevviittaabbllyy  ccaallllss  ffoorr  
aa  hhoolliissttiicc  rreepprriioorriittiizzaattiioonn  ooff  oouurr  ppoolliicciieess,,  aanndd  jjuuddiicciioouuss  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  ffuunnddss  ttoo  ggeett  iitt  rriigghhtt  
aanndd  hhaavvee  tthhee  ggaapp  bbrriiddggeedd..    
  
RReeccoommmmeennddaattiioonnss  
  FFoorr  tthhee  ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  eeffffeeccttiivvee  sscciieennccee  eedduuccaattiioonn  ddeelliivveerryy  aatt  
tthhee  bbaassiicc  lleevveell  ccaallllss  ffoorr  aa  hhoolliissttiicc  rreepprriioorriittiizzaattiioonn  ooff  oouurr  ppoolliicciieess,,  pprrooppeerr  

EEffffeeccttiivvee  SScciieennccee  EEdduuccaattiioonn  DDeelliivveerryy  aatt  tthhee  BBaassiicc  LLeevveell::  AA  PPaannaacceeaa  ttoo  BBrriiddggiinngg  tthhee  GGaapp  ffrroomm  
PPoolliiccyy  ttoo  PPrraaccttiiccee  iinn  EEdduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa  --OOkkoorroo  UU..  CC..  SSiillaass 
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ccoonncceeppttuuaalliizzaattiioonn  ooff  pprroojjeeccttss  aanndd  jjuuddiicciioouuss  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  ffuunnddss  ttoo  ggeett  iitt  rriigghhtt..  IItt  bbeehhoovveess  
oonn  tthhee  pprriinncciippaall  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tthhee  eedduuccaattiioonn  sseeccttoorr,,  ttoo  hhaavvee  aa  rree--tthhiinnkk  aanndd  mmooddiiffiiccaattiioonn  
ooff  aattttiittuuddeess  iinn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ddeessiirreedd  ggooaallss..  MMoorreessoo,,  lleett  uuss  nnoott  ffoorrggeett  tthhaatt  tthhee  
tteeaacchheerr  ffaaccttoorr  iiss  iinnddiissppeennssaabbllee  iinn  tthhee  eennttiirree  eeppiissooddee..  HHeennccee,,  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  tteeaacchheerrss  iinn  
tthhee  eennttiirree  ssyysstteemm  sshhoouulldd  bbee  aaddddrreesssseedd  wwiitthh  vviiggoouurr  vviiaa  tteeaacchheerr  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg,,  
rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  aaddeeqquuaattee  aanndd  qquuaalliiffiieedd  tteeaacchheerrss,,  aanndd  eennssuurree  tthhaatt  tteeaacchheerrss  aarree  eennccoouurraaggeedd  
aanndd  mmoottiivvaatteedd..  AAllssoo  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  aann  eennaabblliinngg  llaaww  ttoo  ooppeerraattee  aann  ooppeenn  sscchhooooll  ssyysstteemm  
iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  ttoo  ttaakkee  ccaarree  ooff  tthhoossee  wwhhoo  aarree  uunnaabbllee  ttoo  ttrraannssiitt  ttoo  JJSSSS  iiss  aaddvvooccaatteedd..  
  
  

RReeffeerreenncceess  
AAkkppaann,,  BBeenn..  BB..  ((22000088))..  NNiiggeerriiaa  aanndd  tthhee  FFuuttuurree  ooff  SScciieennccee  EEdduuccaattiioonn..    SScciieennccee  TTeeaacchheerrss  

AAssssoocciiaattiioonn  ooff  NNiiggeerriiaa..  IIbbaaddaann::  OOlluusseeyyii  PPrreessss  LLttdd..  
  
AAllii,,  AA..  ((22000066))..  CCoonndduuccttiinngg  RReesseeaarrcchh  iinn  EEdduuccaattiioonn  aanndd  tthhee  SSoocciiaall  SScciieenncceess..  EEnnuugguu::  

TTaasshhiinnwwaa  NNeettwwoorrkkss  
  
BBaalloogguunn,,  TT..AA..  ((11999955))..  IInntteeggrraatteedd  SScciieennccee  TTeeaacchhiinngg::  CCoonncceepptt,,  PPrroobblleemm  aanndd  PPrrooggrreessss  iinn  

UUNNEESSCCOO  ((eedd))..  IInntteeggrraatteedd  TTeeaacchhiinngg  iinn  AAffrriiccaann  SScchhoooollss..  DDaakkaarr::  HHeeiinneemmaannnn  
EEdduuccaattiioonnaall  BBooookkss  ((NNiigg..))  PPllcc..  aanndd  UUNNEESSCCOO..  

  
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..  

  
EEzzee,,  DD..NN..  ((22001133))..  SScciieennccee  WWiitthhoouutt  WWoommeenn::  AA  PPaarraaddooxx..  7755tthh  IInnaauugguurraall  LLeeccttuurree  ooff  

UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNiiggeerriiaa,,  NNssuukkkkaa..  
  
FFaaffuunnwwaa,,  BB..AA..  ((22000044))..  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivveess  iinn  AAffrriiccaann  EEdduuccaattiioonn..  LLoonnddoonn::  MMaaccmmiillllaann  

LLiimmiitteedd..  
  
FFeeddeerraall  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  ((22000044))..  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  EEdduuccaattiioonn  ((44tthh  eedd..))  LLaaggooss::  

FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  PPrreessss..  
  
