
DE LA DREPT  LA REALITATE ÎN CADRUL CAMPANIEI GLOBALE 

PENTRU EDUCAȚIE 

LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRON COSTIN” SUCEAVA 

 

Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava a organizat, în perioada 13-17 mai 2019, 

activități dedicate proiectului internațional ”Campania Globală pentru Educație”, inițiat de 

Organizația Salvați Copiii, la care au participat 950 de elevi și 45 de cadre didactice. Cadrele 

didactice coordonatoare ale activității au fost prof. Cozmanciuc Alina - Manuela și prof. Cucu 

Ancuța-Raluca, sub coordonarea directorului executiv prof. Moraru Dumitru și a directorului 

adjunct Gulei Ancuța-Nadia. 

Ediția din acest an a Campaniei Globale pentru Educație s-a desfășurat sub tema 

„Educație publică incluzivă, de calitate și gratuită -  de la drept la realitate” și a urmărit 

mobilizarea opiniei publice în jurul atingerii Obiectivului 4 de Dezvoltare Durabilă„asigurarea 

unei educații incluzive și echitabile pentru toți”. 

Anul 2019 este foarte important pentru educație. La nivelul Organizației Națiunilor 

Unite, Obiectivul 4 de Dezvoltare Durabilă, dedicat educației, va fi analizat în cadrul Forumului 

Politic la Nivel Înalt. În acest an, Forumul va reuni șefii de stat din întreaga lume, având loc 

odată cu Adunarea Generală a ONU, în septembrie 2019. 

Și pentru Campania Globală pentru Educație, acest an este unul important, mișcarea 

aflându-se la cea de a 20-a aniversare. Pornind de la contextul național, obiectivele urmărite în 

România, în cadrul ediției din acest an a Campaniei Globale pentru Educație sunt:  

1. Sensibilizarea opiniei publice și a factorilor de decizie cu privire la riscul educațional 

cu care se confruntă importante categorii de copii din România și promovarea unor 

propuneri/măsuri care să asigure echitatea în educație. 

2. Facilitarea și încurajarea participării elevilor la luarea deciziilor care influențează 

asigurarea dreptului la o educație de calitate pentru fiecare copil din România. 

Sub sloganul „De la drept la realitate”, elevii au participat la activități în care au aflat 

mai multe despre educație (de ce este ea importantă) și despre copiii care nu se pot bucura de 

profesori și colegi cu care să învețe împreună, activități care au constat în prezentarea și 

discutarea unor aspecte importante ale educației, ca drept de care trebuie să se bucure fiecare 

copil.  

Vineri, 17 mai, 90 de elevi, alături de membrii Consiliului Școlar al Elevilor și 6 cadre 

didactice au participat la o activitate complexă care a cuprins dezbateri legate de mesajele scrise 

pe Afișele de la Salvați Copiii, prezentări ale scrisorilor adresate autorităților române, postere, 

dar și prezentări PPT privind situația acutală a educației în România. Activitatea s-a încheiat cu 

un flash-mob al elevilor din clasa a II-a B, îndrumați de doamna prof. Bestiuc Afanasov Maria. 

Scopul a fost, ca  pornind de la cele aflate și discutate în cadrul activităților, fiecare copil 

să adreseze un mesaj autorităților române (în special celor centrale – Parlamentul României 

și Ministerul Educației Naționale), prin care să le solicite luarea măsurilor necesare pentru ca 

ei, colegii/prietenii lor și fiecare copil din România să se poată bucura cu adevărat de accesul 

la o educație publică incluzivă, de calitate și gratuită. 
 

 

Prof.înv.primar COZMANCIUC Alina – Manuela 

Prof. CUCU Ancuța – Raluca  



 

 



 

 



 
 

 



 





 



 
 


