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EDUCAȚIE LA CETĂȚENIA GLOBALĂ –  

FRAMEWORK pentru ÎNTREGUL CADRU ȘCOLAR 

 
 Acest document a fost creat pentru Parteneri nationali al proiectului „Get Up and Goals!”. 
 
CARE ESTE CADRUL LA EDUCATIA LA CETATENIA GLOBALA 

Acest cadru despre ECG se bazează pe abordările utilizate în Anglia și Irlanda în ultimii 
15 ani, care sunt fundamentul național al „ECG Award”. În Anglia, un consortiu de centre 
de dezvoltare in educatie a creat Premiul „Global Schools”1 si in Irlanda exista o 
procedura care certifica un „Global Passport Award” (condus de Worldwise Schools2). 
 

Educație pentru Cetățenie Globală (ECG). 
Agenția Organizației Națiunilor Unite UNESCO descrie Educația pentru cetățenie globală 
ca „un răspuns la provocările lumii (noastre) din ce în ce mai interconectate, cum ar fi 
încălcări ale drepturilor omului, inegalitate și sărăcie, care încă amenință pacea și 
durabilitate". Continuă spunând că Educația pentru cetățenie globală „funcționează 
ajutand cursanții de toate vârstele să înțeleagă că acestea sunt probleme globale, nu 
locale, și să devină promotori activi ai unor activități pentru o societate sustenabila3 mai 
pașnica, toleranta, incluziva, sigura și durabila. 
 

DE CE TREBUIE SĂ UTILIZĂM FRAMEWORK („CADRUL”) INTERNATIONAL AL ECG? 

“Framework” pentru Cetatenia Globala in Educatie este destinat utilizării dvs. ca un 
instrument pentru a vă ajuta oferirea educației pentru ECG, cu un accent deosebit pe 
Obiective de dezvoltare durabilă al ONU (ODD-uri)4. 

                                                           
1 http://www.globalschoolsaward.org.uk/ 
2 http://www.worldwiseschools.ie/global-passport/  
3 https://en.unesco.org/themes/gced; https://en.unesco.org/themes/gced/definition 
4 https://en.unesco.org/sdgs 

mailto:t.busini@europeanacademy.ro,%20menna.andrea@gmail.com
http://www.europeanacademy.ro/
http://www.getupandgoals.ro/
http://www.globalschoolsaward.org.uk/
http://www.worldwiseschools.ie/global-passport/
https://en.unesco.org/themes/gced
https://en.unesco.org/themes/gced/definition
https://en.unesco.org/sdgs
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Cadrul ECG: 
● Oferă o structură pentru planificarea și furnizarea educației pentru cetățenie 
globală, sistematic de-a lungul curriculumului; 
● Recunoaște, încurajează și apreciază activitatea profesorilor ; 
● Bifeaza și rezuma dovezi pentru inspecțiile școlare (de exemplu, Cetățenie; 
Pregatirea pentru lumea muncii; Egalități de sanse; Mediu inconjurator; Abilități 
sociale / emoționale, etc); 
● Oferă o structură de monitorizare a progresele; 
● sărbătorește realizările școlii în educația pentru cetățenie globală. 

 

Poate deasemenea: 
● ajute sa contribuie la creșterea profilului educației pentru cetățenie globală, atât 
în cadrul școlii, cât și exterior (de exemplu, catre părinți / comunitate locala); 
● Asigura asistența directorilor scolari, experti din domeniul educatiei; 
● Vă ajută să „vorbiți mai departe” despre ECG, alăturându-vă curriculumului 
scolar și altor aspecte ale școlii conectate cu actualitate de zi cu zi, aratand 
modului în care școala poate modela utilizarea durabilă a resurselor (de ex. 
reciclarea hârtiei și a materialelor plastice; reducerea risipei alimentare; utilizarea 
energiei regenerabile; ecologizarea mediului școlar - de exemplu prin plantarea de 
copaci și altele plante); 
● Sprijina activității de coeziune a comunității (combaterea rasismului și xenofobiei 
și alte forme de prejudecăți și ofera unei structuri pentru a celebra diversitatea); 
● Sprijinirea planificării și livrării activității de cetățenie activă a elevilor, de ex. pe 
schimbarea climatica; 
● Crește profilul învățării globale împreună cu guvernul, precum și cu alte instituții 
naționale și locale (de exemplu, prin implicarea politicienilor locali și naționali); 
● Ajuta școlile să implice in partenariate externi (de exemplu, cu organizații 
caritabile, media, mediul antreprenorial, campanii locale, etc) într-un mod coerent 
pentru a sprijini învățarea elevilor. 