FFeeddeerraall  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  ((22000077))..  99--yyeeaarr  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  CCuurrrriiccuulluumm..  BBaassiicc  

SScciieennccee  ffoorr  JJSSSS  11--33..  AAbbuujjaa::  NNEERRDDCC  PPrreessss..  
  
FFeeddeerraall  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  ((22000099))..  RRooaaddmmaapp  ffoorr  NNiiggeerriiaann  EEdduuccaattiioonn  SSeeccttoorr..  LLaaggooss::  

NNEERRDDCC  PPrreessss..  
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FFeeddeerraall  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  ((22001133))..  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  EEdduuccaattiioonn  ((55tthh  eedd..))  LLaaggooss::  
FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  PPrreessss..  

  
LLiittttllee,,  AA..WW..  ((22000033))..  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  AAllll::  PPoolliiccyy  aanndd  PPllaannnniinngg  LLeessssoonnss  ffrroomm  SSrrii  LLaannkkaa..  

LLoonnddoonn::  FFuulllleerr  DDaavviieess  LLiimmiitteedd..  
  
MMaadduuaabbuumm,,  MM..AA..  ((11998899))..  TTeeaacchhiinngg  IInntteeggrraatteedd  SScciieennccee  EEffffeeccttiivveellyy..  OOnniittsshhaa..  SSppaaccee  

MMaattrriixx  PPuubblliiccaattiioonn  LLttdd..  
  
NNwwaabbuueezzee,,  BB..OO..  ((11999955))..  CCrriisseess  aanndd  PPrroobblleemmss  iinn  EEdduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa..  IIbbaaddaann::  

SSppeeccttrruumm  BBooookkss  LLttdd..  
  
OOggbbooddoo,,  AA..&&  OOnnuunnaakkuu,,  MM..  ((11999922))..  66::33::33::44::  TThhee  NNuummbbeerrss  DDoonn’’tt  AAdddd  uupp::  FFiifftteeeenn  yyeeaarrss  

aafftteerr,,  NNiiggeerriiaa’’ss  mmuucchh  vvaauunntteedd  EEdduuccaattiioonn  PPoolliiccyy  iiss  yyeett  ttoo  ffiinndd  iittss  ffeeeett..  TThhee  AAffrriiccaann  
GGuuaarrddiiaann..  SSeepptteemmbbeerr  1144,,  pp..1133..  

  
OOggiijjii,,  JJ..  ((22001144))..  AAbboolliittiioonn  ooff  TTeeaacchheerrss’’  TTrraaiinniinngg  CCoolllleeggeess,,  EEdduuccaattiioonn  SSeeccttoorr’’ss  GGrreeaatteesstt  

MMiisshhaapp..  TThhee  GGuuaarrddiiaann,,  FFeebbrruuaarryy  2277..  NNoo..  1122,,884455..  
  
OObbaannyyaa,,  PP..  ((22000044))..  TThhee  DDiilleemmmmaa  ooff  EEdduuccaattiioonn  iinn  AAffrriiccaa..  IIbbaaddaann::  HHeeiinneemmaannnn  

EEdduuccaattiioonnaall  BBooookkss  ((NNiigg..))  PPllcc..  
  
OOkkeekkee,,  EE..AA..CC..  ((22000077))..  MMaakkiinngg  SScciieennccee  EEdduuccaattiioonn  AAcccceessssiibbllee  ttoo  AAllll..  2233rrdd  IInnaauugguurraall  

LLeeccttuurree  ooff  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNiiggeerriiaa,,  NNssuukkkkaa..  
  
OOkkoorroo,,  SS..UU..CC..  &&  CChhiiggbboo,,  EE..UU..((22000011))..SSttuuddeennttss  PPeerrffoorrmmaannccee  iinn  JJssssIIIIII  IInntteeggrraatteedd  SScciieennccee  

aass  PPrreeddiiccttoorr  ooff  ssttuuddeennttss’’  PPeerrffoorrmmaannccee  iinn  ssssss  SScciieenncceess  iinn  NNssuukkkkaa  aanndd  EEnnuugguu  
EEdduuccaattiioonn  ZZoonneess..  UUnnppuubblliisshheedd  BB..SScc((EEdd))  PPrroojjeecctt  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SScciieennccee  
EEdduuccaattiioonn,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNiiggeerriiaa,,  NNssuukkkkaa..  

  
OOkkoorroo,,  SS..UU..CC..  ((22001133,,  DDeecceemmbbeerr  22--66))..DDeevveellooppiinngg  EEnnttrreepprreenneeuurrsshhiipp  MMiinnddsseett  iinn  SScciieennccee  

aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  EEdduuccaattiioonn::    AA  vveerriittaabbllee  IInnssttrruummeenntt  ffoorr  NNaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt..  
PPaappeerr  PPrreesseenntteedd  aatt  tthhee  11sstt  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmiicc  CCoonnffeerreennccee  ooff  SScchhooooll  ooff  BBuussiinneessss  
EEdduuccaattiioonn  EEnnuugguu  SSttaattee  CCoolllleeggee  ooff  EEdduuccaattiioonn  ((TTeecchhnniiccaall)),,EEnnuugguu  hheelldd  iinn  EEnnuugguu..  

  
  
  
  
 

EEffffeeccttiivvee  SScciieennccee  EEdduuccaattiioonn  DDeelliivveerryy  aatt  tthhee  BBaassiicc  LLeevveell::  AA  PPaannaacceeaa  ttoo  BBrriiddggiinngg  tthhee  GGaapp  ffrroomm  
PPoolliiccyy  ttoo  PPrraaccttiiccee  iinn  EEdduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa  --OOkkoorroo  UU..  CC..  SSiillaass 


