CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAłIE
Cărţi deschise, uşi deschise!
Acces egal la educaţie de bază, la orice vârstă
Martie - Mai 2009
SCURT ISTORIC
Începând din anul 2001, SalvaŃi Copiii coordonează anual, la nivel naŃional, acŃiunile din cadrul Campaniei
Globale pentru EducaŃie, un eveniment care se desfăşoară la nivel internaŃional, sub organizarea Global
Campaign for Education – o coaliŃie din care fac parte asociaŃii de caritate, sindicate şi grupuri de cetăŃeni
din întreaga lume.
Campania Globală pentru EducaŃie militează la nivel mondial pentru atingerea obiectivelor EducaŃie pentru
ToŃi (Education for All), care au fost stabilite la Dakar în anul 2000 de 180 de Ńări ale lumii, care s-au angajat
să contribuie la realizarea acestor obiective atât prin reglementari naŃionale, cât şi prin cooperare
internaŃională. Intre aceste 180 de Ńări se află şi România. Cele şase obiective ale EducaŃie pentru ToŃi sunt:
(1) extinderea educaŃiei preşcolare; (2) asigurarea învăŃământului obligatoriu gratuit pentru toŃi copiii; (3)
promovarea educaŃiei continue şi a învăŃării abilitaŃilor de viaŃă pentru tineri şi adulŃi; (4) creşterea ratei de
alfabetizare a adulŃilor cu 50% la nivel global; (5) atingerea parităŃii de gen până în 2005 şi (6) creşterea
calităŃii in educaŃie.
În 2006, promovând mesajul „ToŃi copiii au nevoie de un profesor!”, Campania a accentuat necesitatea garantării
unei educaŃii de calitate pentru toŃi copiii, prin asigurarea numărului necesar de cadre didactice calificate şi
motivate corespunzător. La nivel naŃional, au participat la evenimentele campaniei peste 9.000 de elevi şi mai
mult de 500 de cadre didactice din grădiniŃe, şcoli, licee şi şcoli de arte şi meserii din 23 de judeŃe şi
municipiul Bucureşti. Campania s-a finalizat cu masa rotundă „ToŃi copiii au nevoie de un profesor!”
organizată sub patronajul PreşedinŃiei României, în cadrul căreia SalvaŃi Copiii a solicitat alocarea în anul
respectiv a 5% din PIB educaŃiei, valoare care să ajungă la 6% până în 2008, conform strategiei
guvernamentale. Solicitarea a fost susŃinută şi de către PreşedinŃia României, devenind realitate în anii ce au
urmat.
În 2007, mesajul Campaniei „Împreună pentru EducaŃie!” a subliniat necesitatea mobilizării şi unificării
eforturilor tuturor factorilor care pot contribui la asigurarea accesului la educaŃie şi formare profesională, cu
accent special pe programele educaŃionale de tipul „A doua şansă”. În data de 27 aprilie, peste 12.000 de
elevi şi cadre didactice din România au creat lanŃuri umane în locuri publice ori în apropierea şcolilor,
exprimându-şi solidaritatea pentru dreptul la educaŃie. În PiaŃa Victoriei, în apropierea Guvernului României,
aproximativ 750 de elevi şi cadre didactice din 33 de unităŃi şcolare, precum şi reprezentanŃi ai Guvernului,
sindicate din învăŃământ, asociaŃii neguvernamentale şi organisme internaŃionale au susŃinut mesajul
Campaniei.
În 2008, derulată sub sloganul „EducaŃie de calitate pentru toŃi – Stop excluderii!”, Campania a urmărit exercitarea
unei presiuni la nivelul factorilor de decizie în vederea asigurării dreptului tuturor persoanelor de a beneficia
de învăŃământ de calitate, iar un accent deosebit s-a acordat copiilor cu dizabilităŃi, celor exploataŃi

