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Raport de activitate
Activităţile dedicate „Sâptămânii Educaţiei Globale” au debutat la 1
noiembrie şi unele dintre ele s-au concretizat în acţiuni cu elevii în
săptămâna 17-21 noiembrie 2008.
Prima activitate dedicată minorităţilor din Bucovina a început cu
participarea a trei cadre didactice la Simpozionul Naţional”Armonie
prin joc şi cânt, port şi cuvânt” de la Cajvana, Suceava cu
referatul ”Preocupări etnografice” şi o prezentare Power Point.Un
aspect important al referatului este participarea elevilor la excursia de
la Brodina de Sus, în cadrul proiectului TEC, unde au constat
preocuparea pentru conservarea tradiţiilor, obiceiurilor şi portului
popular de către elevii şcolii din localitate, aceştia prezentând o
şezătoare a huţulilor. Elevii şcolii au fost cei care au prezentat
costumul popular, obiceiurile şi momentele artistice. A fost apreciată
valoarea de spiritualitate multiculturală a Brodinei de Sus şi
preocuparea elevilor pentru păstrarea identităţii etnice şi culturale.
Asociaţia Pro Educaţie a Şcolii cu cls. I-VIII Nr.8 Suceava a
organizat în luna noiembrie 5 sesiuni de Consiliere a părinţilor pe
tematica relaţiilor dintre părinţi şi copii. Principiile care au guvernat
aceste activităţi au fost : toleranţă, acceptare, înţelegere, promovare
şi integrare a valorilor individuale în contextul global al societăţii,
formarea unor tineri dinamici şi pregătiţi, consilierea şi antrenarea
părinţilor pentru formarea unei atitudini pozitive şi ştiinţifice privind
educaţia copiilor.
Discuţiile vizând adaptarea emoţională a preşcolarului la cerinţele
educaţionale ale şcolii şi integrarea în clasa I din perspectiva
educaţiei globale s-a desfăşurat în vacanţa intersemestrială din
perioada 27.10-1.11.2008 la acţiunea „Educaţia la Apel”. Cadrele
didactice participante: învăţători/institutori şi educatoare
de la
Căminul cu program prelungit „Gulliver” Suceava şi Grădiniţa Nr.5
Suceava, au dezbătut probleme legate de noile generaţii de şcolari,
problemele de integrare, atenţia şi modalităţile de abordare a
tematicii şi a activităţilor extracurriculare.

Pe data de 17 noiembrie 2008, a avut loc o acţiune cu elevii clasei
a II-a cu tema ”Despre conflicte” La această activitate au participat
alături de elevi şi 4 părinţi. Ei au făcut parte din grupurile de lucru
învâţând alături de copii lor motivele declansării unor conflicte şi
rezolvarea lor. Filmele didactice vizionate, posterele realizate precum
şi discuţiile părinte-copil-educator au evidenţiat un parteneriat eficient
şi constructiv în realizarea sensului educaţiei formative.
Cunoaşterea minorităţilor-pas spre toleranţă „Tradiţii ale
minorităţilor huţule de la Brodina de Sus” a fost o activitate ce a
urmărit prezentarea Expoziţiei din Cabinetul TEC, popularizarea
valorilor minorităţii huţule pentru o mai bună cunoaşterea a acestei
comunităţi şi realizarea unei contribuţii la educaţia etnică. Pentru
elevii care nu au fost membri activi ai proiectului, Săptămâna
Educaţiei Globale a fost un prilej de a participa la acţiuni dedicate
vizualizării unor imagini care au presupus înţelegerea aspectelor
legate de comunităţile huţule şi conştientizare fenomenelor de
multiculturalitate, toleranţă, valoare, acceptare a diversităţii ca factor
de dezvoltare a societăţii.
Vestigiile armeneşti au fost studiate cu prilejul unor vizite realizate
în oraşul Suceava. Fotografiile realizate în cele două excursii
tematice din 2007 şi 2008 au constituit materialul pentru activitatea
privitoare la comunitatea armeană.
