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UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL
SĂLAJ
DOAMNEI/DOMNULUI DIRECTOR
COORDONATORILOR PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME
EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE

Vă informăm că Săptămâna Educației Globale se va desfășura în perioada
16-20 noiembrie 2020, cu tema: „Este lumea noastră! Să acționăm împreună!”.
Momentul de referinţă al Programului european Educaţia Globală îl
reprezintă Săptămâna Educaţiei Globale, organizată anual în noiembrie. Acesta
este proiectat ca un punct de start al activităţilor de educaţie globală care vor fi
derulate de-a lungul unui an, în vederea asigurării eficienţei și impactului:
http://www.coe.int/en/web/north-south-centre/the-global-education-week
Dacă organizați o activitate sau un proiect în contextul Săptămânii Educației
Globale, vă invităm să le faceți cunoscute și prin intermediul paginii
https://www.facebook.com/globaleducationweek/. Dorim să promovăm cât mai
multe exemple de bune practici și să constituim o rețea a educatorilor, atât din
zona formală cât și din cea nonformală, care contribuie la creșterea gradului de
conștientizare a nevoii de solidaritate și de valorizare a diversității prin
dezvoltarea cetățeniei globale.
Unitățile de învățământ preuniversitar sunt încurajate să organizeze
activități sau proiecte pe această temă („Este lumea noastră! Să acționăm
împreună!”): reportaje, filme de scurt metraj, videoclipuri, spoturi publicitare,
materiale promoțiale, proiecte, etc.
Detalii și informații:
 pagina de Facebook Global Education Week - Romania pe care sunt
postate deja tema și afișele;
 formularul de colectare a activităților GEW 2020 - Registration Form
 pe adresa globaleducationweek.romania@gmail.com se pot primi mesaje
de la școli etc. cu activitățile lor, pentru a fi postate ulterior pe pagina de
Facebook;
 pe pagina Centrului Nord-Sud este o secțiune GEW Joint activities.
Update JOINT ACTIVITIES
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a. Video Call-ul este la indemana tuturor - (de recomandat liceenilor și
profesorilor lor).
Pentru participare aveți nevoie doar de o cameră foto sau smartphone-ul și să
realizați un scurt videoclip despre modul în care cu toții trebuie să ne îndeplinim
rolul de cetățeni globali pentru a ne face lumea mai bună pentru toți și durabilă în
viitor.
Videoclipul poate fi realizat individual sau poți aduna la serviciu un grup de
prieteni, familia ta, întreaga școală sau colegii tăi. Doar asigurați-vă că împărtășiți
mesajul pe contul dvs. de Facebook folosind hashtagul #GEW20, în zilele
anterioare
sau
în
timpul
Săptămânii
(16-20
noiembrie).
În plus, puteți eticheta (tag) pagina Global Education Week - Romania precum și
pagina Global Education networkers
Pentru conținutul mesajului vă puteți inspira din toolkit (l-am atasat).
b. Webinarul este co-organizat de o organizație neguvernamentală
(Sudwind ) si Global Education Network. Este organizat pentru profesori, elevi și
voluntari și va avea loc pe 17 noiembrie (2-4 pm CET).
Formular de înscriere

Inspector Școlar General,
Prof. dr. Vasile – Gheorghe BULGĂREAN

Inspector școlar,
Prof. dr. Mădălina – Ioana RUS
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