 

STRUCTURA AL FRAMEWORK AL EDUCAȚIEI LA CETATENIA GLOBALA 
 

I. Cadrul „Framework” stabilește progresul / realizarea ECG din partea scoliilor in 3 
niveluri. Acestea sunt: 

1. Dezvoltare 
2. Stabilizare/ „Assestment” 
3. Îmbunătățire. 

mailto:t.busini@europeanacademy.ro,%20menna.andrea@gmail.com
http://www.europeanacademy.ro/
http://www.getupandgoals.ro/


  
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Coordonarea în România a proiectului GET UP AND GOALS!    Asociatia „European Academy” 

Tel. 0746776319 (dott. Tommaso Busini); 0728.868862 (dott. Andrea Menna); 

@:  t.busini@europeanacademy.ro, menna.andrea@gmail.com; W: www.europeanacademy.ro, www.getupandgoals.ro.  

P
a

g
e
3

 

Acest proiect 
este finanțat 
de Uniunea 
Europeană 

II. Pentru a primi un premiu, un „Global Citizenship Award”, școlile trebuie să 
demonstreze realizarile lor în fiecare dintre următoarele domenii (la unul dintre cele 3 
niveluri de mai sus). 

1. Angajamentul și acțiunea elevilor 
2. Predare și învățare 
3. Comunicare (interna si externa) 
4. Resurse, achiziții și recrutare 
5. Conducere și management 
6. Dezvoltarea personalului. 

În cadrul acestora există un total de 18 indicatori. 
 

Școala dvs. ar trebui să prezinte un portofoliu pentru a demonstra că 13 din cei 18 
indicatori au fost realizate (la orice nivel sau peste). Acestea ar trebui să fie răspândite 
cel puțin 5 din cele 6 zone. 
Trebuie să acoperiți câteva elemente în toate următoarele domenii: 

1. Angajamentul și acțiunea elevilor 
2. Predare și învățare 
6. Dezvoltarea personalului 

Școala dvs. Ar trebui să decidă nivelul adecvat pentru a aplica pentru „Premiu de Educatie 
la Cetățenia Globală” (ECG Award). 
 

CE CUPRINDE CADRUL („FRAMEWORK”) EDUCATIEI A CETĂȚENIEI GLOBALA 

 
Cadrul cuprinde: 
● Un set de repere 
● Trei documente de „registru de lucru” (unul pentru fiecare nivel). Acestea vă spun 
dovezile 
necesare la fiecare nivel pentru a obține Premiul „Award” și pentru a oferi un spațiu/ 
modalitate pentru a colecta toate aceste informați; 
● Îndrumări privind modul de utilizare al „framework-ului”. 
● Un glosar de termeni cheie. 
 
 
 
 
 

mailto:t.busini@europeanacademy.ro,%20menna.andrea@gmail.com
http://www.europeanacademy.ro/
http://www.getupandgoals.ro/
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ANEXA A 

Glosar al unora dintre rezultatele cheie ale  GCE Award. 
(NB Nu toate acestea sunt necesare pentru nivelul „în curs de dezvoltare”) 
 
1. Politica de achiziții și utilizarea resurselor intr-un fel etic si responsabil 
O politică respectata de personal, studenți și manageri care stabilește principiile pe care 
școala încearcă să aplice în fiecare domeniu. 
 

2. Resurse etice / Planul de acțiune al ODD-uri 
Un plan de acțiune care stabilește acțiunile care trebuie întreprinse pentru a realiza 
politica educationala al ECG. 
 

3. Auditul focusat pe „curriculumului ECG” al scoli. 
Un audit care detaliaza care sunt teme de cetățenie globală predate și: 
● pe ce subiecte / grupuri pe an; 
● În ce lecții; 
● Identifică oportunități pentru a acoperi cat mai multe teme ECG într-o gamă mai largă 
de subiecte și / sau cum poate fi dezvoltată predarea temelor ECG in clasa; 
 

4. Planul ECG 
Un plan de acțiune care identifica și programează acțiunile pentru a dezvolta livrarea de 
tematici obiect de ECG catre școală. 
Aceasta include dezvoltarea lecțiilor despre ECG. 
 

5. Lecții despre cetățenie globală (cu rezultate/livrabile clare ale politica ECG). 
De exemplu: lecții axate pe subiecte în care sunt încorporate teme de cetățenie globală. 
Aceste pot fi noi lecții / scheme de lucru sau cele în care predarea temelor ECG 
a fost îmbunătățit / aprofundat. Aceste lecții pot fi evaluate inainte si „ex post”. 
 

6. Echipa GCE implicata in scoala  
Un grup de personal (și studenți) al scoli care se întâlnesc pentru a planifica și coordona 
activități edicative despre cetatenia globala. 
 

