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PROGRAMUL EDUCATIV „SĂPTĂMÂNA EDUCAłIEI GLOBALE”
10-18 NOIEMBRIE 2012
A XIV-a ediŃie a Săptămânii EducaŃiei Globale, program facilitat de Centrul Nord - Sud al Consiliului
Europei, se va desfăşura în perioada 10 – 18 noiembrie 2012, cu tema: „MOBILITATE PENTRU
SUSTENABILITATE!"
SUSTENABILITATE (‹ engl. sustainable) s. f. Calitate a unei activități antropice (determinate de acțiunea omului)
de a se desfășura fără a epuiza resursele disponibile și fără a distruge mediul, deci fără a compromite posibilitățile de
satisfacere a nevoilor generațiilor următoare. Conferința mondială asupra mediului de la Rio de Janeiro din 1992 a
acordat o atenție deosebită acestui concept, care implică stabilirea unui echilibru între creșterea economică și protecția
mediului și găsirea de resurse alternative. Când se referă la dezvoltarea economică de ansamblu a unei țări sau regiuni,
este de obicei preferat termenul sinonim dezvoltare durabilă.Sursa: http://dexonline.ro/definitie/sustenabilitate
DURABILITÁTE s. f. 1. Calitatea a ceea ce este durabil; trăinicie, rezistență; viabilitate. 2. Perioadă cât un bun
poate fi utilizat. Sursa: http://dexonline.ro/definitie/durabilitate

„Săptămâna EducaŃiei Globale” încurajează tinerii si profesorii să pună în aplicare un proiect de educaŃie
globală în şcolile lor. Proiectele trebuie să surprindă aspecte privind diversitatea, interdependenŃa şi dezvoltarea
durabilă atât la nivel local cât şi la nivel global şi se pot desfăşura pentru o perioadă de până la şase luni.
Tipuri de acŃiuni recomandate:
 Proiecte desfăşurate în parteneriat cu diverse instituŃii, ONG-uri
 Dezbateri, seminarii simpozioane
 Prezentări de materiale promoŃionale, filme de scurt metraj
 ActivităŃi de educaŃie nonformală care promovează metodele interactive (workshop-uri, arte
participative – teatru forum, arte vizuale, fotografie etc
 Diseminarea de „bune practici”
Pentru mai multe detalii consultati: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GE/GEW_en.asp şi anexa de mai jos.
Calendarul activităŃilor din cadrul Programului internaŃional Global Education Week (GEW) „Săptămâna
EducaŃiei Globale” cu tema „Mobilitate pentru sustenabilitate” se va centraliza la nivelul şcolii astfel:

 6 noiembrie 2012 - se trimit, prin e-mail, la adresa ciordas_bpce@yahoo.com, programul activităŃilor
desfăşurate/propuse în cadrul programului internaŃional, conform tabelului de mai jos:
Unitatea şcolară/Denumirea activităŃii/proiectului/Tipul activităŃii/Grup Ńintă/Coordonator/Data/Perioada
Notă: La o activitate pot participa elevi din mai multe clase. Important este ca fiecare elev din şcoală să fie
antrenat în minim o activitate. Alături de diriginŃi ar fi bine să contribuie la activităŃi şi profesorii care nu sunt
diriginŃi.

 10 – 18 noiembrie 2012 desfăşurarea activităŃilor conform programului propriu şi a tematicii anului;
 30 noiembrie 2012 dovezi ale desfăşurării proiectelor şi activităŃilor (diseminare, fotografii, articole,

etc) trimise la adresa ciordas_bpce@yahoo.com

ANEXĂ
Educațția globală

(care cuprinde 1. educațția pentru dezvoltare, 2. educațția privind

drepturile omului, 3. educațția interculturală, 4. educațția pentru pace și soluțționarea conflictelor), se
fundamentează pe înțelegerea problemelor fundamentale ale cetățeniei globale:
• Conștientizarea trăirii
• Atitudini

într-o lume globalizata și a rolului nostru ca cetățeni ai acestei lumi;

de respect pentru diversitate și abilități de comunicare interculturală;

• Înțelegerea

cauzelor și a efectelor problemelor majore care afectează lumea;

• Oportunități

de a concepe si a lua măsuri pentru a face lumea un loc mai echitabil și durabil.

Școlile sunt invitate sa inițieze proiecte în parteneriat care se pot desfășura în perioade de până la 6 luni.
Legăturile intre școli și parteneri europeni sau din afara Europei sunt puternic încurajate.
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, ca principiu-ghid, doresc să contribuie la o înŃelegere a
problemelor de baza ale cetăŃeniei globale:
· conștientizarea dimensiunii globale și a rolului fiecăruia dintre noi ca cetățean al planetei;
· respect pentru diversitate şi abilitaŃi de comunicare interculturală;
· capacitatea de a întreprinde acŃiuni care să facă lumea mai echitabila si durabilă;
· responsabilitate pentru acțiunile proprii.

Resurse informaŃionale:
http://www.asociatia-profesorilor.ro/saptamana-educatiei-globale-2012-mobilitate-pentru-sustenabilitate.html
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/default_en.asp, http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GEguideline_presentation_en.asp

