
I.Ș.J. Suceava
Tatiana Vîntur

2016

,,Dacă vrem să ajungem la o adevărată pace în această lume, atunci va trebui 

să începem de la copii.” (Ghandi)

Săptămâna Educației Globale

Județul Suceava, noiembrie 2016



• 120 de unități școlare din județul Suceava au desfășurat
activități în cadrul Săptămânii Educației Globale în cadrul unor
proiecte specifice;

• Beneficiari ai activităților: 50 000 elevi, cadre didactice, părinți;

• „Săptămâna Educaţiei Globale” a încurajat copiii, tinerii şi
profesorii să iniţieze activităţi educaţionale în domeniul
cetăţeniei globale în cadrul temei „Împreună pentru pace”;

• Activitățile referitoare la educația globală s-au fundamentat pe
înțelegerea problemelor fundamentale ale cetățeniei globale:

• Conștientizarea trăirii într-o lume globalizată și a rolului nostru ca
cetățeni ai acestei lumi;

• Atitudini de respect pentru diversitate și abilități de comunicare
interculturală;

• Înțelegerea cauzelor și a efectelor problemelor majore care afectează
lumea;

• Oportunități de a concepe si a lua măsuri pentru a face lumea un loc
mai echitabil și durabil.

I.Ș.J. Suceava
Tatiana Vîntur

2016

Săptămâna Educației Globale

Județul Suceava, noiembrie 2016



Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” 
Rădăuți

Activități:

- expoziţii de desene, postere,
colaje, afişe, caricaturi, fotografii ;
- campanie de popularizare a
valorilor: pace, toleranţă,
cooperare, implicare şi
nondiscriminare ;
- concurs de poezii, eseuri,
postere;
- ore de consiliere a elevilor
proiectate şi desfăşurate de către
diriginţi şi învăţători împreună cu
consilierul şcolar;
- spectacole/serbări-prezentarea
unor creaţii lirice şi muzicale cu
tematică pacifistă;
- vizionare/realizare de
filme/reclame cu tema ,,Pacea,
toleranţa şi nondiscriminarea-
valori ale cetăţeniei democratice”;
- proiecte desfăşurate cu elevii-
evocarea unor personalităţi care au
militat pentru conservarea păcii în
context mondial ,,O viaţă închinată
unui gând de pace!”;

Eleva Olariu Magda, clasa a VIII-a B

„Dacă nu este pace, toate celelalte sunt de prisos.” (Sf.Ioan Gură de Aur)

Echipa de proiect:
Coordonator: Bîndiul Vera-Elena

Prof. Romaniuc  Ilie                                                                  
Prof. Coroamă Sorin
Prof. Sascău Gabriela
Prof. Grosari Adrian
Prof. Maleş Nadia

2016



Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” 
Rădăuți

„Dacă nu este pace, toate celelalte sunt de 

prisos.” (Sf.Ioan Gură de Aur)

Grup 
țintă:

500 elevi
20 cadre 
didactice

2016



Școala Gimnazială 
„Mihai Eminescu” Rădăuți 2016



Liceul 
Teoretic 
Filadelfia 
Suceava

„Simbolul păcii, porumbelul, considerăm că poate îngloba și reprezenta cel mai bine ceea ce înseamnă pentru noi lumea...poate, pământul nostru
rotund, poate fi metaforic privit și reprezentat de porumbel. Cu alte cuvinte, așa vedem noi, elevii Liceului Teoretic Filadelfia, cum putem trăi
together in a World of Peace.” Elevii Liceului Teoretic Filadelfia

Coordonatori:
Rebeca Bidu
Oana Crudu

2016



Școala Gimnazială Baineț

Prof. Consilier educativ Ionuţă Mirela -Doina

Grup țintă:
60 de elevi

Exemple de activități: 
Pace și toleranță
Și eu am drepturi

Cartonaș roşu pentru 
violență!

