Stimaţi Parteneri,
Organizaţia Salvaţii Copiii (coordonator naţional), împreună cu partenerii săi – Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi
Asistenţă Educaţională, Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii „Romani Criss”,
Centrul Educaţia 2000+, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională „Step by Step”,
Asociaţia Ovidiu Rom, World Vision România, Roma Education Fund Romania, Federaţia
Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar şi Federaţia Sindicatelor Libere
din Învăţământ invită cadrele didactice şi elevii din instituţia dumneavoastră de
învăţământ să susţină dreptul la educaţie al fiecărei persoane, prin derularea acţiunilor din
cadrul Campaniei Globale pentru Educaţie 2012!
Campania Globală pentru Educaţie este un eveniment desfăşurat anual, la nivel mondial, de o
coaliţie de organizaţii neguvernamentale, sindicate şi grupuri de cetăţeni din întreaga lume şi care,
începând cu anul 2001, este coordonat în România de organizaţia Salvaţi Copiii.
În fiecare an, Campania Globală pentru Educaţie a atras atenţia asupra unor subiecte de maxim
interes pentru realizarea Obiectivelor Educaţiei pentru Toţi până în anul 2015. Sub unele aspecte,
progresele realizate au fost impresionante, dar există încă o mare nevoie de a continua eforturile
în acest sens, acum mai mult decât oricând, astfel încât liderii noştri să recunoască Educaţia
pentru Toţi ca prioritate. Cu doar trei ani până la termenul limită – 2015, sarcina noastră este de
maximă importanţă.
Tema pentru anul 2012 este „Educaţie şi îngrijire pentru copilăria timpurie”. În contextul
Campaniei Globale pentru Educaţie, copilăria timpurie acoperă intervalul de vârstă de la 0 la 8
ani.
Deşi constituie fundamentul tuturor intervenţiilor educaţionale ulterioare, educaţiei timpurii nu îi
este recunoscută pe deplin importanţa, ceea ce aduce în prim plan nevoia urgentă de a promova o
agendă pozitivă în vederea asigurării drepturilor aferente copilăriei timpurii, astfel încât
copii să fie recunoscuţi ca titulari de drepturi încă de la început, ceea ce să le permită o copilărie
împlinită şi demnă şi un start pozitiv în viaţă. Pentru aceasta, sunt necesare eforturi concertate din
partea factorilor publici şi nu numai, ceea ce înseamnă că, în acest an, prin activităţile Campaniei
va trebui să ne adresăm mai multor categorii de public decât până acum.
Astfel, în acest an, ne vom îndrepta atenţia în special către părinţi, ei fiind cei care au obligaţia
primară de a purta de grijă copiilor, dar şi către autorităţile cheie implicate în îngrijirea şi
educaţia pentru copilăria timpurie, precum şi sectorului privat care trebuie să joace un rol
activ în acest domeniu.
În acest an, Campania va fi diferită faţă de ediţiile anterioare. Va fi diferită deoarece, în anii
trecuţi, ne-am concentrat pe accesul la şi menţinerea într-un sistem de educaţie de calitate
superioară. Şi în acest an vom analiza aspecte care ţin de acces şi calitate în educaţie, dar vom
aborda şi alţi factori care au rolul de a asigura un start bun în viaţă. Această înseamnă că ne
vom raporta la mediul în care cresc copiii, la sănătatea acestora, nutriţia, stimularea şi
îngrijirea de care beneficiază.
Conceptul central al ediţiei din acest an a Campaniei Globale pentru Educaţie este acela de
imagine – fotografie, desen etc - fiind încurajată participarea activă a copiilor, dar şi a adulţilor în
activităţi care să contribuie la ilustrarea aspiraţiilor copilăriei – copiii fericiţi şi sănătoşi, care cresc
într-un mediu sigur. Sperăm ca acest concept să reprezinte o sursă de inspiraţie pentru toată
lumea – şi cei mici, şi cei mari - ajutându-i să interacţioneze în cadrul activităţilor propuse la nivel

