ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GEORGE COȘBUC“ BRĂILA

SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE
An şcolar 2017-2018
TEMA: „LUMEA MEA DEPINDE DE NOI”
Perioada: 18 – 26 noiembrie 2017

Motto:
„Dacă dorim să continuăm a trăi pe această planetă este nevoie
de o schimbare de atitudine.”
Albert Enstein

ARGUMENT:
Globalizarea este un aspect care nu poate fi neglijat sau eludat în societatea de astăzi,
care tinde să evolueze într-un unic sistem social. În acest sens, educaţia globală urmăreşte să
definească procesele, beneficiile, dar şi riscurile globalizării.
A 19-a ediţie a Săptămânii Educaţiei Globale, program facilitat de Centrul Nord-Sud al
Consiliului Europei, are ca temă: “LUMEA MEA DEPINDE DE NOI / MY WORLD
DEPENDS ON US ”.
Educația globală (care cuprinde educația pentru dezvoltare, educația privind
drepturile omului, educația interculturală, educația pentru pace și soluționarea conflictelor),
se fundamentează pe înțelegerea problemelor fundamentale ale cetățeniei globale:
- Conștientizarea trăirii într-o lume globalizată și a rolului nostru ca cetățeni ai
acestei lumi;
- Atitudini de respect pentru diversitate și abilități de comunicare interculturală;
- Înțelegerea cauzelor și a efectelor problemelor majore care afectează lumea;
- Oportunități de a concepe și a lua măsuri pentru a face lumea un loc mai echitabil și
durabil.
Problemele de baza ale cetățeniei globale:
- respect pentru diversitate și abilități de comunicare interculturală;
- capacitatea de a întreprinde acțiuni care să facă lumea echitabilă și durabilă;
- responsabilitate pentru acțiunile proprii.
Prin urmare, activitățile propuse urmăresc punerea elevilor în situații de viață
concrete și diferite, pentru a înțelege cât mai bine tot ceea ce presupune ideea de schimbare
în scopul identificării resurselor necesare pentru a susține și acoperi nevoile fiecăruia.

Obiective:

-

Săptămâna Educației Globale încurajează elevii și cadrele didactice, dar și diverse
grupuri de tineri să exploreze activități educaționale pentru cetățenie globală. Este o ocazie
pentru a aborda probleme legate de diversitate și inegalitate la nivel local cât și la nivel
global, cu o înțelegere a problemelor de bază ale cetățeniei globale și responsabilității:
conștientizarea trăirii într-o lume globalizată și a rolului nostru ca cetățeni ai acestei lumi;
atitudini de respect pentru diversitate și abilitățile de comunicare interculturală;
capacitatea de a lua măsuri pentru a transforma lumea într-un loc echitabil și durabil;
responsabilitatea pentru propriile noastre acțiuni.

Perioada:
18 – 26 NOIEMBRIE 2017

Grupul ţintă:
Elevii claselor I-VIII ai Şcolii Gimnaziale ‟‟George Coşbuc” Brăila

Echipa de proiect:
Director prof. Colioglu Iulia
Consilier educativ inv. Chirac Elena
Cadrele didactice din Şcoala Gimnazială ’’George Coşbuc” Brăila

Monitorizarea si evaluarea activităţilor :
-se va realiza prin produsele acesteia;
- realizarea unor seturi de fotografii de la activităţile desfăşurate – profesorii responsabili;

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „‟ GEORGE COSBUC „‟ BRAILA

Calendarul activităţilor
Săptămâna Educaţiei Globale
Nr.crt

Activitatea
desfăşurată

1.

Adoptă un stil
de viaţă durabil

2.

3.

4.

Descrierea activităţii
Prezentarea proiectului
Saptamanii Educatiei Globale
2017
Elevii vor defini, cu cuvintele
lor, “Lumea mea depinde
de noi”.

Sănătate prin
mişcare, şi
alimentaţie
sănătoasă

Importanţa menţinerii stării
de sănătate prin adoptarea
unui stil de viaţă sănătos

Drepturile mele,
drepturile
noastre

Cunaşterea drepturilor
omului şi respectarea
acestora, precum şi regulile
unei conduite civilizate

Protejăm
natura, iubim
viaţa

Activitatea are drept scop
cunoaşterea şi
conştientizarea de către elevi
a importanţei protejării
mediului înconjurător, care
trebuie văzut ca o casă pentru
toţi şi respectat întrucât este
sursa cea mai importantă de
resurse esenţiale vieţii. Elevii
împreună cu profesorii
realizează afişe şi pliante care
promovează soluţii pentru
păstrarea curăţeniei mediului
înconjurător.

Data

Responsabili
Cadrele didactice
ale şcolii

20 nov.
2017

21 nov.
2017

22 nov.
2017

23 nov.
2017

Cadrele didactice
ale şcolii

Cadrele didactice
ale şcolii

Cadrele didactice
ale şcolii

5.

“Lumea mea
depinde de noi”

Activitatea îşi propune să
dezvolte creativitatea şi
imaginaţia elevilor, oferindule totodată posibilitatea de aşi exprima ideile şi viziunea
originală despre tema dată în
realizarea creaţiilor plastice.
Lucrările realizate vor fi
expuse.

24 nov.
2017

Cadrele didactice
ale şcolii