Coordonatoarea acestui proiect desfăşoară şi un opţional”Suceavavatră de spiritualitate multiculturală” ca activitate permanentă, 1 oră
pe săptămână, la patru clase de gimnaziu. Tema dezbătută în
această săptămâna a urmărit cunoaşterea vestigiilor armeneşti
pentru integrarea lor în patrimoniul spiritual al Sucevei medievale şi
educaţia pentru toleranţă prin formarea unui comportament activ.
Valorificarea materialelor din Proiectul TEC-Turismul –Cariera- Elevii
s-a făcut şi pentru ilustrarea comunităţii poloneze. Coordonatoarea
proiectului a prezentat grupelor de elevi (2 a câte 15 elevi) de la
învăţământul gimnazial imagini de la Cacica. Elevii au putut cunoaşte
aspecte legate de religie, istorie, tradiţie şi obiceiuri. S-a amintit
momentul Sărbătorii a 90 de ani de libertate. „După 123 de ani, timp
în care Polonia , împărţită între cele trei mari imperii, nu a existat ca
stat pe harta lumii, s-a ivit ca o lumină din întuneric, Polonia şi-a
redobândit independenţa” aşa începea discursul care a animat
dorinţa elevilor de a cunoaşte mai multe despre comunitatea
poloneză de la Suceava. „Ziua de 11 Noiembrie- prima zi de libertate
s-a scris cu litere de aur în cartea de istorie a poporului de pe Vistula-

Polonia renăscând din propria cenuşă. Este ziua pe care o
sărbătoresc toţi polonezii oriunde s-ar afla”.
Acţiunile şcolii au continuat cu un frumos Concert vocalinstrumental susţinut de Grupul „Strunele Negostinei” de la
Suceava reprezentând comunitatea ucraineană. Coordonatorul
grupului vocal instrumental le-a vorbit copiilor despre comunitatea
ucraineană şi despre rezultatele de execpţie pe care acest grup le-a
obţinut la concertele locale, judeţene,naţionale şi internaţionale.
Elevii Şcolii cu cls. I-VIII Nr. 8 Suceva s-au informat despre
comunitatea ucraineană şi au realizat scurte referate privind
populaţia, obiceiurile, costumele şi tradiţiile, pe care le-au prezentat
tuturor copiilor prezenţi la manifestare.
După concert, Grupul Vocal „Sânzâiene” al Şcolii cu cls. I-VIII Nr.8
Suceava a interpretat pentru cei prezenţi câteva piese populare
româneşti.
A urmat premierea participanţilor, vizitarea şcolii şi a alternativei
educaţionale.
Săptămâna s-a încheiat cu un eveniment de mare amploare care
va fi prezent în şcoala noastră până la sfârşitul lunii decembrie, şi
anume, Expoziţia de fotografie ”Întânire între două spiritualităţi
europene: Biserici din Flandra şi din Bucovina”, un moment inedit
de cunoaştere a patrimoniului cultural .Expoziţia poposeşte pentru
prima dată într-o şcoală, după ce a călătorit în Europa occidentală şi
apoi la Bucureşti şi în câteva muzee importante din judeţul Suceava.
Elevii, părinţi, cadre didactice active şi pensionare, precum şi alţi
membri ai comunităţii au participat la Lansarea expoziţiei prezentată
de muzeograful Muzeului de Istorie Suceava.
Săptămâna Educaţiei Globale s-a încheiat cu momentul acordării de
diplome coordonatorilor de activităţi şi felicitarea tuturor elevilor
implicaţi.
O săptămână bogată anticipată de acţiuni care au valorificat
întreagă experienţă din proiecte, excursii, acţiuni culturale şi
manifestări ştiinţifice, care a urmărit încurajarea tinerilor pentru
participarea activă şi tolerantă, pentru înţelegerea vieţii în
comunitatea în care trăiesc împreună cu alte minorităţi etnice.
În şcoala noastră această campanie a
sprijinit afirmarea
contribuţiei creative a minorităţilor la viaţa comunităţii, la cea a
spaţiului european şi a artei contemporane.
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