RAPORT DE ACTIVITATE – WORLD’S LARGEST LESSON

În cadrul proiectului World’s Largest Lesson, pentru promovarea obiectivelor
mondiale ale dezvoltării durabile cuprinse în Agenda ONU, la Liceul cu Program Sportiv
Suceava s-au desfășurat următoarele activități.
În data de 23.09.2016 doamna profesor Vasiliu Aniela a realizat activitatea cu tema
Schimbări climatice, beneficiari au fost cei 28 de elevi ai clasei a XII a E. Obiectivele
lecției: luarea de măsuri urgente pentru combaterea schimbării climatice și a efectelor
acesteia (O 13).
Lecția de la clasa a XII a E a debutat printr-o serie de întrebări legate de schimbările
climatice, efectul de seră, încălzirea globală, urmând ca elevii să răspundă în funcție de
cunoștintele lor inițiale. Următoarele etape ale lecției au fost exerciții de matching, quizz-uri
și discuții libere.

În data de 23.09.2016, doamna profesor Mureșan Loredana a susținut lecția cu titlul
The world is not equal. Is it fair?, beneficiari au fost cei 28 de elevi ai clasei a IX a F.
Obiectivele lecției au fost: reducerera inegalităților în interiorul țării și între țări
(O 10); dezbatere susținută de argumentare; impactarea elevilor vis-a-vis de inegalitățile

dintr-o societate și realizarea unui plan de dezvoltare personală care să îi facă pe oameni mai
buni, mai toleranți, mai conștienți de forțele proprii.
Lecția a debutat cu un exercițiu practic care să îi facă pe elevi să conștientizeze că
trăim într-o lume unde oamenii nu sunt tratați egal. S-a discutat despre domeniile în care apar
aceste diferențe între oameni; elevii au conștientizat că există factori externi care le
influențează viața și că ar trebui să fie atenți la educație și mediul în care trăiesc pentru a avea
acces la alternative în viață. S-a vizionat un material video despre importanța și rolul
educației în viața unui om. Elevii au colaborat și au interacționat cu profesorul, au identificat
cauze care duc la un nivel de săracie mai mare în unele țări, au lucrat pe grupe și au găsit
soluții pentru a îmbunătăți calitatea vieții sociale a unui adult. Pe parcursul lecției s-a exersat
și limba engleză, iar elevii s-au arătat foarte încântați de astfel de lecții.

În data de 20.09.2016, doamna profesor Dobroghii Alina a susținut lecția Children
on the move la clasele a X a E și a XI a E (beneficiari: 54 de elevi). Obiectivele lecției:
asigurarea educației de calitate, inclusive și echitabile și promovarea oportunităților
pentru învățarea pe tot parcursul vieții (O 4).
Pe parcursul lecției elevii au vizionat filmul Children on the move, au discutat despre
problema refugiaților și a migrației. Doamna profesor a prezentat termenii refugiat și
emigrant/imigrant. După vizionarea filmului, elevii au fost împărțiți în grupe și au primit
fotografii (fiecare fotografie având o poveste) și diferite întrebări (ex. la ce credeți că se
gândește persoana din fotografie?, ce sentimente credeți că are?, ce credeți că ar vrea să
facă în viitor?). După 15 minute fiecare grupă a prezentat părerea lor vis a vis de fotografia
pe care au primit-o.