7. CGE / respect al ODD-uri ca țintă ale performanței de management. 
În unele țări (de exemplu, Marea Britanie) profesorii au posibilitatea de a stabili un target 
anual de performanta de gestiune, tintă pe care se bazează evaluarea lor. Unele școli 
permite cadrelor didactice să considere dezvoltarea cetățeniei globale in clasa drept ca 
unul dintre obiectivele lor din punct de vedere formal. 

mailto:t.busini@europeanacademy.ro,%20menna.andrea@gmail.com
http://www.europeanacademy.ro/
http://www.getupandgoals.ro/


 

                    
                    LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

                            Str. Stefan cel Mare, Nr. 25, Alba Iulia, 510047 

                            Telefon: 0258 835346, Fax: 0258 832813 

                licsportiv@yahoo.com; ls.alba@isjalba.ro 
 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

 
 

 

 

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA - Global School 

MISIUNEA LICEULUI 

Printr-o educaţie de calitate, asigurăm succesul copiilor, la şcoală şi în viaţă. Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia se vrea un loc 
prietenos, în care toţi copiii să beneficieze de programe educaţionale îmbunătăţite continuu. Profesorii vor acţiona pentru 
construirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor prevăzute de programele şcolare, care să le permită preşcolarilor şi 
elevilor adaptarea eficientă în şcolaritatea următoare şi în societatea aflată în plină schimbare, dar şi pentru dobândirea 
normelor, atitudinilor şi valorilor fundamentale care îi vor călăuzi în viaţă. Demersul educaţional al şcolii noastre va promova 
egalitatea şanselor, responsabilizarea părinţilor pentru educaţia timpurie, pregătirea şcolară şi evoluţia elevilor, dar şi 
dezvoltarea interacţiunii cu comunitatea locală. Valorile cheie: inovaţie, cooperare, eficienţă, flexibilitate, răspundere publică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licsportiv@yahoo.com


 

 

PRIORITĂȚILE LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA PENTRU PERIOADA 2020-2026 

 Utilizarea metodelor moderne de predare-învățare-evaluare diferențiate, conform nevoilor educative ale elevului vizând 
dezvoltarea gândirii critice, premisă a alfabetizării științifice și a diminuării riscului de analfabetism functional; 

 Asigurarea calității evaluării (evaluarea continuă și prin examene naționale) având ca reper programele școalre; 
 Prevenirea și diminuarea crizei de adaptare a elevilor la trecerea de la învățământul gimnazial la învățământul liceal; 
 Investiții strategice în echipamente și în dezvoltarea de resurse digitale. 
 Facilitarea dezvoltării profesionale continue (diversificate) pentru cadre didactice (inclusiv pentru activitatea online) 

 Prevenirea abandonului școlar; 
 Tratarea diferențiată și individualizarea predării-învățării-evaluării, astfel încât să se asigure progresul elevilor; 
 Atingerea de către elevi a standardelor naționale, reflectate la nivelul competențelor dobândite de către aceștia și în rezultatele 

obținute la examenele și evaluările naționale; 
 Utilizarea evaluării cu scop de optimizare a procesului de predare-învățare; 
 Elaborarea și implementarea de programe/proiecte/activități de abilitare curriculară pe discipline de studiu cu accent pe proiectare 

curriculară, evaluarea la clasă, evaluarea la examene naționale. 
 Asumarea tintelor pentru educație Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (relevante pentru educația 

din colegiu):  
1. Asigurarea faptului că toate fetele și toți băieții absolvă învățământul primar și secundar gratuit, echitabil și calitativ, care să 

conducă la rezultate relevante și eficiente pe planul învățării; 
2. Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv competențe tehnice și 

vocaționale, care sa faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și antreprenoriatul. 
3. Eliminarea disparităților între sexe în educație și asigurarea accesului egal la toate nivelurile de învățământ și formare profesională 

a persoanelor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, a populațiilor indigene și a copiilor aflati în situații vulnerabile 
4. Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, 

inclusiv, printre altele, prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, 
promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, cetățenia globală și aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la 
dezvoltarea durabilă 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf


 

IMPLEMENTAREA LA NIVELUL LICEULUI A CONCEPTULUI DE „EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIA GLOBALĂ” 
 

Coordonator: prof. Daniela Cos 

ANEXA A PDI 

 

DOMENIUL ACTIVITĂȚI ORIZONT DE TIMP COORDONATORI 

ÎNȚELEGEREA PROCESELOR 
SCHIMBĂRII (competențe sociale 
și civice: dezvoltarea eticii 
responsabilității și a valorilor în 
conformitate cu principiile 
constituționale) 
 

Realizarea unei galerii foto ”Promotorii schimbării” 01.06.2021 Prof.Daniela Cos 

Banner ” Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă” 10.03.2021 Prof. Mateica Daniela 

Portofolii ale elevilor (imagini, eseuri, studii de caz etc.) cu tema 
”Oameni care au schimbat lumea”  la disciplinele :limba și literatura 
română, limba engleză, limba franceză, limba latină, fizică, chimie, 
biologie, istorie, geografie, filosofie, TIC 

Anul școlar 2021-2022 Prof.Daniela Cos 
Profesorii 

Aplicarea unor chestionare (pentru cadrele didactice și elevi) privind  
cunoașterea celor 17 obiective ale Agendei 2030 /atitudinea 
participativă în procesele de schimbare 