Şcoala între violență 
și toleranță

2016



Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei

Copacul păcii  - mesaje

Proiectul „Împreună creștem pentru pace” – cu 
participarea a 100 de elevi

Coordonatori: Corina Atofanei, Acatrinei Irinel

„Pacea e capodopera națiunii.” 2016



Școala Gimnazială nr.1 Suceava

Proiectul „Împreună 
pentru pace” – 300 de 

elevi
Exemple de activități:

Împreună putem schimba 
lumea 

Compréhension,   
tolérance   et amitié 

COPIII ȘI PACEA
Povestiri despre pace

Mesaj pentru pace
Colind de pace
Coordonator:

Liliana Timofte

2016



Proiectul Conflictele lumii – 150 de elevi
Activități: Drepturile omului pe înțelesul copiilor, 

Mesajul meu pentru pace

Colegiul Național „E.Hurmuzachi” Rădăuți

2016



Colegiul 
Național 
„E.Hurmuzachi” 

Rădăuți

2016

Coordonatori: Luminița Lăzărescu, Florin Popovici, 
Chelba Mirela;
Alexandra Burgheaua – președinte CSE.



https://www.dropbox.com/sh/lebr8pk0365u1wu/AACfeeGHBoQ
u_aWmxSyM9aLGa?dl=0
https://www.facebook.com/pg/CSECNEH/photos/?tab=album&a
lbum_id=711172519031637
https://www.facebook.com/pg/CSECNEH/photos/?tab=album&a
lbum_id=711157355699820
https://www.facebook.com/pg/CSECNEH/photos/?tab=album&a
lbum_id=705537462928476

Colegiul Național 
„E.Hurmuzachi” Rădăuți

Coordonatori: Luminița Lăzărescu, Florin Popovici, 
Chelba Mirela;
Alexandra Burgheaua – președinte CSE.

2016

https://www.dropbox.com/sh/lebr8pk0365u1wu/AACfeeGHBoQu_aWmxSyM9aLGa?dl=0
https://www.facebook.com/pg/CSECNEH/photos/?tab=album&album_id=711172519031637
https://www.facebook.com/pg/CSECNEH/photos/?tab=album&album_id=711157355699820
https://www.facebook.com/pg/CSECNEH/photos/?tab=album&album_id=705537462928476


Colegiul Național „Spiru Haret” 
Suceava

Proiectul „Pacea –limbajul universal” 
• 135 elevi, 6 cadre didactice
• expoziție de desene, afișe
• dezbateri și discursuri
• sondaj de opinie

2016



Școala Gimnazială 
„M. Sadoveanu” 

Fălticeni

• http://www.sc3falticeni.ro/?p=
3087

• https://www.facebook.com/Sc
oala-Gimnaziala-Mihail-
Sadoveanu-Falticeni-
189250464616850/?ref=ts&fre
f=ts

• http://www.cronicadefalticeni.r
o/saptamana-educatiei-
globale-in-scolile-din-falticeni/

• https://www.crainou.ro/2016/1
1/23/impreuna-pentru-pace-
intr-o-lume-a-sperantei/

Coordonatorii proiectului: 

prof. Stoleriu Cristina, 

prof. Pașcovici Elena

2016

http://www.sc3falticeni.ro/?p=3087
https://www.facebook.com/Scoala-Gimnaziala-Mihail-Sadoveanu-Falticeni-189250464616850/?ref=ts&fref=ts
http://www.cronicadefalticeni.ro/saptamana-educatiei-globale-in-scolile-din-falticeni/
https://www.crainou.ro/2016/11/23/impreuna-pentru-pace-intr-o-lume-a-sperantei/


Școala Gimnazială „M. Sadoveanu” Fălticeni

2016



GPN „Albă ca Zăpada” Rădăuți

Proiectul unitate în diversitate – 150 de copii

Coordonator: 
Canciuc Gabriela

2016



Proiectul ,,Pacea începe  cu noi”

