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SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE
„Lumea mea depinde de noi"
18-26.11.2017
Nr.
crt.

Titlul activității /
proiectului*

Tipul
activității

Obiective

Data

Benefi
ciari

Parteneri/
Colaboratori

Rezultate obţinute

1.

Războiul continuă
în suflet

campanie de
conștientizare

- conștientizarea consecințelor
negative ale războiului
- înțelegerea cauzelor și efectelor
problemelor majore care
afectează lumea
- conștientizarea trăirii într-o
lume globalizată și a rolului
nostru ca cetățeni ai acestei lumi

20.11.
2017

XE

- creşterea gradului de
cunoaștere și de conștientizare
a consecințelor negative pe
care le produce activitatea
oamenilor, la nivel mondial
- pliante cu
mesaje de promovare a păcii
- Cutia păcii cu mesaje pozitive

Zahariea
Mona
Gabriela

2.

Mono- şi
pluriculturalism în
context european

dezbatere

- dezvoltarea sentimentului
toleranței bazate pe acceptarea
diversității lingvistice, culturale și
sociale dintre cetățenii europeni
- identificarea obstacolelor în
calea implementării politicilor
publice prezente şi viitoare în
domeniul învățământului
intercultural

20.11.
2017

XIF,
XIE

- dobândirea cunoaşterii în

Nicolau
Luminiţa

domeniul culturii în general
şi a culturii proprii în
particular, inclusiv în ceea ce
priveşte impactul acesteia
asupra comportamentelor
indivizilor şi grupurilor.

Coordonatori

3.

Tehnologie vs.
umanitate

masă rotundă,
atelier

4.

Religia ca limbă
universală

prezentare
PPT
dezbatere

5.

Problemele din
lumea a III-a între civilizație și
globalizare

dezbatere

6.

Education System
All Over The
World

- cunoașterea drepturilor
copilului, dar și a obligațiilor ce
decurg din acestea care trebuie
respectate inclusiv în mediul
online
- identificarea unor situații în care
nu sunt repectate drepturile
copilului, inclusiv în mediul online
- propunerea unor măsuri care
pot fi luate de adulții responsabili
de educația copiilor pentru a
acoperi nevoile lor
- cunoaşterea diversităţii
religioase existente în lumea
contemporană
- înţelegerea cauzelor şi
consecinţelor unor conflicte
religioase
- formarea unei atitudini de
toleranţă şi deschidere faţă de
toate confesiunile religioase
- conștientizarea întregii lumi și a
rolului nostru de cetățeni ai lumii
- dezvoltarea capacităţii de a lua
măsuri pentru a transforma
lumea într-un loc mai echitabil și
durabil
- conştientizarea globalismului în
educaţie şi a rolului acestuia în
dezvoltarea culturală,
intelectuală, spirituală şi creativă
a fiecărui individ
- identificarea unor tehnici şi
metode de învăţare adoptate în
diferite sisteme educaţionale din
lume

20.11.
2017

VI
28
elevi

20.11.
2017

Psihologul şcolar
Burtea Alina

- creşterea gradului de
cunoaştere a drepturilor
copilului
- conştientizarea necesităţii
implicării active în respectarea
propriilor drepturi
- conştientizarea
responsabilităţilor care decurg
din drepturi

Miron
Magdalena

XIIB

- creşterea gradului de
toleranţă faţă de indivizii
aparţinând diferitelor
confesiuni religioase

Mărgărint
Daniela

21.11.
2017

XD

- creşterea gradului de
conștientizare a rolului de
cetățeni ai lumii
- formarea unei atitudini de
respect pentru diversitate

Sechel
Carmen
Mirela

21.11.
2017

IXF

- conştientizarea importanţei
activităţilor extracurriculare în
dezvoltarea creativităţii elevilor
- colaje de imagini pe
tema dezbătută

Manolache
Daniela

6.

Trăiește și
împădurește

voluntariat

- cultivarea, în rândul elevilor, a
22.11.
dragostei și respectului față de
2017
natură
- informarea acestora cu privire la
metodele și tehnicile folosite
pentru plantarea arborilor
- implicarea directă în activități de
împădurire

XC, XIE
24
elevi

7.

Școala ca spațiu
de exprimare,
exercitare şi
asumare de către
copii a drepturilor
și
responsabilităților

miniexpoziție
de postere si
colaje
(fotografii,des
ene,articole),
concurs

- identificarea unor măsuri de
intervenție posibile pentru cazuri
semnalate de încălcare a
drepturilor copiilor
- participarea la decizii de grup
privind implicarea în promovarea
şi apărarea propriilor drepturi

22.11.
2017

V,VII,V
III,IX
C,IX D,
30 de
elevi

8.