Octombrie 2021 Prof. Oltean Larisa 

Consilii Profesorale cu temă ”Agenda 2030  1 Consiliu 
Profesoral/an 

Directorii 

PARTICIPARE LA PROCESELE 

SCHIMBĂRII (abilități sociale și 
civice, capacitatea de a crea relații 
pozitive cu ceilalți)  
 

ACȚIUNEA PILOT SAVEENERGY@HCC (PARTENERIAT ALEA ALBA) 2019-2022 Prof.Crasnic Ioana 

SAPTAMANA LEGUMELOR SI FRUCTELOR DONATE Anual Prof.Oltean Larisa 

https://www.mae.ro/node/35919


ACTIVATI-VA!  
(spirit de inițiativă și 
antreprenoriat): capacitatea de a 
planifica și gestiona proiectele 
pentru a atinge obiectivele, 
asumarea responsabilității, 
munca în echipă)  

Realizarea unor  campanii de conștientizare în cadrul Zilelor internaționale (la nivel de clasa/nivel/colegiu): 
 

Zi Nume Recunoscută de Coordonator 

27 ianuarie 
Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor 
Holocaustului 

ONU 
Prof.Mateica Daniela 

20 februarie Ziua Mondială a Justiției Sociale ONU Prof. Oltean Larisa 

15 martie Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor 
Consumers 

International 

Prof.Cos Daniela  

21 martie 

Ziua Internațională pentru Eliminarea 
Discriminării Rasiale 

ONU 
Prof.Mateica Daniela 

 Ziua Internațională a Pădurilor ONU Prof. Todoran Simona 

22 martie Ziua Mondială a Apei ONU Prof.Todoran Simona 

5 iunie Ziua Mondială a Mediului ONU, UNEP Prof.Didin Dorin 

16 octombrie Ziua Mondială a Alimentației 

ONU, Organizația 
pentru Alimentație și 
Agricultură 

Alimentație 

Prof.Vecsei Ecaterina 

17 octombrie Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei ONU Prof. Cos Daniela 

24 octombrie Ziua Mondială a Dezvoltării Informaționale ONU 
Prof. Crasnic Ioana 

 

16 noiembrie Ziua Internațională a Toleranței ONU Prof. Oltean Larisa 

2 decembrie Ziua Internațională pentru Abolirea Sclaviei ONU Prof.Mateica Daniela 

 
 
 
 

PLANIFICAREA DIDACTICĂ Organizarea curriculum-ului școlar pe  Unități de învățare Anual Directorii 

https://ro.wikipedia.org/wiki/27_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_de_Comemorare_a_Victimelor_Holocaustului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_de_Comemorare_a_Victimelor_Holocaustului
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/20_februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/15_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/22_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Mondial%C4%83_a_Apei
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/5_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Mondial%C4%83_a_Mediului
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/16_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_pentru_Alimenta%C8%9Bie_%C8%99i_Agricultur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_pentru_Alimenta%C8%9Bie_%C8%99i_Agricultur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_pentru_Alimenta%C8%9Bie_%C8%99i_Agricultur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/17_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/24_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/16_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Toleran%C8%9Bei
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/2_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU


INCLUDEREA EDUCȚIEI PENTRU 
CETĂȚENIA GLOBALĂ ÎN  
PLANIFICAREA DIDACTICĂ  

Aplicarea ECG la 1: 

 limba română 

 limba engleză 

 limba franceză 

 educație muzicală 

 educație vizuală 

 educație artistică 

Anual  Profesorii 

EVALUALUARE ÎNVĂȚĂRII 
DESPRE ECG 

Instrumentele de evaluare pentru UÎ ale disciplinelor unde se aplică 
ECG vor conține și itemi cu această tematică . Itemii vor viza gradul 
de atingere al a celor trei dimensiuni educaționale fundamentale: 
 cognitiv: dobândirea de cunoștințe, înțelegere și gândire 

critică la nivel global, regional, național și local, precum 
și la interconectarea și interdependența diferitelor țări și 
populații; 

 socio-emoțională: dezvoltarea unui sentiment de 
apartenență la o umanitate comună, împărtășirea 
valorilor și a responsabilităților, promovarea empatiei, a 
solidarității și a respectului pentru diferențe și 
diversitate; 

 comportamentală: învățarea de a acționa eficient și 
responsabil la nivel local, național și global, pentru o 
lume mai pașnică și mai durabilă.  