economic, copiilor aparŃinând minorităŃilor etnice şi tuturor celor aflaŃi în situaŃii vulnerabile ce pot afecta
participarea la educaŃie. Peste 51.000 de participanŃi din mai mult de 300 de şcoli au răspuns „prezent!” la
„Cea mai mare lecŃie din lume” desfăşurată pe 24 aprilie simultan în toată Ńara. LecŃia s-a desfăşurat în şcoli,
în instituŃii culturale şi chiar în pieŃele centrale din marile oraşe. Cu această ocazie, preşedintele Traian
Băsescu a redevenit elev preŃ de câteva ore notând doleanŃele copiilor, ale părinŃilor şi ale profesorilor în
ceea ce priveşte calitatea educaŃiei în România iar la nivel mondial campania a intrat în Cartea Recordurilor
pentru cel mai mare număr de elevi care au participat simultan la aceeaşi lecŃie.
GCE 2009
În anul 2009, Campania urmăreşte exercitarea unei presiuni la nivelul politicienilor şi al factorilor de
decizie în vederea asigurării accesului egal la educaŃie primară pentru persoanele de orice vârstă, în
vederea reducerii analfabetismului clasic şi funcŃional. Campania militează deci pentru dreptul tuturor
persoanelor de a învăŃa să scrie şi să citească indiferent de vârsta pe care o au precum şi pentru dezvoltarea
programelor de sprijinire a celor afectaŃi de analfabetism, în vederea acoperirii decalajului social.
Mesajul general al campaniei: “Acces egal la educaŃie de bază, la orice vârstă. EducaŃia deschide uşi.”
Sloganul campaniei: “CărŃi deschise, uşi deschise!”
Perioada de desfăşurare a Campaniei Globale pentru EducaŃie: martie-mai 2009
Perioada de desfăşurare a Săptămânii Globale de AcŃiune: 11-17 mai 2009 (urmează a fi confirmat)
Data derulării LecŃiei de Citire: 12 mai 2009 (urmează a fi confirmat)
CONTEXT
EducaŃia deschide uşi. Incapacitatea de a citi şi inabilitatea de a înŃelege ceea ce se citeşte sunt stigmate
care condamnă la marginalizare socială, expun la riscuri crescute de îmbolnăvire, restrâng posibilităŃile de
integrare pe piaŃa muncii şi sunt direct corelate cu un nivel crescut al sărăciei, al criminalităŃii şi al
delincvenŃei juvenile.
În lume există peste 774 de milioane de adulŃi şi 75 de milioane de copii care nu ştiu să scrie şi să citească,
conform celui mai recent raport publicat de Institutul de Statistică al UNESCO, referitor la intervalul 20072008. Peste 64% dintre adulŃii analfabeŃi sunt femei.
În plus, statisticile ne arată că în lume, copiii proveniŃi din familii care nu au beneficiat de educaŃie
abandonează şcoala foarte frecvent înainte de absolvirea a 4 clase primare.


7 milioane de cazuri HIV / SIDA ar putea fi prevenite în
următorii 10 ani, în lume, dacă fiecare copil ar avea acces la
educaŃie primară;



Un singur an de şcoală ar putea contribui la creşterea
veniturilor unei femei cu 10 – 20%;



Un copil are 50% mai multe şanse să supravieŃuiască în primii
5 ani de viaŃă dacă mama sa ştie să citească şi să scrie.
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În România,
• 53% dintre adolescenŃii români au dificultăŃi de citire şi înŃelegere a unui text! Raportul anual
privind progresele înregistrate în educaŃie şi formare, dat publicităŃii de Comisia Europeană în 2008,
arată că analfabetismul funcŃional în România este în continuă creştere1, în timp ce rata
analfabetismului clasic în România atinge un nivel de circa 2%2;
• Peste 500.000 de persoane sunt analfabete iar 76% dintre acestea provin din mediul rural3
• Rata abandonului şcolar s-a triplat din anul 2000 până în anul 2007 iar studiile arată ca 1 din 5
persoane de etnie romă este analfabetă4;
• 70.000 de copii sunt nevoiŃi să muncească în loc să înveŃe şi o treime dintre cei care muncesc
pe stradă sunt analfabeŃi5.
Din perspectiva Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (United Nations Millenium Development
Goals), conceptul de alfabetizare depăşeşte limitele impuse de dicŃionar, anume acelea referitoare
la „acŃiunea de a învăŃa pe cineva să scrie şi să citească” aspirând, în secolul 21, la o definiŃie
mult mai amplă. Alfabetizarea desemnează mai degrabă, „dobândirea abilităŃilor de a citi, a
scrie, de a face calcule, de a utiliza informaŃia, de a se adapta la noile tehnologii, de a exprima
idei, opinii, de a lua decizii şi de a rezolva probleme cotidiene cu care un om se confruntă în
viaŃa de familie, în cea profesională sau în societate, în general.”
În accepŃiunea Campaniei Globale pentru EducaŃie alfabetizarea se traduce prin
„dobândirea şi utilizarea abilităŃilor de a citi, a scrie şi de a face calcule astfel încât, la
nivelul întregii societăŃi să se înregistreze o participare civică mai activă, creşterea
nivelului de sănătate şi diminuarea inegalităŃii de gen”.

