În atenția doamnei/domnului director
Stimaţi Parteneri,
Organizația Salvații Copiii (coordonator național), împreună cu partenerii săi – Ministerul
Educației Naționale, Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistență Educațională,
Centrul Romilor pentru Intervenție Socială şi Studii „Romani Criss”, Centrul Educația 2000+,
Centrul pentru Educație şi Dezvoltare Profesională „Step by Step”, Asociația OvidiuRo, World
Vision România, Roma Education Fund Romania, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți
– Învățământ Preuniversitar şi Federația Sindicatelor Libere din Învățământ vă invită să vă
alăturaţi ediţiei din acest an a Campaniei Globale pentru Educaţie!
Campania Globală pentru Educaţie este un eveniment desfăşurat anual, la nivel mondial, de
o coaliție de organizații neguvernamentale, sindicate şi grupuri de cetățeni din întreaga lume
iar, începând cu anul 2001, este coordonat în România de Organizația Salvați Copiii.
În anul 2013, sub sloganul ”Toţi copiii au nevoie de un profesor”, Campania Globală pentru
Educație va avea ca temă de interes cadrele didactice. Punctul de vârf al ediției din acest an
este Săptămâna Globală de Acţiune, ce va avea loc în perioada 22 – 28 aprilie 2013, și va
reuni participanți din mii de școli, din aproximativ 100 de țări ale lumii.
Fiecare copil din lume are dreptul la o educație de calitate, dar nici un copil nu se poate
bucura de acest drept în absența unor cadre didactice calificate. Și totuși, deși în lume se
înregistrează progrese (lente, ce-i drept) către aducerea la școală a fiecărui copil, continuă să
persiste o lipsă majoră de cadre didactice profesioniste, bine pregătite și corespunzător
susținute. Acest fenomen reprezintă o barieră în respectarea dreptului la educație, nu numai
pentru 132 de milioane de copii din întreaga lume care nu merg la școală – dintre care 61 de
milioane ar trebui să frecventeze învățământul primar și 71 de milioane învățământul
gimnazial - dar și pentru multele milioane de copii care merg la școală, dar sunt înghesuiți în
clase aglomerate, având alături profesori nepregătiți, prost plătiți și supra-încărcați.
Dacă suntem de părere că dreptul la educaţie al copiilor este important, atunci trebuie să
luăm măsuri concrete pentru a ne asigura că toţi copiii învaţă de la profesori bine pregătiţi
și care beneficiază de sprijinul necesar.
Pentru a atrage atenția factorilor de decizie asupra importanței rolului cadrelor didactice în
asigurarea dreptului la o educație de calitate pentru toți copiii, în acest an, încurajăm
participanții la Campanie să invite reprezentanți ai autorităților la activitățile care urmează a
avea loc pe durata Săptămânii Globale de Acțiune (22-28 aprilie 2013), mai ales la lecția
”Toţi copiii au nevoie de un profesor”, al cărei plan unic la nivel internațional va fi pus la
dispoziția participanților împreună cu celelalte resurse utile pentru organizarea și
desfășurarea activităților propuse.
Vă invităm să vă alăturați ediției 2013 a Campaniei Globale pentru Educație organizând, pe
durata Săptămânii Globale de Acţiune (22-28 aprilie 2013), lecția ”Toți copiii au nevoie de
un profesor” sau/și alte activități relevante pentru tema din acest an (întâlniri și dezbateri cu
elevii sau părinții, eseuri, scrisori și mesaje către factorii de decizie, concurs foto etc.).
Ca în fiecare an, încurajăm participanții să opteze pentru activitățile pe care le consideră de
interes, aceștia având și libertatea de a elabora și implementa alte activități relevante, pe
lângă cele sugerate de noi.

Toate resursele și informațiile necesare vor fi puse la dispoziția unităților de învățământ
participante, ulterior primirii formularelor de înscriere.



Pentru înscrierea în Campania Globală pentru Educaţie, ediţia 2013 îi invităm pe cei
interesaţi să completeze talonul de înscriere ataşat şi să ni-l trimită până la data de 22
martie 2013 la adresa de e-mail: salvaticopiii.gce@gmail.com

 Toate informaţiile, resursele şi materialele necesare pentru derularea activităților

propuse în ediția din acest an a Campaniei Globale pentru Educație vor putea fi
accesate pe pagina de web a Organizației Salvați Copiii (www.salvaticopiii.ro) la rubrica
dedicată Campaniei Globale pentru Educație.

 Pentru clarificări sau informații suplimentare, vă rugăm să nu ezitați a lua legătura cu
noi (persoană de contact Roxana Paraschiv, tel. 021. 311.75.96, GSM 0745.664.674, email salvaticopiii.gce@gmail.com)

În speranța că veți accepta să vă alăturați demersului nostru, vă mulțumim pentru interes.
Cu deosebită considerație,
Gabriela Alexandrescu
Preşedinte Executiv
Organizația Salvați Copiii

Parteneri:

