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Proiect educativ pentru ”Săptămâna Educaţiei Globale “ 

 Tema Săptămânii Educaţiei Globale 2017 : 
„Lumea mea depinde de noi!”  
 

 Titlul proiectului:   
„Lumea noastră depinde de noi” 

 

 Argument  

Procesul globalizării pune acut problema raporturilor local–global la nivelul fiecărei 

naţiuni. Odată cu conştientizarea societăţii globale şi pe măsura angrenării în 

mecanismele ei, posibilitatea unor decizii izolate pentru comunităţi şi naţiuni devine din 

ce în ce mai redusă. Indivizii, grupurile, comunităţile şi naţiunile nu se mai pot sustrage 

acestui proces care universalizează comportamente, moduri de a gândi şi de a acţiona, 

stiluri de viaţă sau ameninţări de orice natură. 

Acest lucru reprezintă o provocare pentru organizaţiile internaţionale implicate în 

activitatea de reglementare a strategiilor şi politicilor publice de securitate alimentară 

aceasta are astfel, un rol deosebit în contextul păstrării suveranităţii statului.  

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO), una din cele 15 

agenţii specializate ale ONU, are ca obiectiv principal îmbunătăţirea condiţiilor de trai 

ale popoarelor statelor membre, creşterea eficienţei producţiei şi repartiţiei tuturor 

produselor alimentare şi agricole, ameliorarea calităţii vieţii populaţiilor rurale, 

expansiunea economiei mondiale şi soluţionarea problemelor subnutriţiei la scara 

planetară. Implicarea ONU, prin FAO, în situaţia din Somalia (unde regiuni din stat sunt 

afectate de foamete, pe fondul celei mai grele secete din ultimii 60 de ani) este unul din 

exemplele prin care se trage un semnal de alarmă pentru a face din securitatea 

alimentară o prioritate. 

 Datele generale:  

Grup  ţintă: 

- elevi 

- părinţi 

- cadre didactice 

- medici, producători agricoli 

Perioada de derulare a proiectului : 13 noiembrie – 17 noiembrie 2017 

Beneficiari direcţi: -elevii  implicaţi în proiect 

Beneficiari indirecţi: 

- cadre didactice; 

- comunitatea locală 

Loc de desfăşurare: - sălile de clasă 
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 Activităţi: 
  

Nr.crt 
 

Activitate Responsabili Perioada 

I. Activităţi de organizare, planificare   

 -constituirea echipelor specifice, 
 -repartizarea sarcinilor,  
-procurarea materialelor necesare 

Director 
Director adj. 
Consilier educativ 
Consilier scolar 
Responsabili 
comisii metodice 

6-10 
noiembrie 
2017 

II. Activităţi de promovare   

 -Confectionarea materialelor 
promotionale (afise, flayere, anunturi, 
invitaţii, ecusoane tematice) 
-Distribuirea materialelor 
promotionale 

Consilier educativ 
Consilier scolar 
Responsabili 
comisii metodice 
 

6-10 
noiembrie 
2017 
 
 

III. Activităţi de implementare   
Ziua 
1 

1. Concurs de eseuri/creaţii 
literare/plastice pe tematica 
„Responsabil pentru actiunile mele” 

Director  
Director adjunct 
Consilier educativ 
Responsabili 
comisii metodice 
Cadrele didactice, 
Învățători/Diriginți 

13 noiembrie 
2017 

Ziua 
2 

1. Zece sfaturi pentru o lume mai bună 
(PPT, afise) 
2. Work – shop – ”Ce inseamnă să fiu un 
cetățean/o persoană mai bun/bună?” 

Director  
Director adjunct 
Consilier educativ 
Consilier scolar 
Responsabili 
comisii metodice 
Cadrele didactice, 
Învățători/Diriginți 

14 noiembrie 
2017 

Ziua 
3 

1.Combaterea violentei in mediul scolar  
2.Sondaj de opinie privind violenta in 
mediul scolar  
 

Director  
Director adjunct 
Consilier educativ 
Consilier scolar 
Responsabili 
comisii metodice 
Cadrele didactice, 
Învățători/Diriginți 

15 noiembrie 
2017 

Ziua 
4 

1. Sesiune de referate – „Eu si ceilalti” 
2. Diversitate si interculturalitate   

Director  
Director adjunct 
Consilier educativ 
Responsabili 
comisii metodice 
Cadrele didactice, 
Învățători/Diriginți 

16 noiembrie 
2017 
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Ziua 
5 

1. Activități privind toleranța –„A fi sau 
a nu fi tolerant” 
2. Concurs/Expoziţie de desene, afişe, 
sloganuri, etc. 

Director  
Director adjunct 
Consilier educativ 
Responsabili 
comisii metodice 
Cadrele didactice, 
Învățători/Diriginți  

17 noiembrie 
2017 

IV. Activităţi de evaluare   

 - respectarea termenelor de către toţi 
partenerii implicaţi în proiect  
- observaţii pe parcursul derulării 
proiectului 
- cantitatea si calitatea produselor 
estimate 
- rezultatele concursurilor, expoziţie  
- schimbarea comportamentelor 
apărute în cadrul grupurilor ţintă;  

Director 
Director adj. 
Consilier educativ 
 
Responsabili 
comisii metodice 
 

20-21 
noiembrie 
2017 

 

 Rezultate aşteptate 
- elevi, profesori, familii mai informate privitor la modalitățile de schimbare  
activă a membrilor grupului ţintă la realizarea activităţilor propuse; 
- creşterea gradului sensibilizare a grupului ţintă faţă de importanţa colaborării si 
acceptării celorlalți.   
- antrenarea comunităţii în activitaţi de cunoaştere şi respectarea drepturilor 
omului. 
 

 Impact  
Atât la nivelul şcolii cât şi la cel al comunităţii acest proiect va fi un exemplu de bune 
practici  şi va schimba mentalitatea greşita a oamenilor in ceea ce priveste atitudinea 
discriminatorie. 
 
Elevii si profesorii din echipa de proiect vor dezvolta relaţii de colaborare şi cooperare  
în contexte noi. 
 
Scoala va câstiga mai mult prestigiu în comunitate şi va avea o imagine pozitivă  privitor 
la calitatea activităţilor educative desfăşurate. 

 
Director,                                                                             Consilier educativ, 

Prof. Rosioru Silviu – Stelică     prof. Stroe Stefania 

 

 

 

 

Director adjunct,  

Tănase Alin Gabriel  
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