Anual  Profesorii 

COMUNICAREA CELOR 17 

OBIECTIVE ALE AGENDEI 2030 ȘI 
ECG  

Banner ” Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă” 
Postarea pe site-ul http://licsportiv.stasalba.ro/  a celor 17 obiective 
și Acțiunile  

10.03.2021 Prof.Mateica Daniela 

Educație pentru cetățenia globală  
 

O temă la dirigenție în 
fiecare semestru 

Prof. Cos Daniela 
Diriginții 

Revista online ” Educație pentru cetățenia globală în Liceul cu 
Program Sportiv Alba Iulia”  

Iunie 2021 Prof. Tuculete Marinela 
 

                                                           
1
 Discipline care au o anumită afinitate naturală și se suprapun , parțial, din punct de vedere al conținutului curricular cu ECG: 

http://licsportiv.stasalba.ro/


CUNOAȘTEREA  CELE 17 
OBIECTIVE ALE AGENDEI 2030 
 

Postarea pe site-ul   http://licsportiv.stasalba.ro/    a următoarelor 
link-uri: 
 
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-
development-goals.html  
 
https://www.edu.ro/educa%C8%9Bie-pentru-dezvoltare-
durabil%C4%83  
 
https://www.getupandgoals.ro/activitate-cu-profesori-84-ghid-
global-school-un-ghid-pentru-scoli-durabile-si-globale.html. 
 
https://www.getupandgoals.ro/ 
 

22.02.2021 Daniela Mateica 

Includerea în resursele Centrului de Documentare și Informare a: 
 EDUCAȚIE LA CETĂȚENIA GLOBALĂ –  FRAMEWORK pentru ÎNTREGUL 

CADRU ȘCOLAR 

 Ghidul pentru scolile Sustenabile si “Globale”: idea de Global School in 
Romania Indicatoare si Evidente in Romania 

 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 

19.02.2021 Gheorghiu Raluca 
Bibliotecar 

ASUMAREA PRINCIPIILOR ȘI 
VALORILOR CONSUMULUI ȘI 
PRODUCȚIEI DURABILE  
 

Anexe ala Planului managerial: 

 Plan pentru gestionarea durabilă a resurselor- Monitorizarea 
zilnică a consumurilor de curent electric, gaze naturale, apa 

 Planul pentru colectarea selectivă a deșeurilor   
  Pentru  punerea în aplicare a politicilor energetice durabile 

din cadrul instrumentului de politică energetică – 
„Strategia Județului Alba în domeniul Energiei 2018-2023” 
implementată cu sprijinul Consiliului Județean Alba. 

Anual Administrator de 
patrimoniu- Vârtan Maria 
Prof.Todoran Simona 

PARTICIPAREA LA PRACTICI DE 

CONSUM DURABIL  
 

Workshop profesori/elevi– „Ținta 12.8 Până în 2030, oamenii de 
pretutindeni trebuie să dețină informații relevante și să fie 
sensibilizați pe tema dezvoltarii durabile și a unui stil de viață în 
armonie cu natura. - Ce este economia ecologică?” 

Anual Prof.Daniela Cos 

Workshop profesori/elevi „Politici de conservare a resurselor 

naturale” 

Anual  Prof. Vecsei Ecaterina 

http://licsportiv.stasalba.ro/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
https://www.edu.ro/educa%C8%9Bie-pentru-dezvoltare-durabil%C4%83
https://www.edu.ro/educa%C8%9Bie-pentru-dezvoltare-durabil%C4%83
https://www.getupandgoals.ro/activitate-cu-profesori-84-ghid-global-school-un-ghid-pentru-scoli-durabile-si-globale.html
https://www.getupandgoals.ro/activitate-cu-profesori-84-ghid-global-school-un-ghid-pentru-scoli-durabile-si-globale.html
https://www.getupandgoals.ro/
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf


POLITICI ȘI ETICĂ - 
STRATEGIA NAȚIONALĂ PRIVIND 
ECG  

Includerea în „Oferta educațională” a valorilor ECG integrate în 
curriculum, armonizate cu Strategia de Dezvoltare Durabilă, 

aprobată prin HG 877/2018  

Anual  Directorii  

PREGATIREA PERSONALULUI  
(Dezvoltarea și îmbunătățirea 
resurselor umane)  

Formarea profesori pentru accentuarea în cadrul orelor de 
specialitate, dirigenție și activități extracurriculare a valorilor  
ECG  

Conform ofertelor d 
eformare 

Prof. Oltean Larisa 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf


 

                    
                    LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

                            Str. Stefan cel Mare, Nr. 25, Alba Iulia, 510047 

                            Telefon: 0258 835346, Fax: 0258 832813 

                licsportiv@yahoo.com; ls.alba@isjalba.ro 
 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

 
 

 

 

 

Liceul cu Program Sportiv  Alba Iulia - Global School 

MISIUNEA LICEULUI 

Printr-o educaţie de calitate, asigurăm succesul copiilor, la şcoală şi în viaţă. Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia se vrea un loc 
prietenos, în care toţi copiii să beneficieze de programe educaţionale îmbunătăţite continuu. Profesorii vor acţiona pentru 
construirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor prevăzute de programele şcolare, care să le permită preşcolarilor şi 
elevilor adaptarea eficientă în şcolaritatea următoare şi în societatea aflată în plină schimbare, dar şi pentru dobândirea 
normelor, atitudinilor şi valorilor fundamentale care îi vor călăuzi în viaţă. Demersul educaţional al şcolii noastre va promova 
egalitatea şanselor, responsabilizarea părinţilor pentru educaţia timpurie, pregătirea şcolară şi evoluţia elevilor, dar şi 
dezvoltarea interacţiunii cu comunitatea locală. Valorile cheie: inovaţie, cooperare, eficienţă, flexibilitate, răspundere publică. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licsportiv@yahoo.com


