GLOBAL EDUCATION WEEK- SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE

În 1999, Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei a lansat primul Global Education Week, prin
intermediul căruia se urmărea promovarea în școlile din statele membre a unor activități cu un accent
deosebit pe modul ăn care s-ar putea depăși sărăcia și excluziunea socială.
Pe baza feed-backului pozitiv din 1999, Centrul Nord-Sud invită anual 47 de state membre ale
Consiliului Europei de a participa la educație în Săptămâna Globală, accentual punându-se pe colaborarea
activă a cestora .
Obiectivele Global Education Week

Global Education Week încurajează elevii și cadrele didactice, precum și grupuri de tineri, să se
implice în explorarea unor activități educaționale pentru cetățenie globală. În cadrul acestor activități, se vor
aborda problemele legate de diversitate și inegalitate la nivel local cât și la nivel global, pentru înțelegerea
problemelor fundamentale ale cetățeniei globale și responsabilitate:
· Conștientizarea rolului de cetățeni ai lumii, cetățeni ai comunității locale;
· Formarea unei atitudini de respect pentru diversitate și comunicare interculturală ;
· Dezvoltarea abilității de a lua măsuri în vederea realizării echității și durabilității;
· Asumarea responsabilității pentru propriile acțiuni.

Tema aleasă pentru Educatie Globala Week 2014 este rezultatul unor dezbateri intense, dintre
temele propuse fiind aleasă:" SECURITATEA ALIMENTARĂ ! "Alegerea acestei teme este, de asemenea,
în conformitate cu mandatul Centrului Nord-Sud în ceea ce privește creșterea gradului de conștientizare
asupra problemelor de interdependență la nivel mondial.

Graficul activitatilor educative dedicate Saptâmanii Educatiei Globale în
Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu
( 15-23noiembrie 2014, tema sapt. : “ Securitatea hranei” )

DENUMIREA

OBIECTIVE

TERMEN

PARTICIPANŢI

RESPONSABILI

Sa constientizeze
necesitatea
asigurării unei
hrane sigure la nivel

17.11.2014

Clasele P- VIII

Invatatorii si
dirigintii

ACTIVITĂŢI

CE INSEAMNA
SECURITATEA
HRANEI?”

mondial
LA CUMPARATURI

Sa stie sa citeasca
18.11.2014
eticheta
produselor(activitati
practice/ simulari
sub forma de joc)

Clasele P- VIII

Invatatorii si
dirigintii

PROTECTIA
Sa se informeze in
CONSUMATORULUI legatura cu
institutiile care ii
apara in cazul in
care le sunt
incalcate drepturile
de cumparatori

19.11.2014

Clasele V-VIII

Dirigintii

ZIUA ALIMENTATIEI
SANATOASE

Sa inteleaga
efectele nocive
asupra sanatatii a
consumului de
produse fast food

19.11.2014

Clasele P-VIII

Invatatorii

GHID DE BUNE
PRACTICI

Sa disemineze
informațiile primate
colegilor mai mici
de la grădiniță

20.11.2014

Clasele a IV

Invatatorii claselor
a IV a

SUNT UN ELEV
INFORMAT

Sa inteleaga
problemele
mondiale cu privire
la securitatea
hranei

21.11.2014

Director,
Prof. dr. GEORCESCU NICOLAE

a

Clasele P- VIII

Consilier educativ,
Prof. SIMA CAMELIA

Invatatorii si
dirigintii

