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ŞCOLI AFILIATE UNESCO(ASPNET)
• Lansat în 1953 în ideea diseminării idealurilor UNESCO de pace şi toleranţă, proiectul Reţelei de Şcoli Asociate (ASP-net), 

cunoscut ca Şcolile Asociate UNESCO, reprezintă o reţea globală ce cuprinde peste 7900 de instituţii de învăţământ din peste 
177 de ţări, de la instituţii de educaţie preşcolară la licee, unităţi de învăţământ post-liceal şi centre de pregătire a 
profesorilor. 

• Astăzi, programele instituţiilor de învăţământ ASP-net s-au diversificat, cuprinzind atât sfera curriculară cât şi cea 
non-formală, aducându-şi contribuţia la îmbunătăţirea calităţii educaţiei. Astfel, ASP-net reprezintă una dintre cele mai mari 
reţele de şcoli din lume ce promovează înţelegerea universală, sub auspiciile Naţiunilor Unite

• Şcolile Asociate au drept referinţă ”Declaraţia Universală a Drepturilor Omului”, ”Declaraţia Drepturilor 
Copilului”, Recomandarea UNESCO din 1974, ”Convenţia privind Drepturile Copilului” , ”Deceniul Educaţiei pentru 
Drepturile Omului” (1995-2004), Deceniul Mondial de Educaţie pentru Pace şi Toleranţă în favoarea copiilor 
lumii (2001-2010), Deceniul Educaţiei pentru Dezvoltare Durabilă (2005-2014), Deceniul Mondial al 
Alfabetizării (2004-2013), Forumul Educaţiei şi Cadrul de Acţiune de la Dakar (2000-2015). Programele sunt realizate 
în vederea cunoaşterii acestor prevederi şi transpunerii lor în practică şi pe baza experienţei personale a elevilor, 
pentru a-i face conştienţi de drepturile, îndatoririle şi responsabilităţile lor.



UNESCO Associated Schools Network 

• Printre cele 102 şcoli afiliate UNESCO, se află 
şi Şcoala Gimnazială Nr. 195, având ca 
responsabil pe profesorul Rusan Oana-Raluca.



ACTIVITĂŢI UNESCO desfăşurate 

• “DIN GRĂDINA TOAMNEI”(noiembrie 2018):
• Realizarea de obiecte de bucătărie din fructe 

şi legume



“Şi eu mănânc sănătos!”
Activitate desfăşurată la C.N.”V. 

Babeş”
Octombrie 2018



Lansare de carte-Clubul Înţelepţilor

• Cu doamna Lucreţia Băluţă, coordonator 
naţional ASPnet, martie 2017



Deplasare tematică, parte a abordării 
interdisciplinare a programului “Mari 
Familii Româneşti-Goleştii în istorie”

• Noiembrie, 2016



Deplasare tematică a cadrelor didactice la 
Balcik –program educaţional “Istoria de-a 
lungul graniţelor, Balcik, Inima Reginei”

• 2016



Intâlnire cu Cecilia Tinonin, reprezentant 
UNESCO , Paris

• 2016



Deplasare tematică la
conacul BelIu Urlaţi, parte a 

programului “Mari prietenii: Alexandru 
BelIu-N. Grigorescu”

• 21.11.2015



Participarea cadrelor didactice din şcoală la cursul de 
Educaţie etică “Learning to Live Together”

• octombrie 2015
•  Este un program de educaţie etică, dezvoltat de Arigatou International, în 

stransă colaborare cu UNICEF şi UNESCO şi implementat în România de 
Asociatia Sol Mentis în parteneriat cu Comisia Naţională UNESCO - 
România. 



Lansarea cărţii “Apa trece, podurile 
rămân”-Târgul de Carte “Gaudeamus”
• Noiembrie, 2015



Implementarea cursului de  Educaţie 
etică “Learning to Live Together”

*Decembrie 2015
Invitaţi într-o călătorie a cunoaşterii, copiii explorează, schimbă idei şi 
descoperă singuri aspecte legate de valorile etice, prin jocuri, artă, vizite, 

jocuri de rol, dezbateri, vizionări de film. 



Premiere- Concurs de desene 
Program ”Culoar Cultural European: Paralelă între 

Nastratin Hogea şi Păcală( Iulie 2014 , ICHB)



Competiţie de desen “O zi din viaţa 
mea”,2014

Tema: Dreptul la informare, dreptul la 
activităţi recreative



Proiect CNR ”VEOLIA-Arc peste 
timp”, 2014 (Program “Porţi 

deschise”)



Proiect “Ora de poveste”

• 2014



PROGRAM Prima mea carte-Simfonia 
apei

• 9.04.2013
• realizarea integrală a unei cărţi cu tematică dată (“Simfonia 

apei”) de către elevi de clasa a VI-a, folosind scrierea 
carolingiană şi materiale din natură (coperţi din scoarţă de 
copac), legate cu funde





Deplasare tematica Griviţa-Plevna, parte a 
programului ”DRUM PRIN ISTORIE: Şi noi 

mergem la Griviţa şi Plevna!”)

4.04.2013



Deplasare tematică –Vizitarea 
sediului Unesco din Paris

2012


