INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
BISTRIȚA – NĂSĂUD

Nr.

/
PROIECTUL SEG
SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE 2016
14-18 noiembrie 2016

TEMA: ”Împreună pentru o lume a păcii”
PROPUNĂTOR: Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei /Ministerul Educației Naționale și
Cercetării Științifice
COORDONATOR JUDEȚEAN: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud
PARTICIPANŢI: unităţi de învăţământ preşcolar, şcoli gimnaziale, licee, Palatul şi cluburile
copiilor din judeţ
PARTENERI:
•

Casa Corpului Didactic a județului Bistrița Năsăud

•

Primăria Bistriţa/Primăriile locale

•

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud

•

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bistrita-Năsăud

•

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

•

Centrul Regional Impotriva Traficului de Paersoane Cluj Napoca

•

Alte autorităţi locale, asociaţii, ONG-uri

GRUP ŢINTĂ: elevi, cadre didactice, părinţi, membrii comunității locale
SCOP: facilitarea integrării active a elevilor în societatea contemporană, urmând principiul
echității și egalității de șansă
OBIECTIVE:
•

Creșterea

gradului

de

informare

și

conștientizare

în

rândul

elevilor/cadrelor

didactice/părinților, cu privire la principiul egalității și echității sociale
•

Reducerea factorilor de risc ce conduc la încălcarea drepturilor și libertăților individuale

•

Îmbunătățirea colaborării interinstituționale cu organizații care desfășoară activități
specifice în domeniul egalității de șanse și susținerii drepturilor omului

•

Eficientizarea și susținerea activităților de promovare a egalității individuale și echității
sociale
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CATEGORII DE ACTIVITĂŢI :
1. Dezbateri, sesiuni de comunicări, work-shp-uri, mese rotunde.
2. Concursuri (proiecte, cultură generală, prezentări ppt, eseuri).
3. Expoziţii cu lucări ale elevilor.
4. Derularea de activităţi în parteneriate cu autorităţi locale, asociaţii, ONG-uri, specialişti în
diferite domenii).
5. Derularea de activităţi de voluntariat, colectare de diferite produse.
6. Activităţi de promovare a egalității și egalității de șanse
MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare de conţinut şi satisfacţie (şi interpretarea
rezultatelor), portofolii, fişe de activitate, blog, pagină de face-book, articole în revista şcolii, siteul şcolii, presa locală.
Aspecte de urmărit în cadrul evaluării: numărul şi tipul activităţilor organizate la nivelul unităţii de
învăţământ, numărul participanţilor la activităţi; calitatea activităţilor organizate; adecvarea la
tematica propusă.
MONITORIZARE:
•

la nivel unităţii de învăţământ următoarele persoane pot efectua activităţi de monitorizare:
consilier educativ, responsabilul comisiei diriginţilor, responsabil comisie CEAC, director,
director adjunct;

•

la nivelul ISJ BN: inspector educaţie permanentă, inspector de sector, inspector şcolar
general şi inspector general adjunct.

•

Monitorizarea se efectuează pe baza instrumentelor specifice fiecărui tip de activitate în
parte

RECOMANDĂRI :
1. Studierea aspectelor tematice ale Săptămânii Educaţiei Globale la orele de consiliere şi
orientare.
2. Afişarea în unităţile de învăţământ, în locurile vizibile, a unor materiale de conştientizare a
copiilor, elevilor, altor persoane care au contact cu mediul şcolar.
3. Alternarea pe nivel de grupă/clasă/nivel de învăţământ a activităţilor din Săptămâna
Educaţiei Globale
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RAPORTARE :
Raportul de activitate se va întocmi de către consilierul educativ pe baza activităţilor desfăşurate în
şcoală şi se va trimite pe adresa de email aurelia.dan@isjbn.ro până la data de 5.12.2016, sub
următorul format:

Nr.
crt.

Unitatea
şcolară

Denumirea/tipul
activităţii

Participanti
(numeric,
pentru
fiecare
categorie)

Perioada/Locul
desafășurării

Responsabil

Parteneri
(dacă este
cazul)

Raportul va avea număr de înregistrare, va fi semnat de reprezentantul legal al instituţiei şi
consilierul educativ şi va fi piesă obligatorie a portofoliul educativ în anul şcolar 2016-2017.
RESURSE :
http://www.globaleducation.edu.au/
https://scoalabutoiudejos.wordpress.com/saptamana-educatiei-globale-15-23-noiembrie-2014/

Inspector Şcolar General Adjunct,
Prof. DEAK Zoltan

Inspector educaţie permanentă,
Prof. Aurelia DAN
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