Minorităţile şi
reflectarea
imaginii acestora
in mass-media.
Stereotipuri şi
prejudecăţi

Prezentare
PPT,
workshop-uri,
dezbatere

- identificarea unor stereotipuri şi
prejudecăţi promovate prin massmedia cu referire la diferite
minorităţi;
- cooperarea in cadrul grupului
pentru proiectarea unor soluţii
vizând receptarea critică a
mesajelor transmise prin massmedia;
- promovarea toleranţei ca
valoare a societăţii democratice şi
manifestarea unui comportament
tolerant în rezolvarea unor
probleme ale comunităţii

22.11.
2017

XIIE,
XIIF
41 de
elevi

Ocolul Silvic
Tecuci
Școala Gimnazială
nr. 1 Munteni
Școala Gimnazială
„Dimitrie
Sturdza“ Tecuci
Școala Gimnazială
„Gen. D.
Dămăceanu“
Cosmești
membrii juriului:
Pamfile Gabriela
Ilaș Constantin

- 300 de puieți de gorun
plantați
- formarea unei atitudini de
respect faţă de natură

Voinea
Dumitru
Munteanu
Mihaela

- realizarea unei expoziţii cu 25
de postere şi colaje
- identificarea unor soluţii şi
măsuri concrete de rezolvare a
unor probleme cu care se
confruntă şcoala şi
comunitatea, la un moment
dat, legate de posibile situaţii
de încalcare a drepturilor
copilului
- identificarea toleranţei ca
singura soluţie în rezolvarea
problemelor cu care se
confruntă diferitele comunităţi
în ţara noastră

Nicolau Doina
Arhip Mihaela
Cristovici
Rodica

Arhip Mihaela
Nicolau Doina

9.

Not better, not
worse, just
different

expunere
prezentare
film

- identificarea cauzelor apariției
cazurilor de discriminare,
alimentare a stereotipurilor,
excludere socială;
- valorificarea cunoștințelor
dobândite în cadrul programului
Future Leaders Exchange despre
diferențele culturale şi
acceptarea reciprocă

23.11.
2017

XIA,
XIB,
XIIB
60
elevi

Consiliile
Americane pentru
Educație
Internațională/Pr
ogramul Future
Leaders Exchange

- creşterea gradului de
conştientizare a impactului
negativ al prejudecăților și a
importanței acceptării celorlalți
oameni, indiferent de
particularitățile sociale, rasiale
sau culturale ale acestora

Onica Monica
Petrică
Ramona

10.

Apa nu este o
sursă
inepuizabilă!

prezentări PPT
aplicare
chestionare

23.11.
2017

XID
30
elevi

laborant Onica
Aurica

- conştientizarea importanţei
economisirii apei

Gheorghe
Mona Oana

11.

Copilul râde:
„ Înțelepciunea și
iubirea mea e
jocul”

activitate
caritabilă

23.11.
2017

VII,
IXB,
IXE
50
elevi

Fundaţia “Bunul
Samaritean”
Nicoreşti

Un mediu curat

activitate de
protejare a
mediului

24.11.
2017

XIIF
10
elevi

12.

Lumea – darul
nostru al tuturor*

proiect
educativ

- educarea elevilor cu privire la
dezvoltarea durabilă;
- sensibilizarea elevilor privind
importanţa asumării

21 –
24.11

IXF,
XF, XIE
88
elevi

- distribuirea unui număr de 30
de pachete cu alimente şi
jucării
- creşterea gradului de empatie
şi a responsabilităţii faţă de
problemele comunităţii locale
- identificarea a 14 zone
afectate de poluare cu obiecte
plutitoare
- elevii au conştientizat
impactul negativ al activităţilor
umane asupra mediului şi au
înţeles că fiecare poate găsi
soluţii pentru protejarea
mediului
- un mini-ghid al a gesturilor
zilnice care se pot face pentru a
contribui la diminuarea
amprentei personale asupra

Mihalachi
Monica
Maxim Liliana
Ţupu
Lăcrămioara

12.

- identificarea rolului apei în viaţa
omului
- înţelegerea necesităţii
economisirii apei şi a adoptării
unui comportament responsabil,
ecologic
- identificarea problemelor care
afectează lumea și asumarea
responsabilității
- dezvoltarea abilităţii de a
comunica şi de a interrelaționa cu
ceilalți prin jocuri educative
- depistarea de areale acvatice
poluate în comunitatea locală
- identificarea unor soluţii de
rezolvare a problemelor de mediu

- dezbatere

Biblioteca
Municipală
„Ştefan Petică”
Tecuci

Ungan Cezar
Iulian
Onica Monica
Iuliana

Munteanu
Mihaela-Nina
Pamfile
Gabriela-Nina

- workshop
- expoziţie de
afişe şi logouri

13.

Provocările
societăţii
contemporane –
Brexit şi criza
refugiaţilor

proiect
educativ
- expoziţie
pliante
tematice
- vizionare
filme
documentare
- lansare
revistă

responsabilităţii pentru natură ca
dar divin ; - conştientizarea trăirii
într-o lume globalizată şi a
impactului acţiunilor umane
asupra resurselor naturale;
- stimularea elevilor de a găsi
alternative în deciziile lor de ordin
personal și public și de a reflecta
asupra consecințelor alegerilor
lor
- definirea şi înţelegerea
23 –
conceptului de brexit şi criză a
24.11
refugiaţilor
- cunoaşterea şi respectarea
valorilor fundamentale ale istoriei
şi culturii altor popoare
- sensibilizarea elevilor către
compasiune, înţelegere, unitate,
toleranţă, ajutor reciproc

VIII,
XD,
XIID,
XIIC

Parohia Sf.
Gheorghe Tecuci

mediului înconjurător;
- expoziţie de afişe şi logo-uri
tematice

Ilaş
Constantin

Biblioteca
Municipală
„Ştefan Petică”
Tecuci

- dezvoltarea spiritului civic, în
faţa provocărilor societăţii
contemporane
- formarea de opinii bine
argumentate şi susţinerea
acestora în mediul public

Onica Monica
Miron Dorica
Aniţă Maria
bibl. Cojocaru
Florina

