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SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE 

TEMA : "ÎMPREUNĂ PENTRU PACE!" 

 

Prof. Milea Ramona Elena, Grădiniţa P.P. Nr.13 Târgovişte 

 

 

ARGUMENT 

 

Istoria Săptămânii Educației Globale începe în 1999, când Consiliul Europei, prin organismul său 

specializat - Centrul - Nord - Sud, a inițiat, la Strasbourg, prima "Săptămână a Educației Globale".   
Unul  din  obiectivele  de  bază  ale  organizaţiei  a  fost  întotdeauna  promovarea  păcii  şi  a 

cooperării internaţionale prin educaţie. Prin dezvoltarea educaţiei îşi propune să sensibilizeze 
comunitatea internaţională pentru a  înţelege modul în care problemele globale afectează viaţa de zi cu zi 
a persoanelor fizice, comunităţi şi societăţi şi modul în care fiecare dintre noi poate influenţa acest lucru 
la nivel mondial. 

 Educația globală cuprinde educația pentru dezvoltare, educația privind drepturile omului şi 

interculturală, educația pentru pace și soluționarea conflictelor. Educaţia globală se fundamentează pe 
aspecte precum conştientizarea rolului nostru ca cetăţeni şi atitudini de respect pentru diversitate. 
La acestea se adaugă şi înţelegerea cauzelor şi efectelor ce afectează lumea dar şi măsuri pentru a face 
lumea un loc mai bun. 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Scopul : Dezvoltarea toleranţei la copii în ceea ce priveşte diferitele culturi şi tradiţii, 

educarea copiilor pentru un stil de viaţă nonviolent. 

Obiective: 

locale/internaţionale; 

 

 

 

repturile copiilor; 

 

 

 

 Grup ţintă: 

 

Elevi; 

 

 

 Responsabili: 

 

 

 



 

 

2 

 

 

PROGRAMUL  DE  ACTIVITĂŢI 

 

 
  Resurse procedurale: 

 - Convorbirea, 

 - Dialogul, 

 - Lectura explicativă, 

            - Învăţarea prin descoperire, 

 - Explicaţia, 

 - Observaţia, 

 - Jocul didactic, 

 - Joc de rol, 

 - Povestirea. 

 Resurse materiale : 

 - Enciclopedii, 

 - Costume populare, 

 - Imagini, diafilme, 

 - Cartoane duplex, cartoane colorate, coli colorate 

 - Lipici, pensule, aracet, carioci, acoarele, culori colorate etc 

Nr. 
crt. 

Activitatea Participanţi Data 

1. „Drepturile copiilor”, prezentări PPT. Preşcolari 
 

 

2. „Vrem pace în lume”, colaje Preşcolari 
Şcolari 
 

 

3. „Împreună pentru o lume a păcii”, 
desene,picturi. 

Preşcolari 
Şcolari 

 

4. „Moda altfel”, prezentare de costume 
populare din diferite zone geografice 

Preşcolari 
Părinţi 
 

 

5. „Orășelul păcii”, machetă Preşcolari 
Părinţi 
 

 

6. „Pacea începe cu un zâmbet”, colaj 

fotografii 

 Preşcolari 
 Comunitate 
(expoziţii la 
Biblioteca Judeţeană, 
Primărie, Consiliul 
Local etc) 

 

7. „Cei mai buni prieteni trăiesc în pace”-
colaje de dansuri romanesti si internationale, 
concursuri, activitate în 
parteneriat cu reprezentanţii societăţii civile 
(școala, familia)  

 Preşcolari 
   Şcolari 
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 Rezultate aşteptate: 

 - Creşterea numărului de iniţiative şi a gradului de implicare în activităţile nonformale; 

 - Creşterea interesului preşcolarilor pentru jocurile/activităţile în echipă; 

 - Dezvoltarea abilităţilor de colaborare între copii, în vederea realizării cu succes a unei 

sarcini; 

 - Peste 200 de preşcolari vor participa la activităţile din incinta grădiniţei ; 

 - Implicarea mai susţinută a părinţilor, a comunităţii şi a societăţii civile în viaţa şi 

misiunea şcolii. 

 

Modalităţi de evaluare: 

o Realizarea expoziţiei cu desene-picturi pe tema dată; 

o Amenajarea panoului tematic; 

o Fotografii de la activităţile propuse  
 

Modalităţi de diseminare: 

o Publicarea proiectului şi a activităţilor, însoţite de fotografii, pe site-ul grădiniţei; 

o Prezentarea proiectului în cadrul cercurilor şcolare, simpozioane; 

o Publicarea proiectului în reviste de specialitate 
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