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Sub sloganul ”Împreună pentru educaţie!”, Campania Globală pentru Educaţie din 

acest an doreşte să reamintească autorităţilor din întreaga lume că promisiunile asumate de 

state trebuie respectate, iar educaţia gratuită şi de calitate pentru toţi copiii este una dintre 

aceste promisiuni (Obiectivul 4 de Dezvoltare Durabilă al Agendei 2030 a Naţiunilor Unite).  

Deşi, cu nici doi ani în urmă, toate statele lumii şi-au asumat obligaţia ”de a asigura o 

educaţie incluzivă şi echitabilă şi a promova învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toţi, în 

prezent asistăm la numeroase fenomene care periclitează atingerea acestui deziderat: 

 

- neconştientizarea faptului că, în absenţa accesului universal la o educaţie gratuită şi de calitate, 

întreaga dezvoltare a societăţii este grav periclitată, 

 

- devierea de la caracterul gratuit al educaţiei şi neasigurarea egalităţii de şanse în acest domeniu 

pentru copiii din grupuri vulnerabile, 

 

- dispute cu privire la ce trebuie să înţelegem prin educaţie de calitate şi tendinţa de a limita 

calitatea educaţiei la rezultatele măsurabile obţinute la testări standardizate, pierzând din vedere 

dezvoltarea plenară a copiilor şi tinerilor, 

 

- nealocarea de fonduri suficiente pentru a asigura atingerea Obiectivului 4 de Dezvoltare 

Durabilă, 

 

- limitarea participării cetăţenilor în general şi a copiilor în mod special la luarea deciziilor în 

acest domeniu. 

Prin activităţile propuse pentru ediţia din acest an a Campaniei Globale pentru Educaţie, 

ne dorim să reamintim opiniei publice şi factorilor de decizie importanţa educaţiei pentru 

dezvoltarea fiecărui copil, dar şi a societăţii noastre în ansamblul său. Sperăm să oferim copiilor 

un cadru în care să-şi poată exprima opinia cu privire la importanţa educaţiei de calitate, 

barierele care stau în calea accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate şi soluţiile care ar 

putea ajuta la îndepărtarea acestor obstacole, dar  şi cu privire la aspiraţiile lor, individuale şi 

colective, şi modul în care educaţie îi poate sprijini să-şi realizeze aceste aspiraţii 

 