Sesizările Comisiei Europene din anul 2008 ne conduc spre acordarea
diagnosticului de analfabetism funcŃional societăŃii româneşti.
Campania Globală pentru EducaŃie ne oferă prin urmare, anul acesta, prilejul să luăm atitudine pentru:
• asigurarea dreptului la educaŃie al fiecărei persoane
• adoptarea de măsuri speciale pentru a facilita accesul la educaŃie al copiilor aflaŃi în situaŃii
dificile, inclusiv al copiilor exploataŃi economic, al celor aparŃinând minorităŃilor etnice, precum
şi al celor din zonele izolate sau afectate de calamităŃi
• dezvoltarea şi promovarea programelor care să ofere tinerilor şi adulŃilor o a doua şansă pentru
completarea studiilor, în special a celor elementare
• diversificarea programelor de tip „şcoala după şcoală” în care copiii să aibă posibilitatea să
aprofundeze noŃiunile predate în timpul cursurilor şi să fie susŃinuŃi în rezolvarea aplicaŃiilor;
• susŃinerea programelor de învăŃare pe tot parcursul vieŃii.
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OBIECTIVE
1. Dezvoltarea sistemului „A Doua Şansă” - revizuirea metodologiei specifice actuale, precum şi
promovarea şi multiplicarea acestor programe
2. Alocarea, din bugetul pentru educaŃie, a unor sume care să susŃină în mod real introducerea şi
multiplicarea programelor „Şcoală după Şcoală”; acestea ar putea contrabalansa lipsa resurselor
materiale sau nivelul scăzut de educaŃie al părinŃilor şi lipsa condiŃiilor adecvate studiului acasă
3. Incluziunea copiilor din categorii defavorizate să fie un criteriu în evaluarea şcolilor
4. Aplicarea propunerilor de schimbare a metodologiei de evaluare a performanŃei cadrelor
didactice astfel încât progresul şcolar atins de fiecare elev în parte să prevaleze; în acest mod se vor
crea premisele diminuării analfabetismului funcŃional înregistrat la nivel gimnazial şi liceal.
ACTIVITĂłILE CAMPANIEI

1. „Marea Carte de Citire”
Anul acesta, pentru a atrage atenŃia guvernelor asupra impactului pe care analfabetismul îl are la nivel
mondial, Ńările participante la Campania Globală pentru EducaŃie vor contribui la realizarea unei altfel de
"CărŃi de Citire" - o culegere de scurte povestiri ale oamenilor ce cred in EducaŃia pentru ToŃi.
Astfel, personalităŃi marcante pe plan naŃional şi internaŃional sunt invitate să împărtăşească, printr-o scurtă
poveste personală, modul în care educaŃia le-a influenŃat parcursul, să reflecteze asupra rolului pe care
educaŃia îl joacă asupra fiecăruia dintre noi şi asupra societăŃii în ansamblu.
Cartea va fi distribuită în şcolile participante la campanie şi va fi deschisă pentru lectură în cadrul
evenimentului principal al campaniei - “LecŃia de citire”.