PRIORITĂȚILE LICEULUI PENTRU PERIOADA 2020-2026 

 Utilizarea metodelor moderne de predare-învățare-evaluare diferențiate, conform nevoilor educative ale elevului vizând 
dezvoltarea gândirii critice, premisă a alfabetizării științifice și a diminuării riscului de analfabetism functional; 

 Asigurarea calității evaluării (evaluarea continuă și prin examene naționale) având ca reper programele școalre; 

 Prevenirea și diminuarea crizei de adaptare a elevilor la trecerea de la învățământul gimnazial la învățământul liceal; 
 Investiții strategice în echipamente și în dezvoltarea de resurse digitale. 
 Facilitarea dezvoltării profesionale continue (diversificate) pentru cadre didactice (inclusiv pentru activitatea online) 

 Prevenirea abandonului școlar; 
 Tratarea diferențiată și individualizarea predării-învățării-evaluării, astfel încât să se asigure progresul elevilor; 
 Atingerea de către elevi a standardelor naționale, reflectate la nivelul competențelor dobândite de către aceștia și în rezultatele 

obținute la examenele și evaluările naționale; 
 Utilizarea evaluării cu scop de optimizare a procesului de predare-învățare; 
 Elaborarea și implementarea de programe/proiecte/activități de abilitare curriculară pe discipline de studiu cu accent pe proiectare 

curriculară, evaluarea la clasă, evaluarea la examene naționale. 
 Asumarea tintelor pentru educație Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030:  
1. Asigurarea faptului că toate fetele și toți băieții absolvă învățământul primar și secundar gratuit, echitabil și calitativ, care să 

conducă la rezultate relevante și eficiente pe planul învățării; 
2. Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv competențe tehnice și 

vocaționale, care sa faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și antreprenoriatul. 
3. Eliminarea disparităților între sexe în educație și asigurarea accesului egal la toate nivelurile de învățământ și formare profesională 

a persoanelor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, a populațiilor indigene și a copiilor aflati în situații vulnerabile 
4. Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, 

inclusiv, printre altele, prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, 
promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, cetățenia globală și aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la 
dezvoltarea durabilă. 

 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf


IMPLEMENTAREA LA NIVELUL LICEULUI A CONCEPTULUI DE „EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIA GLOBALĂ” 
 

 

 Indicatori în Liceul cu Program Sportiv ALBA IULIA  
Coordonator: prof. Daniela Cos 

 

ÎNȚELEGEREA PROCESELOR SCHIMBĂRII (competențe sociale și civice: dezvoltarea eticii responsabilității și a valorilor în conformitate cu principiile 
constituționale) 
Inițial  Temă dezbătută în cadrul orei de dirigenție la cele 1 clase implicata în Proiect „Oameni care au schimbat lumea”- semestrul I 2018-2019 

Mediu   1 profesor și 1 clasa din liceu s-a alăturat Proiectului 
 2 Consilii Profesorale cu temă ”Agenda 2030” 

Avansat   

 

 

PARTICIPARE LA PROCESELE SCHIMBĂRII (abilități sociale și civice, capacitatea de a crea relații pozitive cu ceilalți)  
Inițial   

Mediu   



Avansat  

 

Activități 2018-2021  

 Programul "Școli-ambasador ale Parlamentului European" (EPAS) își propune să ofere tinerilor posibilitatea de a-și aprofunda 
cunoștințele despre Parlamentul European și Uniunea Europeană, în general, de a-și cunoaște drepturile pe care le au în calitate de 
cetățeni europeni și de a înțelege cum pot participa activ la viața democratică a Uniunii Europene.  

 Participarea la o activitate de informare organizată în cadrul Proiectului "European Partnership for Innovative Cities within an 

Urban Resilience Outlook -EPICURO"   

 Participarea la anumite activități organizate în cadrul Proiectului internaţional "The Impact of the Euroscepticism on The 

Construction of Europe" din programul "Europa pentru Cetăţeni 2014-2020": cursuri MOOC , dialogul cu cetățenii „Ce înseamnă 
Europa pentru tine?”, organizat în data de 15.02.2019 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.  

 Participare la Proiectului european ERASMUS+ "UNITED IN MUSIC" în care au fost partenere 4 ţări europene: Franța, Italia, Lituania 
şi România. Proiectul este  coordonat  de România şi Lituania. 

