CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE LA
ŞCOALA “TUDOR VLADIMIRESCU” PITEŞTI
Săptămâna Globală de Acţiune pentru educaţie (5 –
11 mai 2014), desfăşurată sub sloganul ”Drepturi egale, şanse egale!”, îşi propune să
atragă atenţia asupra nevoii urgente de a lua măsuri pentru ca şi copiii cu dizabilităţi
să-şi realizeze dreptul la o educaţie de calitate, accesibilă şi incluzivă. Pe durata
acestei săptămâni, factori de decizie din aproape 100 de ţări – miniştri, parlamentari,
reprezentanţi ai autorităţilor regionale şi locale – vor lua parte la evenimente
similare.
Considerând că este important să se alăture eforturilor de sprijinire a copiilor
cu dizabilităţi, cadrele didactice şi elevii Şcolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu
desfăşoară activităţi prin care promovează mesajele Campaniei având ca temă
accesul la educaţie al copiilor cu dizabilităţi.
Cei aproximativ 300 de elevi din şcoală, înscrişi în campanie, vor participa la
diferite activităţi, precum lecţia despre dizabilităţi, în cadrul căreia vor fi informaţi
despre modul în care copiii cu dizabilităţi pot şi trebuie să fie incluşi în învăţământ.
În cadrul lecţiei, este invitat să participe şi domnul consilier local Dumitru Tudosiu,
inspector şcolar general adjunct al ISJ Argeş, precum şi preşedinta Asociaţiei
părinţilor copiilor cu autism Argeş, doamna Andreea Badea.
Elevii vor avea posibilitatea să pună întrebări şi să afle despre situaţia actuală
a accesului la educaţie pentru copiii cu dizabilităţi, măsurile avute în vedere de
autorităţi pentru a garanta că nici un copil nu este exclus din învăţământ, vor putea
transmite mesaje, scrisori, eseuri factorilor de decizie prin care vor susţine dreptul la
educaţie al tuturor copiilor din lume, vor preciza ce beneficii consideră ei că ar putea
aduce această implicare a lor în campanie.
Tot în cadrul acestor activităţi, copiii înscrişi în Asociaţia părinţilor copiilor cu
autism Argeş sunt invitaţi să participe la spectacolul de teatru Pinocchio prezentat
de trupa de teatru a şcolii, trupa Epic, coordonată de Ania Cazan. Spectacolul va
avea loc în incinta Şcolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu, joi, 8 mai, ora 17:00 şi
prin intermediul acestui eveniment dorim să fim mai aproape de prietenii noştri care
vor să meargă la şcoală.
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