
Săptămâna Educației Globale 2020 la Liceul Teoretic ”Aurel Lazăr” Oradea 

 

Proiectul european ”Săptămâna educației globale” a fost inițiat pentru prima dată în 1999 

de Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei promovând în statele membre activități școlare dedicate 

reducerii sărăciei și excluderii sociale și se desfășoară în fiecare an în a treia săptămână a lunii 

noiembrie. Cu prilejul acestei săptămâni, copiii, tinerii și profesorii inițiază și desfășoară activități 

educaționale în domeniul cetățeniei globale printr-o tematică anuală, dezbătută atât la nivel local, 

cât și global. 

Elevii și profesorii Liceului Teoretic ”Aurel Lazăr” din Oradea au desfășurat online 

activități foarte diverse în cadrul Săptămânii Educației Globale (16-20 noiembrie 2020), iar tema de 

anul acesta a fost ”Este lumea noastră! Să acționăm împreună!” 

Elevii clasei a VII-a coordonați de prof. Laura Lup au ”văzut”că lumea este afectată de 

poluare, foamete, violență în familie, războaie, pandemia Covid, topirea ghețarilor, agresivitate în 

mediul online și și-au pus întrebarea ce e de făcut. Și tot ei au găsit răspunsul: "Dacă lumea noastră 

suntem noi și dacă știm să  avem grijă de noi, atunci ar trebui să ne gândim și la ceea ce ne 

înconjoară. Primul pas este să vedem, să conștientizăm ce e rău în jurul nostru și să nu fim nepăsători 

la răul altuia”. 

Dirigintele clasei a XI-a A, prof. Vasile Juncu, și-a provocat elevii să identifice modalităţi 

de acţiune în comun, să propună idei prin care să îmbunătăţim viaţa socială a tuturor semenilor 

noştri, sau altfel spus, să facem o lume mai bună pentru noi toţi. În intervenția sa, elevul Denis 

Ursuț a amintit legea de aur a creştinismului, rostită de Mântuitorul Hristos, şi învăţată la ora de 

religie: „precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea” (Luca 6,31), găsind 

soluția ca noi toți trebuie să ne străduim să aplicăm vechile valori morale ale creştinismului. Este 

o provocare serioasă pentru că creştinismul te smulge din confort, din fotoliu, din pasivitate; Iisus 

Hristos este un cavaler care ne cheamă la lupta binelui contra răului, la un efort permanent de a ne 

ajuta şi de a ne jertfi pentru bunăstarea semenilor noştri. Eleva Larisa Cicort a propus renunţarea 

fiecăruia la egoism ca fiind sursa multor nedreptăţi şi inegalităţi sociale. ”Omul egoist poate fi 

comparat cu o celulă bolnavă care afectează întregul organism. Trebuie să ne schimbăm 

mentalitatea, căci toţi gândim dar nu toţi gândim creştineşte, trebuie să primeze binele colectiv în 

detrimentul celui individual” a concluzionat aceasta, iar eleva Natalia Nan a propus ca fiecare să-

şi facă pe deplin datoria, să-şi asume responsabilitatea pentru cele spuse şi făcute. Altfel zis aceasta 



a îndeamnat la seriozitate în vorbă şi în faptă, la demnitate, respect şi la onoare în detrimentul 

superficialităţii şi duplicităţii.  

Elevii clasei a XI-a B coordonați de prof. Livia Ghiurcuța au pregătit materiale  despre 

Holocaust, un jurnal de ghetou, a fost prezentată Declarația universală a drepturilor omului, a fost 

prezentat un monolog- Lumea cu lumini și umbre și au încercat să alcătuiască un plan de acțiune 

prin care, în viitor, să evităm astfel de atrocități și ce am putea face ca sa fim mai buni, cum am 

putea elimina discriminarea. 

 Elevii clasei a X-a B coordonați de prof. Rodica Turcaș și-au propus să găsească 6 motive 

pentru care tinerii ar trebui să facă voluntariat, o activitate prin care lumea ar putea să se așeze pe 

un făgaș mai bun, dar investind și în sine, deoarece atunci când ești voluntar acumulezi o serie de 

competențe care te ajută să relaționezi frumos cu cei din jur. Elevii care au desfășurat activități de 

voluntariat au împărtășit colegilor din experiența lor și i-au sfătuit să se implice și ei. Cele 6 motive 

găsite de adolescenți sunt: îţi faci noi prieteni, voluntariatul te ajută în carieră, voluntariatul te face 

să te simţi împlinit, descoperi realitatea din jurul tău, ajuţi la corectarea nedreptăţilor și nu în 

ultimul rând, eşti chiar tu schimbarea pe care o vrei în lume. 

 Elevii clasei a V-a îndrumați de prof. Loredana Vereș, diriginta lor, au abordat tema ”Nouă 

ne pasă pentru că Terra este casa noastră”. S-a vrut ca elevii să conștientizeze situația în care se 

află omenirea și că stă și în puterea lor de a face lucruri utile pentru a salva planeta albastră. Ei au 

învățat că prin reducerea volumului de deșeuri din gospodărie, înlocuirea pungilor din plastic cu 

cele din material textil și prin plantarea de arbori, pot contribui ca viața pe Terra să continue.  

 Și pentru că sărbătorile de iarnă au început, elevii clasei a X-a D îndrumați de prof. Olga 

Trif sub deviza ”Unii lângă alții de Crăciun” au colindat și au realizat obiecte ornamentale și 

felicitări, activitate care le-a adus multă bucurie în suflet.  

 O altă activitate reușită a fost cea realizată de elevii clasei a X-a C sub atenta supraveghere 

a dirigintei lor, prof. Violeta Fetea. Ei au dezbătut tema ”Forme de învățământ în statele lumii” și 

astfel au putut găsi asemănări și deosebiri între sistemul de învățământ românesc și cel din alte țări 

și ce le-ar place să se implementeze și în România. 

 


