10.000 de carti pentru 3000 de copii!
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Bucuresti, avem o provocare pentru tine! Vrem sa spargem gheata care s-a format in jurul
cuvantului DONATIE. Pe 17 si 18 decembrie incepem sa strangem 10.000 de carti! Luna
aceasta nu vorbim despre bani, ci despre carti. Iar voi, oameni buni, sunteti cei care ne puteti
ajuta.
Educatia nu-i asa cum poate sa fie. Sunt copii de gradinita si elevi care nu primesc educatia
necesara pentru ca nu au… carti. CARTI? Nu de la carti incepe educatia? Nu sunt ele suportul
pentru invatare?
Putem sa facem retorica toata luna decembrie sau putem sa strangem in 2 zile cartile de care
3000 de copiii au nevoie tot anul! Vorbim despre 34 de dascali din 10 judete care ne-au cerut
ajutor, care au incredere ca impreuna facem educatie.
Va asteptam, deci, pe 17 si 18 decembrie (vineri si sambata) la:
• British Council, Romania, Calea Dorobantilor nr. 14, (zona Piata Romana) vineri intre
12.00 si 18.30 si sambata intre 9.00 si 13.15
• Centrul National al Dansului, cladirea TNB, latura nordica (acces pre Laptaria Enache),
etaj 3 (zona Piata Universitate), vineri si sambata intre 9.00 si 18.00
Iata despre ce carti este vorba: lectura obligatorie si suplimentara pentru scoala primara,
generala si liceu, carti de povesti, ilustrate, cu abtibilduri sau cu puzzle-uri, atlase, culegeri de
matematica sau literatura, carti de specialitate, dictionare de limbi straine, DEX si DOOM.
Listele complete intocmite de dascali pot fi citite aici: http://www.sustineducatia.ro/category/tipde-resurse/carti/

Mai multe informatii despre Program, modalitati de participare si donatii la www.sustineducatia.
ro
.

Asociatia Romana pentru Educatia Tinerilor (A.R.E.T.) reprezinta un grup de tineri adunati in
jurul unei idei: o lume mai buna si mai curata prin intermediul educatiei. Credem ca educatia
depinde de fiecare dintre noi!
www.a
ret.ro
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