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Tema generală a „Săptămânii Educaţiei Globale 2014” (17-21 noiembrie 2014) este „Securitatea alimentației” şi are ca teme asociate: risipa, sănătatea hranei, responsabilitatea socială (sărăcia, zone dezavantajate), conservarea hranei, protecția consumatorului, antreprenoriat, sănătatea solului, mediu.
Scop: Formarea şi dezvoltarea la elevi, cadre didactice, părinţi, comunitate, a atitudinii şi
comportamentului activ şi proactiv bazat pe respectul drepturilor copilului, în spiritul valorilor europene: ecologia, viitorul, sensibilizarea întregii lumi asupra rolului de cetăţeni ai globului, respectarea
diversităţii şi a comunicării interculturale, responsabilitatea asupra propriilor acţiuni, adoptarea unui
stil de viaţă sănătos în rândul copiilor şi al părinţilor bazat pe mişcare, pe consumul zilnic de fructe
și legume, pe consumul de apă în detrimentul băuturilor dulci, precum şi servirea zilnică a micului
dejun.
Argument: „Toţi ne dorim o societate durabilă, cu atitudini şi mentalitate de cetăţean al mileniului al III-lea, vrem să fim sănătoși și să trăim în demnitate.”
Grup ţintă:
Beneficiari direcţi: Elevii claselor gimnaziale şi liceale din şcoală, municipiu
Beneficiari indirecţi: Familiile elevilor, cadrele didactice, comunitatea locală, parteneri
educaţionali, opinia publică şi populaţia care accesează site-ul şcolii;
Coordonatori:
Conducerea şcolii, profesorii şi Consiliul Şcolar al Elevilor
Tipul și titlul
activității

Şedinţa CŞE

Coordonatori

Prof coordonatori ai
CȘE

LOCUL

Sediul
CŞE

DATA

10.11.2014,
pauza mare

1

Desfășurare
PARTICIPANŢI
(elevi, profesori)
40 elevi

CONŢINUTUL
ACTIVITĂŢII
-va fi amintită semnificaţia
săptămânii educaţiei globale,
tema din acest an şi evenimentele care au loc la nivel
local.

„Adoptă un stil
de viaţă durabil.”–dezbateri
Sălile de
Diriginții
clasă
tematice la orele
de dirigenție şi
consiliere.
Concurs de ca- CȘE, Szatmari Edit,
trene, afișe, de- Sabău Corina, Fășie Atelier picMonica, Laza Mitură, săli
sene şi grafică
haela,
Briscan
Gade clasă
„Securitatea
briela
alimentației”

- la nivel de colective de
elevi, în cadrul activităților
educative: întâlniri, chestionare, prezentări în Power
Point, etc.
- postări pe site-ul şcolii

17-21 noiembrie
2014

Elevii şcolii,
Laura Duma
– medic școlar, diriginții

10-19 noiembrie
2014

Elevii, profesorii îndrumători

Elevii participă la concurs
transmițând mesaje prin versuri, desene şi pictând (octombrie-noiembrie 2014)

Elevii școlii

- donații alimente și legume
pentru elevii instituționalizați la Căminul FrancescoBeiuș și Centrul pentru Persoane Vârstnice-Băița
-Activitate SNAC-Săptămâna fructelor și a legumelor donate

„Gânduri, idei,
fapte despre și
pentru o alimentație corectă”, eveniment caritabil

Brânda Florina,
Sabău Corina, Herman Anamaria,
Groza Nicușor (X
E), comisia SNAC

Sălile de
clasă
(Clubul
școlii)

20 noiembrie 2014

„Un mediu curat pentru o viață sănătoasă”,
colectare maculatură

Mlendea Adrian
(XI D), Bogdan
Traian, Popa Doina,
Laza Mihaela, comisia de educație
ecologică, CȘE

Sala de
sport

20 noiembrie 2014,
pauza mare

Elevii școlii

-colectarea maculaturii, vânzarea ei, încasările vor întregi donațiile pentru copii
instituționalizați

21 noiembrie

Clasa
a XII-a C,
invitați-catedra de servicii

-concurs tematic, specific
specializării Tehnician în
gastronomie, cuprins în proiectul local „Gastronomia
românească între tradiție și
modernism”

„Gastronomia
românească”,
concurs

Matica Ana,
Pașcalău Aurelia

Clubul
Școlii

Activități gen: seminarii de informare pentru elevi și prfesori, campanii de conștientizare,
evenimente caritabile, concursuri, proiecte, conferințe, expoziții, caravane, intervenții media,
producere de materiale, propuse de partenerii noștri, vor completa și îmbunătăți proiectul nostru.

Beiuş, 17.10.2014
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Consilier educativ,
prof. Crina BERCOVICI