 Participare la  evenimentul "Let's Do it Romania", acțiune de ecologizare în cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia 
 Saptamana legumelor si fructelor donate (Încurajarea implicării elevilor, ca voluntari, în activităţi desfăşurate cu persoane aflate în 

dificultate, în scopul susținerii procesului de incluziune socială şi de dezvoltare educaţională personală a acestora; Realizarea 
incluziunii şi implicării persoanelor aflate în dificultate, prin angajarea tuturor celor interesaţi într-un program educaţional de 
activităţi ce promovează intens incluziunea socială; Includerea persoanelor izolate din punct de vedere social în viaţa comunităţilor 
lor locale prin activităţi desfăşurate în comun; Dezvoltarea educațională a voluntarilor) 

 "Darul bucuriei": acțiune caritabilă în favoarea Caselor de tip familial "Sfânta Ana" și "Sfânta Maria" din Alba Iulia, "Izvorul 
tămăduirii" și "Adolescența" din Oarda de Jos și Căminului pentru persoane vârstnbice din Alba Iulia 

 Participarea la atelierul "World-caffe: tineretul față în față cu viitorul" organizat de Centrul Europe Direct Alba Iulia 

 Participare la evenimentul dezbatere-concurs pe tema „Viitorul Europei” organizat de ADR Centru prin Centrul Europe Direct 
Regiunea Centru la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.  

 Participarea la cursurile organizate în cadrul Proiectului "FRED GOES NET" susținut de Agenția Națională Împotriva Traficului de 
Persoane - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 

 Proiectul "21 noiembrie – Ziua mondială a salutului" : punerea în circulație într-o formă ludică și creativă a formulelor de salut și a 
însemnelor țărilor membre ale UE 

 Ziua internațională a științei": expoziție de proiecte științifice realizate de elevii colegiului și echipa XEO 

 Programul de educație preuniversitară "Să vorbim despre piața financiară nebancară" 

 Concurs de eseuri pe tema "Personalități  care au schimbat lumea" sau/și "Construiește un muzeu" 

 Proiectul educațional "Apa, sursa vieții" 
 

ACTIVATI-VA!  (spirit de inițiativă și antreprenoriat): capacitatea de a planifica și gestiona proiectele pentru a atinge obiectivele, asumarea responsabilității, 
munca în echipă) 



Inițial   

Mediu  Realizarea unor  campanii de conștientizare în cadrul Zilelor internaționale (la nivel de clasa/nivel/colegiu): 
 

Interaval 

de timp 
Nume Recunoscută de 

Coordonator 

27 ianuarie Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului ONU Prof.Mateica Daniela 

20 februarie Ziua Mondială a Justiției Sociale ONU Prof. Oltean Larisa 

15 martie Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor Consumers International Prof.Cos Daniela  

21 martie 
Ziua Internațională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale ONU Prof.Mateica Daniela 

 Ziua Internațională a Pădurilor ONU Prof. Todoran Simona 

22 martie Ziua Mondială a Apei ONU Prof.Todoran Simona 

5 iunie Ziua Mondială a Mediului ONU, UNEP Prof.Didin Dorin 

16 octombrie Ziua Mondială a Alimentației ONU, OAAA Prof.Vecsei Ecaterina 

17 octombrie Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei ONU Prof. Cos Daniela 

24 octombrie Ziua Mondială a Dezvoltării Informaționale ONU 
Prof. Crasnic Ioa 

 

16 noiembrie Ziua Internațională a Toleranței ONU Prof. Oltean Larisa 

2 decembrie Ziua Internațională pentru Abolirea Sclaviei ONU Prof.Mateica Daniela 

Avansat   

 

PLANIFICAREA DIDACTICĂ 

Inițial   

Mediu   

Avansat  Întreg curriculum școlar este organizat în Unități de învățare 

 

INCLUDEREA EDUCȚIEI PENTRU CETĂȚENIA GLOBALĂ ÎN PLANIFICAREA DIDACTICĂ 

https://ro.wikipedia.org/wiki/27_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_de_Comemorare_a_Victimelor_Holocaustului
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/20_februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/15_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/22_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Mondial%C4%83_a_Apei
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/5_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Mondial%C4%83_a_Mediului
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/16_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_pentru_Alimenta%C8%9Bie_%C8%99i_Agricultur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/17_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/24_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/16_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Toleran%C8%9Bei
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/2_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU


Inițial  
 

   TEME Număr ore/an în 
care s-au inclus 

aceste teme 
Nr. 

Crt 
NUMELE ȘI RENUMELE DISCIPLINA 

Femeile si 

egalitate 

de gen 

Migratiile 
Schimbari 

climatice 

Inegalitati 

internationale 

1 DANIELA COS FIZICA   VI A  4 

        

Mediu   

Avansat   

 

 

 

 

EVALUALUARE ÎNVĂȚĂRII DESPRE ECG 

Inițial  Chestionare aplicate la toți elevii clasei VI A: 

 Înainte de parcurgerea cursurilor 

 După parcurgerea cursurilor  



 

 
 
In urma analizei rezultatelor obținute prin aplicarea acestor chestionare a rezultat „PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA LA NIVELUL LICEULUI A 

CONCEPTULUI DE „EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIA GLOBALĂ” ca anexă a PDI 
Mediu   

Avansat   
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Cât de mult cunosc și analizez subiecte precum: migranti, consumismul, femeile și 
egalitatea de gen, sărăcia și bogăția? 

