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Consiliul Europei, prin organismul său specializat – Centrul Nord-Sud, a iniţiat, la 

Strasbourg, în 1999, prima „Săptămână a Educaţiei Globale”, promovând în statele membre 

activităţi şcolare dedicate reducerii sărăciei şi excluderii sociale şi, ulterior, având în vedere 

mesajele primite, a invitat statele Consiliului Europei să participe anual la Săptămâna 

Educaţiei Global, ajunsă, în acest an, la cea de-a XVII-a ediţie.  

„Săptămâna Educaţiei Globale” încurajează copiii, tinerii şi profesorii să iniţieze 

activităţi educaţionale în domeniul cetăţeniei globale prin dezbaterea unor teme ca: 

diversitatea şi inegalitatea, atât la nivel local cât şi global, având la bază principalele teme 

ale cetăţeniei globale:  

 sensibilizarea întregii lumi asupra rolului de cetăţeni ai globului;  

 respectarea diversităţii şi a comunicării interculturale;  

 dorinţa de a face ca lumea să devină un loc mai echitabil şi durabil;  

 responsabilitatea asupra propriilor acţiuni.  

Centrul Nord-Sud a iniţiat Programul european „Educaţia Globală” pentru a dezvolta, 

întări şi susţine strategiile de implementare a educaţiei globale şi de formare a capacităţii de 

dezvoltare a acesteia.În concepţia centrului, educaţia globală cuprinde:  

 educaţia pentru dezvoltare;  

 educaţia pentru drepturile omului,; 

 educaţia pentru durabilitate;  

 educaţia pentru pace şi prevenirea conflictelor; 

 educaţia interculturală.  

Momentul de referinţă al programului îl reprezintă „Săptămâna Educaţiei Globale” 

organizată anual în a treia săptămână din luna noiembrie. Acesta este proiectat ca un punct de 

start al activităţilor de educaţie globală care se recomandă, în vederea asigurării eficienţei, să 

se deruleze de-a lungul unui an, nu ca acţiuni izolate. Educaţia globală apare ca un răspuns la 

procesele, şansele şi riscurile globalizării Aceasta  defineşte o abordare educaţională pozitivă 

şi integrată al cărei scop este acţionarea în vederea asigurării condiţiilor instaurării unei lumi 



durabile şi sigure pe baza analizării problemelor sociale şi economice, a diversităţii culturale 

şi a strategiilor de instituire a păcii şi are următoarele obiective majore:  

 formarea comportamentului proactiv bazat pe respectarea drepturilor omului;  

 dezvoltarea abilităţilor personale şi sociale necesare convieţuirii în armonie cu ceilalţi;  

 înţelegerea de către tineri a proceselor complexe care determină violenţa, conflictele 

la nivel individual, de grup, naţional şi global;  

 cunoaşterea modalităţilor de rezolvare a acestora şi implicarea în eliminarea şi 

prevenirea lor;  

 rearea şi dezvoltarea comunităţii de învăţare în care elevii şi profesorii se motivează 

reciproc pentru a lucra împreună în vederea înţelegerii problemelor sociale cu care se 

confruntă şi identificării soluţiilor potrivite capabile de aplicabilitate; 

 formarea comportamentului de „toleranţă multiculturală” şi „toleranţă 

interconfesională”; 

 promovarea şi interiorizarea valorilor, ca: respect, libertate, drept, pace, egalitate, 

solidaritate, prin formarea şi externalizarea unor atitudini de auto-respect, respect 

pentru ceilalţi, interes pentru probleme globale, abordare critică, implicare şi acţiune 

constructivă, responsabilitate socială.  

 

Această ediție a Săptămânii Educației Globale, se desfășoară în perioada 16-20 

noiembrie 2015, având ca tema: “Egalitatea trebuie să fie reală”/ “Make Equality Real”.      

Evenimentul care s-a desfăşurat în sala de festivităţi a Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” 

și s-a dorit a fi o campanie de promovare a voluntariatului în rândul tinerilor precum şi 

prezentarea unui exemplu de bune practici. Au participat prof. Rodica Angela Juncu – 

director adjunct al liceului, prof. Rodica Mihaela Turcaş – consilier educativ şi peste 100 de 

elevi de liceu (clasele a IX-a B, a IX-a C, a X-a A şi a X-a C). 

Activitatea prezentată de către prof. coordonator dr. Carmen Chira a evidenţiat 

aspecte teoretice esenţiale referitoare la voluntariat (ce înseamnă să fii voluntar, 

caracteristicile activităţilor de voluntariat, portretul voluntarului, domeniile în care tinerii pot 

activa ca voluntari, categoriile de beneficiari cu care se poate lucra şi motivele pentru care 

tinerii devin voluntari) precum şi la însemnătatea deosebită pe care această activitate o 

deţine atât pentru comunitate cât şi pentru dezvoltarea personală a voluntarului. 

Prof. coordonator Floare Gavra a prezentat aspecte relevante din cadrul 

proiectului “SPERANŢĂ PENTRU VIITOR” NOI – COPIII SOARELUI, proiect cu care 



Liceul Teoretic “Aurel Lazăr” s-a înscris la concursul naţional Euroscoala 2015. Elevii 

prezenţi au putut vizualiza pagina de facebook a proiectului “Noi - copiii soarelui” unde 

sunt postate fotografii reprezentative pentru toate activităţile de voluntariat desfăşurate 

(Azilul de noapte, Centrul de îngrijire de zi, Şcoala Gimnazială Lucreţia Suciu şi 

Mănăstirea „Sfintei Cruci”) precum şi activităţi cu copiii din cadrul proiectului „Singuri 

acasă”. Cele patru înregistrări video (două prezentări scurte în limba engleză şi franceză, 

spot-ul de sensibilizare civică „Noi suntem lăzărişti” şi „Solidaritatea văzută de sus” 

(flashmob filmat cu drona) şi mărturiile câtorva elevi din echipa proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În această săptămână se vor mai desfăşura următoarele activităţi: 

 Prietenie și competiție – activități sportive în parteneriat cu Centrul de 

Plasament nr. 2 Oradea; 

 Diversitate culturală, toleranţă, solidaritate şi non violenţă; 

 Cum organizez o campanie de strângere de fonduri?; 

 Descoperim istoria locală – vizită la Casa Memorială” Aurel Lazăr” 

Oradea; 

 Alături de persoanele cu dizabilități (în colaborare cu Asociația româno-

germană Alsterdorf). 


