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World Vision şi 600 de copii vor să stabilească un nou record mondial 
 

 
Peste 600 de copii din zonele rurale, sprijiniŃi prin intermediul proiectelor World Vision România, vor 
participa la încercarea de a stabili un nou record mondial: „LecŃia cu cel mai mare număr de elevi din 
lume”. Aceasta este o iniŃiativă a Campaniei Globale pentru EducaŃie, organizată în cadrul Săptămânii 
Globale de AcŃiune. LecŃia se va desfăşura miercuri, 23 aprilie 2008 la ora 10.00 în judeŃele Iaşi, 
IalomiŃa, Vâlcea, ConstanŃa şi în municipiul Cluj – Napoca – şi va fi susŃinută de către cadre didactice 
din şcoli sau voluntari ai organizaŃiei World Vision România. Şcolile şi centrele comunitare din 
comunităŃile rurale vor găzdui această lecŃie organizată de catre World Vision România în colaborare 
cu şcolile partenere din aceste comunităŃi. Doi martori independenŃi vor certifica prezenŃa şi 
participarea elevilor, pentru a putea înregistra recordul mondial în Cartea Recordurilor Guiness. 
 
Copiii vor avea ocazia să transmită, sub diferite forme, mesaje către politicieni şi reprezentanŃi ai 
autorităŃilor locale, prin care să-i determine pe aceştia să acŃioneze în sensul respectării dreptului 
fundamental la educaŃie. 
 
„World Vision România continuă iniŃiativele care vin să promoveze şi să sprijine educaŃia copiilor, 
încurajând copiii şi profesorii din comunităŃile rurale să participe la LecŃia cu cel mai mare număr de 
elevi din lume. Va fi o jumătate de oră de curs, la sfârşitul căreia participanŃii vor şti mai multe despre 
importanŃa unei educaŃii de calitate şi vor putea să-şi exprime solidaritatea cu alŃi copii din lume care nu 
pot beneficia de acest drept. Credem cu tărie că educaŃia este un drept fundamental al omului şi 
totodată un instrument prin care sărăcia poate fi atenuată”, a declarat doamna Nina Petre, Director 
Strategii şi Programe al World Vision România. 
 
LecŃia cu cel mai mare număr de elevi din lume va reuni milioane de copii, profesori, părinŃi şi 
persoane care activează în domeniul social din întreaga lume. 
 
Accesul la educaŃia de calitate se va afla în atenŃia opiniei publice internaŃionale pe tot parcursul 
saptamanii 21 – 27 aprilie. Sub sloganul „EducaŃie de calitate pentru toŃi – stop excluderii”, în 
această perioadă, peste tot în lume, vor avea loc manifestări care vor promova educaŃia ca drept 
fundamental al omului.  
 
Campania Globală pentru EducaŃie îşi propune să mobilizeze opinia publică astfel încât să determine 
guvernele şi comunitatea internaŃională să-şi Ńină promisiunile de a asigura accesul neîngrădit, gratuit 
la o educaŃie de calitate pentru toŃi oamenii, în mod special pentru copii, femei şi categoriile 
marginalizate, vulnerabile ale societăŃii.  
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În lume, 72 milioane de copii nu merg la şcoală şi 774 milioane adulŃi sunt analfabeŃi, dreptul la 
educaŃie fiindu-le astfel încălcat în fiecare zi. Un raport al UNICEF intitulat „EducaŃie pentru unii mai 
mult decât pentru alŃii” arată că în Europa Centrală şi de Est şi in Comunitatea Statelor Independente, 
14 milioane de copii intră în viaŃa adultă fără să fi parcurs niciun ciclu al educaŃiei formale şi fără să 
aibă vreo diplomă şcolară.  
 
Participarea la această iniŃiativă amplă a Campaniei Globale pentru EducaŃie nu este prima prin care 
World Vision România promovează accesul la educaŃia de calitate pentru copii. Recent, organizaŃia 
World Vision România a lansat programul „Vreau în clasa a noua” prin care încurajează donatorii 
individuali să sprijine copiii din mediul rural care doresc să urmeze cursurile liceale, dar nu au resursele 
financiare necesare. De asemenea, campania „Să învăŃăm cu 2%!” aflată în plină desfăşurare vine să 
completeze iniŃiativele în acest sens.  
 
Campania Globală pentru EducaŃie a fost fondată în anul 1999, fiind o iniŃiativă care aduce laolaltă 
organizaŃii ale societăŃii civile, ONG-uri, sindicate din învăŃământ şi activişti în domeniul drepturilor 
copilului. World Vision International este una dintre organizaŃiile membre care s-au alăturat acestei 
iniŃiative.  
 
 

### 
 
 
World Vision România este o organizaŃie creştină, care desfăşoară programe de intervenŃie umanitară de 
urgenŃă, dezvoltare şi advocacy. OrganizaŃia este concentrată asupra muncii cu copiii, familiile şi comunităŃile, în 
scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăŃii. World Vision România este parteneră a World Vision International, 
prezentă în peste 100 de Ńări din întreaga lume. Încă din 1990, World Vision România este o prezenŃă constantă 
în domeniul protecŃiei copilului şi al dezvoltării comunitare. În România, World Vision îşi desfăşoară activitatea în 
municipiul Bucureşti şi judeŃele Cluj, ConstanŃa, Dolj, IalomiŃa, Iaşi şi Vâlcea. 
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