BENEFICIARI:

- 250 elevi ai Şcolii ,,Regina 

Elisabeta” Rădăuţi, 20 cadre 

didactice, comunitatea  locală

IMPACT:

-conştientizarea de către participanţi că menţinerea unui climat de pace 

poate fi realizat de fiecare în parte prin respectarea drepturilor fiecăruia, 

prin soluţionarea stărilor conflictuale folosind metode paşnice, prin 

toleranţă şi colaborare;

DISEMINARE:
-popularizarea activităţilor în presa 

locală şi pe site-urile 

http://scoalareginaelisabetaradauti.bl

ogspot.ro/

https://educatiafnonf.wordpress.com/

Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” 
Rădăuți

Coordonator prof.Nicoleta Golea

http://scoalareginaelisabetaradauti.blogspot.ro/
https://educatiafnonf.wordpress.com/


Colegiul Tehnic „Petru Muşat” 
Suceava

Proiectul „Pacea lumii depinde de tine ... și de tine ... și de tine!”

Rezultate:
- fleyere, desene, culegere de citate celebre 
despre pace, panoul dedicat principalilor 
laureați cu premiul Nobel pentru pace, 
crearea paginii de facebook 
https://www.Facebook.Com/groups/177035
0733213647/, panoul final al activității, 
postarea activităților pe site-ul școlii 
(http://colegiultehnicpetrumusatsv.info/cont
act/)

Coordonator prof. Daniela Simion

2016



Școala Gimnazială nr.4 Suceava
• Proiectul educațional „Suntem mesagerii păcii”

„ - Nu lăsa pe nimeni să-ți fure pacea din suflet! Fără pace 
în suflet, nu vei avea soare pe chip.(...)Sunt atâția oameni 
fără soare pe chipuri și întunecați de griji. Fii lumină și 
pentru ei! ” ( Irina Binder- „Fluturi”)

ECHIPA DE PROIECT:

Bobric Petronela

Țuca Claudia

Alecu Carolina

Irimia Liviu

2016

Coordonatori: 

Zegrea Brîndușa, Buta Irina

„MARȘUL PĂCII”
Elevii au purtat simboluri ale 

păcii, realizate de ei: (stegulețe 
albe, porumbei albi, baloane 

albe și albastre inscripționate, 
bannere cu sloganuri Pro Pace).



Școala Gimnazială nr.4 Suceava

• Proiectul: „O lume a păcii – o lume mai bună!”

Coordonatori: Întorsură Ramona, Iftimi Daniela, Stanciu
Alina, Zofotă Daniela, Jescu Paula, Maftei Felicia, Bujor
Lenuţa, Rogoz Elena, Ţuca Claudia

Marșul păcii
Chipul păcii

2016

Pace în lume!



Școala Gimnazială nr.3 Suceava

• Proiectul: Împreună pentru pace!

Coordonator:prof. Cornelia Boboc

2016

800 de elevi ai școlii, 40 de cadre 
didactice, părinți, colaboratori din diferite
instituții partenere: I.J.J Suceava, Biroul
Cultural Francez – Suceava, I.J.P Suceava.

Activități:
ateliere de lucru cu elevii, formare în educaţia pentru
pace, întâlniri cu specialiști în educație, vizionări de filme, 
dezbateri, expoziții. 
Elevii au fost implicați în desfăşurarea unor activităţi de 
mediere şi transformare non-violentă a conflictelor, de 
cercetare, instruire şi construire a unei capacităţi în
domeniul păcii, a unei atitudini pacifiste .
În orele de arte vizuale, abilităţi practice, dirigenție, elevii
au realizat desene inspirate din această temă, colaje, 
prezentări de postere, ppt.

https://activsc3sv.wordpress.com/2016/12/05/saptamana-educatiei-globale12-20-noiembrie-2016-impreuna-
pentru-pace/

https://activsc3sv.wordpress.com/2016/12/05/saptamana-educatiei-globale12-20-noiembrie-2016-impreuna-pentru-pace/


Școala Gimnazială Valea Moldovei

Impact
- creșterea stimei de sine a elevilor romi
- implicarea în activitățile școlare cât și extrașcolare
- dezvoltarea abilităților de comunicare
- promovarea imaginii școlii

Grup țintă: 50 de elevi de etnie 
romă și părinții acestora

Coordonator: Timu Cristina

Proiect de 
educație 

interculturală 
„Diferiți dar 

egali”.

