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Resurse educaționale și de informare
despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
Delegații de Tineret ai României la
ONU
Programul „Delegații de Tineret ai
României la ONU” reprezintă o
platformă de reprezentare a tinerilor
din întreaga țară pe cea mai înaltă
scenă diplomatică la nivel mondial,
demarată în 2006, sub egida unui
parteneriat
între
Ministerul
Tineretului și Sportului și Ministerul
Afacerilor Externe. Delegații participă
anual la Adunarea generală a ONU și
la
lucrările
Comisiei
pentru
Dezvoltare Socială, la New York,
evenimente
în
cadrul
cărora
reprezentanții tinerilor din România
susțin discursuri și contribuie la
realizarea unor strategii mondiale în
acest sector. Misiunea delegaților
este extinsă și pe plan național, prin
campanii de informare asupra
valorilor ONU, evenimente în
întreaga țară, dialoguri cu factorii
decizionali și implicarea în realizarea
politicilor publice de tineret.
Îi poți urmări pe pagina:
https://www.facebook.com/UNYDRO

Pagina Student Resources
Organizației Națiunilor Unite

a

De aici
https://www.un.org/sustainabledev
elopment/student-resources/
afli despre dezvoltarea durabilă.
Materialele disponibile pe această
pagină sunt destinate atât adulților,
cât și tinerilor și copiilor. Ele
reprezintă modalități distractive și
captivante de a afla despre
obiectivele de dezvoltare durabilă și
ce măsuri putem lua pentru a le
transpune în realitate. Le poți
descărca și împărți prietenilor tăi.
Acestea sunt disponibile în engleză,
franceză, spaniolă, rusă, arabă și

chineză, astfel că vei putea învăța
despre Obiectivele de Dezvoltare
Durabilă, dar și cum să comunici în
limbi străine.
Vezi? Doar prin simplul fapt că
accesezi site-ul, contribui deja la
realizarea Agendei 2030.
Imaginează-ți că toți copiii și tinerii
pe care îi cunoști ar face acest lucru.
Așa că nu mai sta pe gânduri! Apucăte de treabă, descoperă jocurile și
aplicațiile de acolo, transmite-le și
prietenilor tăi și fii un ambasador al
dezvoltării durabile! Mai mult decât
atât, le poți propune și profesorilor
tăi să descopere, împreună cu tine,
surse pe care ulterior le-ar putea
folosi la clasă!

Săptămâna Educației Globale
16-20 noiembrie 2020
Săptămâna Educației Globale este un eveniment de conștientizare la
nivel european, care are loc anual, în luna noiembrie, în instituții
educaționale formale și non-formale de pe întregul continent. Are o
temă diferită în fiecare an. Scopul săptămânii educaționale globale
este de a încuraja educatorii și cursanții să exploreze activitățile
educaționale pentru cetățenia globală. Săptămâna Educației Globale
abordează aspecte legate de diversitate și inegalitate la nivel local și
global și încearcă să încurajeze:
 Conștientizarea lumii extinse și a rolului nostru de cetățeni ai
lumii;
 Atitudini de respect pentru diversitate și abilități de comunicare
interculturale;
 Responsabilitatea pentru acțiunile noastre;
 Abilitatea de a lua măsuri pentru a face lumea un loc mai
echitabil și durabil;
Tema Săptămânii Educației Globale se concentrează asupra stilurilor de
viață durabile și se referă direct la cele 17 Obiective de Dezvoltare
Durabilă ale ONU, care au drept scop eliminarea sărăciei extreme,
reducerea inegalităților și combaterea amenințării schimbărilor
climatice până în 2030.
Este o chemare de a ne regândi obiceiurile și modurile de a trăi, de a
cheltui și de a consuma, dar, de asemenea, de a găsi noi moduri de
educare și socializare. Prin preluarea deșeurilor, poluării, emisiilor și
utilizării resurselor naturale, stilurile de viață durabile sunt esențiale
pentru protejarea mediului.
Tema solicită reflecții despre activitățile noastre de zi cu zi, aspirațiile
viitoare și impactul pe care îl putem avea în influențarea schimbării.
Mai multe detalii, aici:
https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/the-globaleducation-week

Cea de a 22 -a ediție a Săptămânii
Educației Globale, program
facilitat de Centrul Nord-Sud al
Consiliului Europei, are loc în
perioada 16 -20 noiembrie 2020,
cu tema It`s our world. Let`s take
action!- Este lumea noastră! Să
acționăm împreună!
Astfel, se vor desfășura dezbateri,
festivaluri de scurt metraj, tot felul
de concursuri, prelegeri,
workshopuri, campanii online și
multe altele, toate având ca focus
Obiectivele de Dezvoltare
Durabilă.
Anul acesta, eforturile tuturor
capătă o semnificație specială,
determinată de limitările aduse de
pandemia pe care cu toții o trăim.

