Comunicat de presă
Aproximativ 60.000 de elevi români participă simultan la cea mai mare
lecţie din lume
Bucureşti, 19 aprilie 2010 – Pentru al zecelea an consecutiv, Salvaţi Copiii

România coordonează activităţile Campaniei Globale pentru Educaţie la nivel
naţional. În cadrul Campaniei de anul acesta este organizată “Lecţia pentru toţi”, un
eveniment la care vor participa aproximativ 60.000 de elevi, din peste 350 de şcoli
şi mai mult de 160 de localităţi din România.
Pe data de 20 aprilie, elevii români se vor alătura celor 15 milioane de copii
participanţi din peste 100 de ţări, în încercarea de a doborî recordul mondial
pentru cea mai mare lecţie din lume. Demersul este menit să atragă atenţia
factorilor de decizie asupra dreptului fundamental al fiecărui copil de a beneficia
de o educaţie de calitate, indiferent de situaţia financiară a familiei sale.
Campania Globală pentru Educaţie este un demers lansat la nivel mondial în urmă cu 11 ani,
care reuneşte instituţii şi organizaţii active în domeniul educaţiei din lumea întreagă. În România,
alături de elevi, la lecţie vor participa Gabriela Szabo, Dana Razboiu, precum şi personalităţi
marcante din lumea fotbalului, printre care Rodion Cămătaru, Aurică Beldeanu, Flavius Stoican,
Adrian Bumbescu, Valentin Velcea şi Cristian Puştai. La nivel internaţional, printre personalităţile
care sprijină „Lecţia pentru Toţi” se numără: Regina Rania a Iordaniei, Hillary Clinton, Gordon
Brown, Kevin Spacey, Michael Sheen, Bono, Zinedin Zidane, Rio Ferdinand, Del Piero etc. La
finalul lecţiei, toţi participanţii vor semna lista de prezenţă, pentru a permite Campaniei Globale
pentru Educaţie să valideze un nou record mondial pentru cea mai mare lecţie din lume.
Prin organizarea “Lecţiei pentru toţi”, se redeschide discuţia pe tema analfabetismului cauzat de
absenţa accesului la educaţie pentru toate categoriile sociale, despre Campania Globală pentru
Educaţie şi modalitatea în care personalităţi din întreaga lume pot sprijini cauza educaţiei pentru
toţi copiii. Totodată, elevii vor putea afla cum pot transmite un mesaj către factorii de decizie,
dacă doresc acest lucru.
“Campania Globală pentru Educaţie este un proiect cu tradiţie pentru Salvaţi Copiii România, fiind un
eveniment pe care îl coordonăm din 2001. Alături de partenerii din campanie, încercăm să atragem atenţia
autorităţilor şi factorilor de decizie asupra necesităţii unei finanţări adecvate a educaţiei, dar şi a problemelor
majore cu care se confrunta acest domeniu. Pentru organizaţia noastră, educaţia este una din temele principale pe
care le promovam şi pentru care mobilizam resurse, în efortul de a asigura accesul tuturor copiilor la educaţie ” a
declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvati Copiii România.
Salvaţi Copiii România şi partenerii săi îşi doresc ca prin această campanie să promoveze
următoarele priorităţi:


Finanţarea educaţiei într-un mod transparent şi coerent, astfel încât toţi copiii să aibă
acces la educaţie;



Stabilirea în mod participativ a priorităţilor de alocare a fondurilor disponibile pentru

educaţie, astfel încât toţi factorii relevanţi (elevi, părinţi, profesori, comunitatea locală) să
fie implicaţi;


Eliminarea obstacolului generat de costurile indirecte ale şcolarizării, care împiedică
accesul la educaţie al copiilor din medii defavorizate.