2016



Școala Gimnazială Corocăiești

Coordonator Luminița Dobre

2016



Școala Gimnazială „Al.I.Cuza” 
Fălticeni

2016

„În loc de o mie de cuvinte, mai bine numai
unul, dar care aduce pacea. În loc de o mie de
versuri, mai bine unul, dar care arată frumosul.
În loc de o mie de căutari, mai bine una, dar
care împrăştie doar bucurie.” – Buddha

130 elevi, 10 
cadre didactice



Colegiul Tehnic „Al.I.Cuza” Suceava

ÎMPREUNĂ PENTRU O 
LUME FĂRĂ CONFLICTE

MESAJUL MEU PENTRU 
PACE

O LUME A PĂCII

PACE VERSUS CONFLICTE

•Formarea unor percepţii corecte

asupra lumii contemporane în
diversitatea ei;

•Creşterea motivaţiei pentru implicarea

în activităţi extraşcolare;

•Adaptabilitate la cerinţele sociale

actuale;

•Dezvoltarea abilităţilor de a lucra în
echipă;

•Creşterea respectului de sine.

Coordonatori: Arganisciuc Ovidiu, 

Beatrice Filipiuc, Năsulea Florentina, 

Irimiciuc Loredana, Cazan Luminiţa

Grup țintă: 250 elevi, 12 cadre 

didactice

Proiectul: „Împreună pentru o lume 
fără conflicte

http://www.ctalicuza.ro/edglobala.php

2016

http://www.ctalicuza.ro/edglobala.php


Școala Gimnazială „Simion Fl. Marian” Ilișești

Proiectul „Sub umbrela păcii” - afișe, postere, flyere, desene și eseuri prin care au 
împărtășit cât de importantă este pacea, toleranța, înțelegerea și i-au îndemnat pe 
semeni către un comportament tolerant.

Toleranță și acceptare - invitat special pe Amer Haidar, de origine siriană, masterand 
al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 

„Siria între toleranță și intoleranță” situația conflictuală, cauzele și consecințele 
negative pe care războiul le generează. 

Coordonator: prof. Georgeta Camilar

2016



Școala Gimnazială nr.4 Vatra Dornei

Pace, prietenie, toleranță – coordonatori Irinel Acatrinei, 
Moroșan Doina, Carp Simona, Nisioi Silvica 

2016



Școala Gimnazială „Dimitrie Păcurariu” Şcheia

• „Peace is happiness”

• Nr. de beneficiari: 67 elevi

• Impact:

• elevii au înteles că pacea este 
fundamentul vieţii fiecărui om în 
parte, care împlineşte speranţa, 
ajutându-i să se elibereze de 
amăgiri si capcane.

• elevii au confecționat porumbei 
din hârtie prin care şi-au exprimat 
gândurile pentru înţelegere și linişte 
indiferent de natura unui conflict.

• activitaţi creative realizând desene 
simbol şi concepând mesaje care 
promovează pacea. 

• Roluri asumate de elevi, importante 
în dezvoltarea  unei culturi pentru 
pace.