naţional, dar şi să aibă sentimentul de apartenenţă la mişcarea internaţională care sprijină Educaţia
pentru Toţi. Mai mult, sperăm ca activităţile ediţiei din acest an să ne permită să stabilim legături
mai strânse între copii, familii, comunităţi, specialişti în domenii relevante pentru
copilăria timpurie, cadre didactice şi toţi cei implicaţi în educaţia şi îngrijirea pentru
copilăria timpurie.
La nivel naţional, Organizaţia Salvaţi Copiii şi partenerii săi intenţionează ca, prin activităţile
propuse pentru această ediţie a Campaniei Globale pentru Educaţie să atragă atenţia opiniei
publice şi factorilor de decizie asupra nevoii de iniţiative strategice, coerente şi concertate în
domenii cheie pentru copilăria timpurie şi, în mod special, asupra nevoii de a prioritiza
educaţia timpurie şi educaţia parentală.
Vă invităm să vă alăturaţi ediţiei 2012 a Campaniei Globale pentru Educaţie organizând,
pe durata Săptămânii Globale de Acţiune (22-28 aprilie 2012), unele dintre următoarele
activităţi:
1. Activităţi de documentare, mai ales imagini/fotografii a principalelor aspecte/resurse
importante pentru copilăria timpurie în comunitatea dvs (de exemplu: educaţie
preşcolară, locuri de joacă, biblioteci pentru copii, servicii de sănătate etc). La nivel
internaţional, s-a decis ca ziua de 25 aprilie 2012 (miercuri) să fie dedicată de
participanţii la Campanie activităţilor strict legate de conceptul ediţiei din acest an – acela
de imagine;
2. Activităţi la nivel comunitar prin care elevii, cadrele didactice, autorităţile locale, părinţii,
reprezentanţii sectorului privat şi alţi factori comunitari aleg aspecte ale copilăriei
timpurii pe care le pot remedia/îmbunătăţi;
3. Activităţi de informare – organizarea unor întâlniri cu părinţii, cadrele didactice sau copiii
în vederea unor informări făcute de specialişti cu privire la probleme de interes pentru
educaţia şi îngrijirea pentru copilăria timpurie;
4. Activităţi de lobby şi sensibilizare – transmiterea către factorii de decizie, elevi, părinţi şi
reprezentanţii sectorului privat a unor mesaje şi date care să atragă atenţia asupra nevoii
de a lua măsuri de sprijinire a educaţiei şi îngrijirii pentru copilăria timpurie.
Dată fiind tema ediţiei din acest an, ne dorim ca, împreună cu dumneavoastră, să încurajăm şi
să promovăm participarea la activităţile Campaniei a cât mai multor unităţi de
învăţământ preşcolar şi ante-preşcolar, inclusiv prin organizarea unor activităţi în
parteneriat cu celelalte unităţi de învăţământ.
La fel ca şi în anii anteriori, Salvaţi Copiii România va pune la dispoziţia tuturor unităţilor de
învăţământ înscrise în Campanie un pachet de informaţii şi resurse care să faciliteze organizarea şi
desfăşurarea activităţilor derulate în şcoli.



Pentru înscrierea în Campania Globală pentru Educaţie, ediţia 2012 îi invităm pe cei
interesaţi să completeze talonul de înscriere ataşat şi să ni-l trimită până la data de 10
aprilie 2012 la adresa de e-mail: salvaticopiii.gce@gmail.com

 Toate
informaţiile, resursele şi materialele necesare pentru derularea activităţilor
propuse în ediţia din acest an a Campaniei Globale pentru Educaţie vor putea fi accesate pe
pagina de web a Organizaţiei Salvaţi Copiii (www.salvaticopiii.ro) la rubrica dedicată
Campaniei Globale pentru Educaţie.

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