În acest an, Campania Globală pentru Educaţie va pune accentul pe importanţa unei finanţări
corespunzătoare a educaţiei, chiar şi în contextul crizei financiare globale, astfel încât sa fie
respectat dreptul fiecărui copil la o educaţie de calitate, indiferent de veniturile familiei din care
provine. Cele mai interesante şi relevante mesaje, sugestii şi opinii ale copiilor care vor participa
la „Lecţia pentru toţi” vor fi selectate de Salvaţi Copiii România şi partenerii săi şi vor fi
prezentate autorităţilor în cadrul evenimentului derulat la nivel central. Recordul actual pentru
cea mai mare lecţie din lume a fost stabilit pe 23 aprilie 2008, când la lecţie au participat
9.856.108 elevi din peste 100 de ţări. România a participat la ediţia din 2008 a evenimentului cu
50.000 de elevi din aproximativ 180 de scoli.
Reprezentanţii Salvati Copiii au constatat că, în foarte multe cazuri, situaţia financiară precară a
familiei împiedică accesul copiilor la educaţie. Cu toate că legea stipulează clar gratuitatea
învăţământului de stat, în realitate există multe costuri “ascunse”, pe care familia trebuie să le
suporte (manuale, caiete, cretă, material de laborator, renovarea claselor, plata agenţilor de pază
etc.). Principala cauză a existenţei acestor costuri “ascunse” o reprezintă subfinanţarea sistemului
de învăţământ. Întrucât aceste costuri afectează grav egalitatea de şanse a copiilor care provin din
familii defavorizate, Comitetul ONU pentru Drepturile Copiilor a recomandat României
eliminarea acestora şi asigurarea gratuităţii şi obligativităţii învăţământului.
În România, peste 350.000 de copii cu vârste între 0 si 14 ani sunt afectaţi de sărăcie, indică un
studiu din 2009 al Bancii Mondiale şi Unicef. Statisticile arată că în ţara noastră, 70.000 de copii
sunt nevoiţi să muncească* în loc să înveţe şi doar un sfert din copiii din mediul rural ajung să
urmeze liceul**. În acelaşi timp, fenomenul abandonului şcolar ia proporţii îngrijorătoare, rata
acestuia triplându-se între anii 2000 şi 2007 (de la 0.6% în anul şcolar 2000/2001 la 1,9% în anul
2007/2008), conform Raportului asupra Sistemului naţional de învăţământ publicat de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Campania Globală pentru Educaţie din România, ediţia 2010, are ca parteneri: Centrul
de Resurse şi Asistenţă Educaţională al Municipiului Bucureşti (inclusiv Centrul de
Asistenţă Psihopedagogică al Municipiului Bucureşti), Centrul Romilor pentru
Intervenţie Socială şi Studii „Romani Criss”, Centrul Educaţia 2000+, Centrul pentru
Educaţie şi Dezvoltare Profesională „Step by Step”, Asociaţia Ovidiu Rom, Federaţia
Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar şi Federaţia Sindicatelor
Libere din Învăţământ.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Mihaela Manole şi Roxana Paraschiv, Coordonatori Proiect Salvaţi Copiii România
Tel.: (021) 311 75 96/ 0724 86 00 67
E-mail: mihaela_manole@salvaticopiii.ro, roxana.paraschiv@salvaticopiii.ro
*Ancheta asupra activitatii copiilor. Raport national 2004” Stefanescu Elena Daniela, Panduru
Fiflofteia, INS, ILO
**„Romania educatiei. Romania cercetarii” – raportul comisiei Prezidentiale pentru analiza si

elaborarea politicilor in domeniul educatiei, iulie 2007
Note pentru redactori
Campania Globală pentru Educaţie este un eveniment derulat la nivel mondial sub egida
Global Campaign for Education – o coaliţie din care fac parte asociaţii de caritate, sindicate şi
grupuri de cetăţeni din întreaga lume.
Campania Globală pentru Educaţie urmăreşte, pe plan internaţional, îndeplinirea Obiectivelor
Educaţiei pentru Toţi (Education for All- EFA) stabilite la Dakar, în anul 2000 de 180 de ţări ale
lumii, între care şi România.
Începând cu anul 2001 organizaţia Salvaţi Copiii coordonează anual, la nivel naţional, acţiunile
din cadrul Campaniei Globale pentru Educaţie urmărind, alături de ceilalţi membri ai Coaliţiei,
progresul înregistrat prin reglementări naţionale şi cooperare internaţională de guvernele statelor
semnatare ale Convenţiei de la Dakar în vederea realizării celor 6 Obiective EFA: (1) extinderea
educaţiei preşcolare; (2) asigurarea învăţământului obligatoriu gratuit pentru toţi copiii; (3)
promovarea educaţiei continue şi a învăţării abilitaţilor de viaţă pentru tineri şi adulţi; (4) creşterea
ratei de alfabetizare a adulţilor cu 50% la nivel global; (5) atingerea parităţii de gen până în 2005 şi
(6) creşterea calităţii in educaţie.

Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care promovează din
1990 drepturile copilului, în acord cu Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Este
membră a Alianţei Internaţionale Salvaţi Copiii, cea mai mare organizaţie independentă din lume de promovare
a drepturilor copiilor, ce cuprinde 27 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 ţări. Anual peste 30.000 de
copii sunt implicaţi în programele organizaţiei. Salvaţi Copiii îşi utilizează experienţa globală pentru a obţine din
partea organismelor guvernamentale decizii şi iniţiative de pe urma cărora să beneficieze toţi copiii. Pentru mai
multe informaţii despre programele Salvaţi Copiii România vizitaţi www.salvaticopiii.ro