2. Colectarea de informaŃii şi materiale care să susŃină necesitatea combaterii
analfabetismului funcŃional şi importanŃa accesului egal la educaŃia de bază, la orice
vârstă
InstituŃiile de învăŃământ (scoli, centre educaŃionale, şcoli speciale etc.) vor alcătui dosare cuprinzând opiniile
elevilor referitoare la acŃiunile care ar trebui întreprinse pentru a asigura accesul tuturor persoanelor la
educaŃie, indiferent de vârstă.
Pe parcursul activităŃilor la clasă copiii vor fi încurajaŃi:
• să îşi exprime propria viziune asupra modului în care educaŃia le schimbă viaŃa,
• să îşi imagineze cum ar putea să trăiască dacă nu ar şti să scrie şi să citească,
• să se gândească la moduri în care persoanele care au dificultăŃi de scriere şi citire pot fi ajutate să se
integreze în societate.
Ei vor fi stimulaŃi să formuleze mesaje şi sugestii pe care să le adreseze autorităŃilor - preşedintelui Ńării,
ministrului educaŃiei, ministrului finanŃelor, primarului şi altor categorii de funcŃionari şi demnitari
responsabili de gestionarea sistemului educaŃional românesc – pentru a-i convinge să-i sprijine pe cei care
doresc să revină la şcoală, să beneficieze de educaŃie primară indiferent de vârstă, de situaŃia materială, de
etnie etc.
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3. “LecŃia de citire” - Cărţi deschise, uşi deschise!
Data de desfăşurare: 12 mai 2009, ora 11.30 (urmează a se confirma)
Evenimentul central al Campaniei Globale pentru EducaŃie din anul 2009 îl reprezintă organizarea unei
reuniuni care să aducă împreună politicieni, oficialităŃi cu responsabilitate în adoptarea politicilor
educaŃionale, celebrităŃi dispuse să se alăture cauzei GCE, copii, profesori, părinŃi, reprezentanŃi ai societăŃii
civile şi ai mas-media.
“LecŃia de citire” se va derula în toate Ńările participante la campanie în timpul Săptămânii Globale de
AcŃiune.
În România, „LecŃia de citire” va avea loc simultan atât la nivel central, în Bucureşti cât şi pe plan local,
în toate şcolile participante la campanie care îşi vor deschide porŃile, cu această ocazie, pentru toŃi cei din
comunitate care nu ştiu să scrie sau să citească.
În cadrul evenimentului, autorii care au contribuit cu poveşti la "Cartea de Citire" vor da startul la lectură
citindu-şi propriile poveşti despre educaŃie. Lectura va fi apoi continuată de cei prezenŃi şi finalizată prin
colectarea mesajelor şi a semnăturilor de susŃinere ce vor fi adresate oficialităŃilor prezente la eveniment,
pentru revizuirea agendei lor politice în sensul atingerii obiectivelor urmărite prin Campania Globală pentru
EducaŃie.
INSTITUłII PARTENERE
Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Inovării6,
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,
Centrul de Resurse şi AsistenŃă EducaŃională al Municipiului Bucureşti,
Centrul Romilor pentru IntervenŃie Socială şi Studii „Romani Criss”,
Centrul EducaŃia 2000+, Centrul pentru EducaŃie şi Dezvoltare profesională „Step by Step”, AsociaŃia
Ovidiu Rom
FederaŃia Sindicatelor Libere din ÎnvăŃământ
CALENDARUL ACTIVITĂłILOR
•
•
•
•
•
•
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Finalizarea CărŃii de Citire: aprilie
Contactare unităŃi de învăŃământ şi înscriere (transmiterea materialelor către şcoli): 25 martie
ActivităŃi în şcoli: 25 martie – 08 aprilie
Sintetizarea opiniilor exprimate de copii şi transmise de către şcoli: 8 - 30 aprilie
LecŃia de Citire: 12 mai, ora 11.30 (urmează a se confirma)
Redactarea şi transmiterea scrisorii finale cu concluziile GCE 2009: 15-25 mai

Reînnoirea acordului de parteneriat cu Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Inovării este în curs.
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