INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOU
Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;
0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396
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În atenţia directorilor de unităţi de învăţământ preuniversitar
din Craiova si judeţul Dolj

Vă

aducem la

Largest Lesson,
dezvoltării

cunoştinţă

iniţiativă

adresa MEN referitoare la participa la World's

pentru promovarea Obiectivelor mondiale ale

durabile cuprinse în Agenda ONU pentru Dezvoltare

Durabilă

pentru anul 2030, în perioada 18-22 septembrie 2017. Obiectivele mondiale
se

regăsesc

în

anexă.

Unităţile şcolare

care doresc

să

participe vor transmite la ISJ Dolj, pe

adresa de e-mail ani_draghici@yahoo.com ,
2017, un tabel care va cuprinde: denumirea
DD abordate în

cadrullecţiilor, numărul

de

până

unităţii

la data de 15 octombrie

de învăţământ, obiectivele

participanţi

(elevi, cadre didactice)

Inspector Şcolar General,
Inspectori ŞC_?Iari.
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Ref.: participarea la World's Largest Lesson, iniţiativă pentru promovarea
Obiectivelor mondiale ale dezvoltării durabile cuprinse în Agenda ONU pentru
Dezvoltare Durabilă pentru anul 2030, în perioada 18 - 22 septembrie 2017
Prin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite din data de 25
septembrie 2015 a fost aprobată Agenda pentru Dezvoltare Durabilă pentru anul 2030,
aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2016. În Agendă sunt cuprinse 17 Obiective mondiale
precum şi 169 de ţinte ale dezvc!tării durabile (DD) pentru următorii 15 ani, acoperind
domenii de importanţă critică pentru umanitate şi planetă: oamenii, planeta,

prosperitatea, pacea

şi

parteneriatul.

Pentru promovarea înţelegerii de către elevi a obiectivelor mondiale ale
dezvoltării durabile, se desfăşoară, cu susţinerea UNESCO, iniţiativa Project Everyone în
parteneriat cu UNICEF, având titlul World's Largest Lesson, constând în organizarea,

în unităţile de învăţământ, a uneia sau mai multor
obiective, în perioada 18- 22 septembrie 2017.

lecţii

pe tematica acestor

În vederea organizării acestor lecţii sunt disponibile resurse educaţionale, inclusiv
planuri de lecţie şi proiecte, pentru fiecare obiectiv în parte, la adresa
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ , iar pentru idei şi recomandări poate fi
consultată
echipa
Project
Eveoyone,
pe
adresa
de
e·mail
grogrammedirectorwll@project ·everyone. org .
.
--Având
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--·-----:
-- " ' - - . ··-·
în 'vedere faptul că, la nivel internaţional, se va realiza o monitorizare mai
1 i;;uroasă a implementării acestei iniţiativ(· la nivelul şcolilor, urme<J,:;:ă să fie dezvolt<:~L
· - · un in;tr~menu;-;;tj;~ denu~itGiobal Digital Map care va fi disponibil, începând cu luna
august a.c., la adresa http://worldslargestlesson.globalgoals.org/. Ca urmare, vă
rugăm ca, în urma organizării lecţiilor, să accesaţi şi să completaţi informaţiile solicitate
/
prin acest instrument online.
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Obiectivele mondiale ale dezvoltării durabile sunt prezentate în anexă.

DIRECTOR GENERAL,
DIRECTOR,
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· Obiectivele mondiale ale
pentru anul 2030)

Anexă
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dezvoltării

Sustainable Development Goals
Goal 1. End poverty in all its forms
everywhere
Gaal 2. End hunger, achieve food
security and improved
nutrition and promote
sustainable agriculture
Gaal 3. Ensure healthy lives and
promote well·being for al[
at all ages
Gaal 4. Ensure inclusive and
equitable quality education
and promote l ifelong
learning opportunities for
all
Gaal 5. Achieve gender equality
and empower all women and
girls
Gaal 6. Ensure availability and
sustainable management of
water and sanitation for all
Gaal 7 Ensure access to affordable,
reliable, sustainable and
modern energy for all
Gaal 8. Promote sustained,
inclusive and sustainable
economic growth, full and
productive employment and
decent work for all
Goal 9. Build resilient
infrastructure, promote
inclusive and sustainable
industrialization and foster
innovation
Goal10. Reduce inequality within
and among countries
Goal 11. Make cities and human
settlements inclusive, safe,
resilient and sustainable
1
0oal12. Ensure sustainable
1
consumption and production
1
1
patterns
Goal13. Take urgent action to
combat clil)late change and
its impacts
.•.
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durabile (Agenda pentru Dezvoltare

P.0031004

Durabilă

Obiectivele dezvoltării durabile
01. Eradicarea sărăciei în top.te formele
ei, pretutindeni
02. Eradicarea foametei, re_alizar:ea
securităţii alimentare şi a unei
alimentaţii îmbunătăţite,

03.
04.

05.
06.
07.

promovarea agriculturii
sustenabile
Asigurarea unei vieţi sănătoase şi
promovarea bunăstării pentru toţi
si la toate vârstele
Asigurarea educaţiei de calitate,
incluzive şi echitabile şi
promovarea oportunităţilor pentru
învăţarea pe tot parcursul vieţii
pentru toţi
Realizarea egalităţii de gen şi
împuternicirea tuturor femeilor şi
fetelor
Asigurarea disponibilităţii şi a
managementului sustenabil al apei
şi salubritate publică
Asigurarea accesului la energia
modernă, sigură şi sustenabilă

pentru toţi
08. Promovarea creşterii economice
continue, incluzive şi sustenabile,
ocuparea completă a forţei de
muncă şi muncă decentă pentru
toţi

09. Construirea unei infrastructuri
flexibile, promovarea
industrial izării sustenabile şi
incluzive şi încurajarea inovării
.

010. Reducerea inegalităţilor în interiorul
ţării si între ţări
011. Oraşe şi aşezări umane inclusive,
sigure, flexibile şi suatenabile
' 012. Asigurarea de modele de consum
de producţie sustenabile

şi

013. Luarea de măsuri urgente pentru
combaterea schimbării climatice
!
a efectelor acesteia
... -·······
-- ··-·--- ··-·
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Goal14. Conserve and sustainably
use the oceans, seas and
marine resources for
sustainable development
Goat 15. Protect, restore and
promote sustainable use of

014. Conservarea
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utilizarea
sustenabilă a oceanelor, mărilor
şi resurselor marine în vederea
unei dezvoltări durabile /
015. Protejarea, refacerea şi promovarea
utili zăriLsustenab+le--a
ecosistemelor terestre,
management sustenabil al
pădurilor, combaterea
deşertificării, stoparea degradării
pâmântului şi a pierderii

iP.c~~e-st~Cial--eeosystem~,

sustainably manage forests,
combat desertification, and
halt and reverse land
degradation and halt
biodiversity loss
Goat 16. Promote peaceful and
inclusive societies for
sustainable development,
prov1de access to JUStJCe for
alt and build effective,
accountable and inclusive
institutions at alt levels
Goat 17. Strengthen the means of
implementation and
revitalize the Global
Partnership for Sustainable
Development
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şi

biodiversită ţii
Promovarea societăţilor paşnice şi

incluzive pentru o dezvoltare
asigurarea accesului la
..
JUStiţie pentru toţ1, crearea de
instituţii eficace, responsabile şi
incluzive pentru toţi
durabilă,

'

1

017.

1 ntărirea

mijloacelor pentru
implementarea şi revitalizarea
Parteneriatului Global pentru
Dezvoltare Durabilă

