
 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

1. Titlul activităţii: Copiii lumii doresc pace! 

a. Săptămâna Educației Globale 

2. Data:     22. 11.2022 

3. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: Ilincăi Daniela 

4. Durata activităţii: 2 ore 

5. Grupul ţintă: 31 dintre elevii școlii 

6. Parteneri implicaţi: - 

7. Obiectivele (2, max. 3): 

a. Să se implice în acțiuni de educare a tinerilor, în spiritul acceptării diversității și a liberei 

exprimări; 

b. Să valorifice  experiențele trăite în lunile 

martie-aprilie când au fost promovate acte de 

caritate pentru populația ucraineană, refugiată 

din cauza războiului; 

c. Să exprime mesaje de susținere a unui climat de 

pace și înțelegere pentru copiii lumii, ca urmași 

ai umanității; 

8. Resursele: 

a. Umane 31  de elevi   

b. Materiale hârtie glace, foi cu desene, jetoane în 

alb; 

9. Descrierea activităţii: 

a. Discuții preliminarii înțelegerii scopului activității; 

b. Activitatea  desfășurată pe echipe a promovat nevoia creării 

unui mediu sigur pentru toți copiii lumi; 

c. Rememorarea acțiunilor de voluntariat în care s-au implicat 

fie familiile lor, fie cin mediul lor de cunoștințe, care au 

venit în sprijinul populației refugiate din Ucraina; 

d. Sensibilizarea elevilor  în legătură cu nevoile unui climat 

propice dezvoltării armonioase și în siguranță  a unui copil; 

10. Rezultate aşteptate: 

 A. schimbarea atitudinii copiilor față de acțiunile iresponsabile ale 

adulților, în ceea ce privește rostul și valoarea comunicării și a 

negocierii în rezolvarea unor diferențe de opinie; 

 B. conștientizarea rolului lor în crearea 

unnui mediu sigur și optim, pentru o copilărie 

lipsotă de griji și neajunsuri; 

 C. dezvoltarea spiiritului voluntariatului de 

la cele mai fragede vârste; 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

- Expoziție periodică în clasă; 

12. Rezultate înregistrate: 



A.Copiii au apreciat cât de important este rolul comunicării și a negocierii în rezolvarea diferențelor de 

opinie; 

B. Elevii au înțeles că pacea nu este doar un ideal, doar o expresie, ci o necesitate pentru ca viitorul 

omenirii să nu fie pus în pericol.; 

C. Copiii s-au implicat în crearea de produse concrete, care să ilustreze cât mai sugestiv nevoia de 

pace; 

13. Sugestii, recomandări: ecologizarea spațiului repartizat 

Prof. Daniela Ilincăi 

      

    

 

 