2016

http://www.crainou.ro/2016/11/24/saptamana-globala-sarbatorita-la-
scoala-gimnaziala-dimitrie-pacurariu-din-scheia/

Coordonator: Alina Dănilă 

„Hrănește-ți inima cu pace! Aceasta înseamnă să trăiești în pace cu tine 

însuți, să respiri în liniște. Fii atent la tot ceea ce te face fericit. Nu există

pace în lume dacă nu există pace în inima ta și a mea.” Phil Bosmans -

„Raze de soare”

http://www.crainou.ro/2016/11/24/saptamana-globala-sarbatorita-la-scoala-gimnaziala-dimitrie-pacurariu-din-scheia/


Pacea din inima ta,
pacea lumii întregi

Beneficiari: – 50 elevi

2016

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 

MARGINEA

https://www.facebook.com/scoalatreimarginea

Coordonator: Gavril Anamaria-Elisabeta

https://www.facebook.com/scoalatreimarginea


Liceul cu Program Sportiv Suceava

Coordonatori:
prof. Lohănel 
Cristina, prof. 
Dobroghii Alina
Echipa de 
proiect:
prof. Ciubotariu 
Alina-Raluca
prof. Mititiuc 
Șveica Loredana
prof. Chiselev 
Dorina
prof. Croitoru 
Ana Daniela
prof. Șuleap Irina

,,Când puterea dragostei va înlocui dragostea de putere, atunci 

lumea va cunoaște pacea” (Jimmy Hendrix)



Școala Gimnazială „Nicolae Stoleriu” 
Baia

350 de elevi, 
Coordonatori: prof. Natu Ioan, Zaharia Floarea

Reportaj: Ce-i pacea? Aplicarea unui chestionar; Realizarea unui 
poster: „Să fie pace pe pământ”

2016



GPN „Dumbrava Minunată” 
Dumbrăveni

MOTTO: 
„Hrănește-ți inima cu pace!

Aceasta înseamnă să trăiești în pace cu 
tine însuți , 

să respiri în liniște.
Fii atent la tot ceea ce te face fericit.

Nu există pace în lume 
dacă nu există pace în inima ta și a mea.”

Phil Bosmans „Raze de soare” 

2016



Colegiul „Vasile Lovinescu” 
Fălticeni

Coordonatori: Cristina Maria Vrabie,  Mihaela Acatrinei

2016

PACE.PACE.PACE.PACE.PACE. 
Stare de bună înțelegere între 
popoare. 
Lipsă de tulburări, de conflicte, 
de vrajbă.
Armonie, împăciuire, 
înțelegere, liniște.
Pacea este cea mai sensibilă 
legatură a universului.
Pacea e capodopera raţiunii.
Pacea nu este absenţa 
conflictului, ci prezenţa 
alternativelor creative pentru a 
răspunde la conflict.
Pacea este o virtute, o 
dispoziţie spre bunăvoinţă, 
încredere, dreptate.



Pacea prin ochi de copil - atelier de confecţionare a simbolurilor păcii : porumbei, hora păcii,
semne de carte cu mesaje de promovare a păcii realizate de 20 de elevi voluntari ai colegiului
nostru împreună cu copiii de la Grădiniţa Specială.

• Împreună pentru o lume a păcii – concurs de desene pe tricouri  cu mesaje şi 
simboluri ale păcii  90 elevi clasele a IX a – a  XII  a

Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni

Zâmbetul meu – Pacea ta - expoziție de planşe, 
colaje, fotografii, masă rotundă cu mesajul 
activităţii, promovarea păcii prin zâmbet au 
participat 56 de elevi din clasele a IX a şi a XI a

Beneficiari: 230 de elevi, 20 de cadre didactice
Coordonatori: Matei Gabriel - director, prof. Ariton Gabriela, prof. Manolache Anișoara, 

consilier educativ

2016



Copacul păcii
• Activităţi de dezvoltare personală: Speranţa =Pace, Toleranţa între virtute şi 

slăbiciune;

P.A.C.E. - Prietenie Afecţiune
Compasiune Empatie concurs şi
expoziție de afişe şi desene.

2016

Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni



 Activități: Masă rotundă,  postere, 
prezentări ppt, discuții  pe baza citatelor despre 
pace ale persoanelor laureate ale Premiului Nobel 
pentru Pace, ale personalităţilor culturale şi 
religioase din întreaga lume. 
 Grup țintă: 124 de elevi ai claselor a VII –a și a 

VIII –a.

Școala Gimnazială 
„I.Băncescu” Adâncata

 Coordonatori: prof.Manciu-Loghin Luminița, prof. Ocsana Palagheanu

2016



Școala Gimnazială Zvoriștea

Proiectul: ,,Democrația și
drepturile copilului”:

- 46 de elevi au realizat și
explicat desene
reprezentând drepturile
copilului și au dezbătut
principiile drepturilor
omului și ale democrației
prin raportare la
activitățile școlare și la
grupul din care fac parte.

Diseminarea activităților: www.scoalazvoristea.edublogs.orgCoordonator: Daniela Ciornei

2016



Școala Gimnazială Sadova

Pacea este
libertatea mea, 
şi a ta, şi a 
tuturora de a 
ne juca, de a 
gândi, de a ne 
exprima liber, 
de a munci...

Coordonator prof. Oltea Hofman 2016



GPN„ALBĂ CA ZĂPADA” RĂDĂUȚI –
G.P.N. „Voinicelul”

Unitate în diversitate

Coordonator:  Canciuc Gabriela 

2016



Școala Gimnazială „N. Labiș” 
Mălini

• Pace între toate popoarele lumii
• 80 de elevi, cadre didactice,

părinți
• dezbateri despre pace,

prezentări și completarea unui

chestionar despre drepturile

omului la Școala Poiana

Mărului, Școala Suha, Școala

Pîraie, realizarea de postere.

2016



PACEA ȘI PRIETENIA PRIN OCHI DE COPIL
• 12  activități desfășurate

• Participanți: 300 preșcolari, 25 cadre 
didactice, părinți, bunici, invitați

 

 

 

                        INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI SUCEAVA, ROMANIA 

                     GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ”PRICHINDEL”SUCEAVA 
               CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE  

STR.BALADEI NR.5 TELEFON /FAX -0230/252953 

E-MAIL: gradinita_prichindelul @ yahoo.com 

 

 
 

 

 

2016



GPP 
„Prichindelul” 

Suceava

2016



Liceul Tehnologic ,,Nicanor Moroşan” 
Pîrteştii de Jos

„Marşul Păcii“.

- S-a realizat un „flashmob”

- Elevele au cusut steaguri cu diferite inscripţii

având la bază conceptul „pacea.”

- 100 de elevi

Diseminarea activităţilor: 

(https://www.facebook.com/Liceul-Tehnologic-

Nicanor-Moroşan-Pîrteştii-de-Jos-

573372016014938/tim eline/).

Consilier educativ,  prof. Zenovia Sahlean

2016



Școala Gimnazială Poiana 
Stampei

• ,,Toți copiii Pământului... ”; ,,Împreună 
pentru o lume a păcii!”

• ,,Drepturile omului și drepturile copilului”

• 150 de elevi

Coordonator: prof. Paicu Dorina

2016

Pacea este libertatea mea, și a ta, și a tuturor de a ne juca, de 
a gândi, de a ne exprima liber, de a munci, de a ne iubi, de a fi 
noi înșine, de a desena porumbei albi, de a înălța mii de 
baloane colorate sus, sus de tot...



Coordonator: prof. Tuluc Maria Luiza

Școala Gimnazială Ostra

2016



Diseminarea activităților:

• https://educatiafnonf.wordpress.com/category/educatie-globala/

• https://activsc3sv.wordpress.com/2016/12/05/saptamana-educatiei-globale12-20-noiembrie-2016-impreuna-pentru-pace/

• https://www.facebook.com/Liceul-Tehnologic-Nicanor-Moroşan-Pîrteştii-de-Jos-573372016014938/tim eline/).
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