
SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE 

 

În săptămâna 18-26 noiembrie 2017, s-a desfășurat a XIX-a ediție a proiectului  

Săptămâna Educației Globale cu tema „Lumea mea depinde de noi” (My world depends on 

us); și elevii Școlii Gimnaziale AL.I. Cuza din Fălticeni au desfășurat numeroase activități 

extrașcolare pentru a marca acest eveniment mondial. 

Înțelegerea problemelor fundamentale ale lumii în 

care trăim, cum ar fi:  conștientizarea trăirii într-o lume 

globalizată și a rolului nostru ca cetățeni ai acestei lumi, 

atitudinile de respect pentru diversitate și abilitățile de 

comunicare interculturală, înțelegerea cauzelor și a 

efectelor problemelor majore care afectează lumea, dar și 

oportunitățile de a concepe și de a lua măsuri pentru a face 

lumea un loc mai echitabil și durabil, au constituit 

dezideratele acțiunilor derulate în această perioadă. 

Pentru conștientizarea faptului că de noi depinde educația tinerei generații, cadrele 

didactice au recurs la modalități diferite, de a sensibiliza copiii să adopte o atitudine tolerantă și 

indulgentă față de persoane, păreri și idei diferite. Comportamentele devin competențe, doar după 

multe exerciții, doar depășind nivelul teoretizării și transpunerii în practică a unei atitudini 

tolerante. Poate astăzi doar o jumătate dintre elevii școlii au plecat mai bogați cu învățăminte 

despre cum să îl trateze pe cel ce are culoarea pielii diferită. Poate că doar o parte dintre ei au 

înțeles că bunătatea lor nu depinde de cel din față, ci de mărimea propriului suflet și dincolo de 

orice prejudecăți. 

Desenele, vizionările de filme, dezbaterile și proiectele derulate au reunit 223 de elevi, 

reprezentând ciclul primar și gimnazial. Impactul activităților asupra copiilor a fost cel așteptat; 

aceștia au conștientizat rolul educației în viața fiecărui om, indiferent de vârstă, rasă sau 

naționalitate; și-au schimbat atitudinea față de lumea în care trăiesc; și-au format o atitudine de 

respect față de cei din jur, fără a face diferențe între etnie, religie și statut social. 

Colajele, picturile și afișele create au conturat în mod artistic viziunea lor pentru o lume 

mai bună.  

Și dacă acum doar o parte dintre elevii instituției a avut răgazul de a învăța că educația 

este o componentă importantă de a-l înțelege și ajuta pe cel de lângă ei, este doar începutul! Au 

datoria de a transmite celorlalți, prin activități de diseminare și promovare a acestor activități, pe 

site-ul școlii. Doar dacă vor reuși să îi învețe și pe alții lecția democrației, a toleranței, vom fi 

siguri că ceea ce am predat astăzi, a fost un succes. 

 

Consilier educativ, 

Prof. Dana Crăciun 



 

 

 

 

 

 

 