Atunci când cumpăr ceva sau folosesc lucrurile, sau atunci când cumpăr de mâncare, 
ma gândesc dacă alegerile mele nu afectează planeta sau pe ceilalți? 

Particip la campaniile desfasurate pe teme ca: migratie/schimbare climatica/femeile si 

egalitatea de gen/inegalitatea internationala in mediul scolar si in afara lui 

Am participat sau dezvoltat un proiect, de la idee la implementare (singur sau in 

echipa), intr-unul din domeniile: migratie si/sau schimbare climatica; si/sau femeile si 

egalitatea de gen; si/sau inegalitatea dintre tari.  

Încerc să-i inspir si să-I atrag pe ceilalti sa cunoasca mai bine si sa se implice in 

problemele: migratiei si/sau schimbarii climatice; si/sau femeilor si egalitatii de gen; 

si/sau inegalitatii dintre tari. 

REZULTATE -CHESTIONAR AUTOEVALUARE 

După parccurgerea temelor (an școlar 2020-2021) Inițial (an școlar 2018-2019) 



COMUNICAREA CELOR 17 OBIECTIVE ALE AGENDEI 2030 ȘI ECG 

Inițial  Banner ” Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă” 
Postarea pe site-ul http://licsportiv.stasalba.ro/a celor 17 obiective 

Mediu  Educație pentru cetățenia globală  (O temă la dirigenție în fiecare semestru an anului școlar) 
Avansat  Persona de contact: prof.DANIELA COS 

 

CUNOAȘTEREA  CELE 17 OBIECTIVE ALE AGENDEI 2030 

Inițial   Postarea pe site-ul http://licsportiv.stasalba.ro/a următoarelor link-uri: 
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html  
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_ro 
https://www.edu.ro/educa%C8%9Bie-pentru-dezvoltare-durabil%C4%83  
https://www.getupandgoals.ro/activitate-cu-profesori-84-ghid-global-school-un-ghid-pentru-scoli-durabile-si-globale.html. 
https://www.getupandgoals.ro/ 

 Includerea în resursele Centrului de Documentare și Informare a: 
EDUCAȚIE LA CETĂȚENIA GLOBALĂ –  FRAMEWORK pentru ÎNTREGUL CADRU ȘCOLAR 
Ghidul pentru scolile Sustenabile si “Globale”: idea de Global School in Romania Indicatoare si Evidente in Romania 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 

Mediu   

Avansat   

 

ASUMAREA PRINCIPIILOR ȘI VALORILOR CONSUMULUI ȘI PRODUCȚIEI DURABILE (monitorizarea activității - utilizarea formelor de control și monitorizarea 
acțiunilor întreprinse de școală) 
Inițial   

Mediu  Anexe ala Planului managerial: 

 Plan pentru gestionarea durabilă a resurselor- Monitorizarea zilnică a consumurilor de curent electric, gaze naturale, apa 

 Planul pentru colectarea selectivă a deșeurilor   
 Proiectul SUPPORT, în cadrul acțiunii pilot „Save@Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia”. Pentru-punerea aplicarea politicilor energetice durabile 

din cadrul instrumentului de politică energetică – „Strategia Județului Alba în domeniul Energiei 2018-2023” implementată cu sprijinul Consiliului 
Județean Alba 

 Planul de activități EPAS 

Avansat  Monitorizarea activităților : iunie 2021 

 

 

 

http://licsportiv.stasalba.ro/
http://licsportiv.stasalba.ro/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_ro
https://www.edu.ro/educa%C8%9Bie-pentru-dezvoltare-durabil%C4%83
https://www.getupandgoals.ro/activitate-cu-profesori-84-ghid-global-school-un-ghid-pentru-scoli-durabile-si-globale.html
https://www.getupandgoals.ro/
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf


PARTICIPAREA LA PRACTICI DE CONSUM DURABIL  

Inițial  Liceul a identificat 2 domenii de acțiune pentru sustenabilitate: 
Colectarea selectivă a deșeurilor 
Creșterea eficienței energetice a clădirii 
 

Mediu   

Avansat  Sfaturi utile pentru reducerea consumurilor de energie - proiect SUPPORT 
https://www.youtube.com/watch?v=dq8IEoyJ0V4&feature=youtu.be 
 

 

POLITICI ȘI ETICĂ -STRATEGIA NAȚIONALĂ PRIVIND ECG 

Inițial  Includerea în „Oferta educațională” a valorilor ECG integrate în curriculum, armonizate cu Strategia de Dezvoltare Durabilă, aprobată prin HG 
877/2018 

Mediu   

Avansat   

 

PREGATIREA PERSONALULUI  (Dezvoltarea și îmbunătățirea resurselor umane) 
Inițial  Formarea profesori pentru accentuarea în cadrul orelor de specialitate, dirigenție și activități extracurriculare a valorilor ECG 

Mediu   

Avansat   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dq8IEoyJ0V4&feature=youtu.be
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf

