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MISIUNEA COLEGIULUI 

Colegiul nostru oferă fiecărui elev pe perioada şcolarizării un mediu pentru viaţă, socializare şi cultură, un 

loc esențial în care se simte în siguranță, primește susținere și în care poate comunica deschis, un set de 

repere valorice, principii etice și competențe globale strategice necesare într-o lume globalizată, un loc în 

care își poate dezvolta încrederea și în sine și în ceilalți, empatia, gândirea critică, auto-conștientizarea, 

capacitatea de rezolvare a problemelor și de luare a deciziilor și își poate descoperi inspirația pentru 

propriul viitor. 

 

Colegiul este locul unde tinerii vor fi formaţi în calitatea lor de cetăţeni activi, conştienţi de propria 

identitate în context local, naţional și european, printr-o îmbinare armonioasă a tradiţiei culturale cu 

inovaţia științifică și tehnologică. Este locul în care ei dobândesc cunoștințele, competențele, atitudinile 

și valorile necesare pentru a crea și pentru a-și construi un viitor sustenabil. 



 

 

 

• 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 funcțional; 

• Asigurarea calității evaluării (evaluarea continuă și prin examene naționale) având ca reper 

programele școlare; 

• 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 și europene, 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 țintelor 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încurajarea elevilor spre a-și dezvolta competențe transversale cheie în integrarea într-o societate a dezvoltării 

durabile: 

1. Competențe de gândire logică și sistematică: abilități de a recunoaște și înțelege relaţii logice, de a analiza 
sisteme complexe, de a gândi cum sunt incluse sistemele în diferite domenii și la diferite dimensiuni, și de a 
verifica validitatea și de a se adapta la incertitudine. 

2. Competențe proiective și anticipative: abilități de a înțelege și evalua perspective de viitor multiple, în 
dimensiune posibilă, probabilă și dezirabilă, de a-și contura propriul vis de perspectivă, de a acționa 
responsabil, de a evalua consecințele acţiunilor și de a se adapta riscul și schimbarea. 

3. Competențe normative: abilități de a înțelege și reflecta asupra normelor și valorilor care stau la baza unei 
acțiuni, de a susține principii și valori în contexte realiste, de a identifica soluții normative în situații 
determinate de cunoștințe incerte sau de contradicții. 

4. Competențe strategice: abilități creative de a dezvolta și implementa acţiuni emergente și inovative în 
colectivitatea școlară și locală. 

5. Competențe de colaborare și cooperare: abilități de a învăța de la alții, de a înțelege și respecta nevoile, 
perspectivele și acţiunile altora (empatie), de a înțelege, relaționa cu și de a fi sensibil la alții (conducere 
empatică), de a trata conflictele într-un grup și de a facilita rezolvarea problemelor prin colaborare și 
participare. 

6. Competențe de gândire critică: abilitate de a reflecta cu privire la norme, practici și opinii, de a face distincția 
înte fapte și opinii, de a argumenta logic și rațional, de a reflecta la propriile valori și acţiuni, de a lua poziție 
argumentativă susținută rațional în dezbateri. 

7. Competențe de auto-conștientizare: abilitate de a reflecta la propriul rol în societate (global), de a se 
autoevalua evalua realist, de a-și motiva acţiunile proprii, de a-și înțelege propriile sentimente și dorințe. 

8. Competență integrată de rezolvare a problemelor și luare a deciziilor: abilitate generală de identifica și 
aplica strategii rezolutive adecvate în cazul unor probleme complexe, de a dezvolta opțiuni de soluționare 
viabile, incluzive și echitabile care promovează dezvoltarea sustenabilă. 



 

 

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

 

 Indicatori  
 

 

Coordonator: prof. DIOȘAN LIVIA 

 



 

 

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

Coordonator: prof. DIOȘAN LIVIA 
ANEXA A PDI 

 

DOMENIUL ACTIVITĂȚI ORIZONT DE TIMP COORDONATORI 

1. Implicarea elevilor 
1. 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. Dioșan Livia 

Banner  ”Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă” 10.03.2021 Prof. Schiau Sorin 

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, logică, psihologie, filosofie, TIC 

Anul școlar 2021-2022 Prof. Dioșan Livia 
Profesorii 

MICROLAB 17: cele 17 ODD sunt asignate la 17 clase de elevi spre a 
fi construit un microlaborator ODD cu identitate specifică în 
contextul Agendei 2030. (Parteneriat cu ADR Centru) 

Septembrie-
Octombrie 2021 

Prof. Diosan Livia 
Diriginții 

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. Dioșan Livia 

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

Directorii 

2. 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. Humeniuc Ramona 

SAPTAMANA LEGUMELOR SI FRUCTELOR DONATE Anual Prof. Morar Adelina 
Xeo – ScienceFair Anual  Prof. Palcu Carmen 

Prof. Mureșan Laura  

Xeo Talks Anual  Prof. Palcu Carmen 
Prof. Mureșan Laura 

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


ȘCOALA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ (Parteneriat ADR Centru) 2021-2023 Prof. Dioșan Livia 
 

3. 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. Cetean Daniela 

20 februarie Ziua Mondială a Justiției Sociale ONU Prof. Dioșan Livia 

15 martie Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor 
Consumers 

International 

Prof. Humeniuc Ramona  

21 martie 

Ziua Internațională pentru Eliminarea 

Discriminării Rasiale 
ONU 

Prof. Rotche Andreea 

 Ziua Internațională a Pădurilor ONU 
Prof. Todoran-Fer 

Monica 

22 martie Ziua Mondială a Apei ONU 
Prof. Todoran-Fer 

Monica 

5 iunie Ziua Mondială a Mediului ONU, UNEP Prof. Pletea Ion 

16 octombrie Ziua Mondială a Alimentației 

ONU, Organizația 

pentru Alimentație și 

Agricultură 

Alimentație 

Prof. Milea Anna 

17 octombrie Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei ONU Prof. Dioșan Livia 

24 octombrie Ziua Mondială a Dezvoltării Informaționale ONU 
Prof. Palcu Carmen 

Prof. Mureșan Laura 

16 noiembrie Ziua Internațională a Toleranței ONU Prof. Morar Adelina 

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

10 decembrie Ziua drepturilor omului ONU Prof. Dioșan Livia 
 

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


4.EDUCAȚIA ”PEER TO PEER” 
(învățarea învățării 
competențelor sociale și civice: 
etica responsabilității) 

Se va continua colaborarea cu parteneri educaționali care își vor desfășura propriile activități într-un context de cooperare 
multilaterală, care încurajează crearea de rețele, educația de la egal la egal, proiectarea de obiective comune strategii și 
schimb de cunoștințe și oportunități. 
Colegiul trebuie să devină un spațiu  în care se vor explora conceptele de educație globală și cetățenie globală, pentru 
locul în care se va încuraja dialogul între factorii de decizie și elevi,pentru a-i conștientiza cu privire la drepturile și 
obligațiile lor 

2. Predare și învățare 

5. PLANIFICAREA DIDACTICĂ Organizarea curriculum-ului școlar pe  Unități de învățare 
 

Anual Directorii 

6. INCLUDEREA EDUCȚIEI 
PENTRU CETĂȚENIA GLOBALĂ ÎN  
PLANIFICAREA DIDACTICĂ  

Aplicarea ECG la 1: 

• limba română 

• limba engleză 

• limba franceză 

• limba germană 

• filosofie 

• logică și argumentare 

• psihologie 

• educație muzicală 

• educație vizuală 

• educație artistică 
 

Anual  Profesorii 

7. EVALUAREA ÎNVĂȚĂRII 
DESPRE ECG (faza de evaluare) 

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  și aptitudini de 

înțelegere, prelucrare a informației  și gândire critică la 
nivel global, regional, național și local, precum și 
interconectarea și interdependența diferitelor regiuni, 
țări și populații;  

• socio-emoțională: dezvoltarea de aptitudini sociale, de 
comunicare, colaborare și cooperare în vederea 
dezvoltării unui sentiment de apartenență la  o umanitate 

Anual  Profesorii 

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



comună, împărtășirea valorilor și a responsabilităților, 
promovarea empatiei, a solidarității și a respectului 
pentru diferențe și pentru diversitate; 

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

8. EVALUAȚI ÎNVĂȚAREA DESPRE 
ECG  (îmbunătățirea abilităților și 
experiențelor_ 

Realizarea unei diagrame a privind planificarea temelor (ODD și ECG) 
cu indicarea resurselor folosite  
Realizarea unor sondaje privind cunoașterea celor 17 ODD și a unor 
teme cheie pentru cetățenia globală (migrații, schimbari climaterice, 
inegalități etc. 
Valorificarea rezultatelor acestor sondaje în activitățile didactice 
pentru ameliorarea situației 

La începutul fiecărui 
semestru 

Prof. Dioșan Livia 
 

9. INCLUZIE PRIN E.C.G. 
(incluziune și diferențiere) 

Reactualizarea Procedurilor privind integrarea elevilor migranți   

3. Comunicare 

10. COMUNICAREA CELOR 17 
OBIECTIVE ALE AGENDEI 2030 ȘI 
ECG  

Banner ” Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă” 
Postarea pe site-ul www.hcc.ro  a celor 17 obiective și Acțiunile  

10.03.2021 Prof. Schiau Sorin 

Educație pentru cetățenia globală  

 
O temă la dirigenție în 
fiecare semestru 

Prof. Dioșan Livia 
Diriginții 

Revista online ”Educație pentru cetățenia globală în CN HCC Alba 
Iulia”  

Iunie 2021 Prof. Schiau Sorin  
Prof. Dioșan Livia  

11.CUNOAȘTEREA  CELE 17 
OBIECTIVE ALE AGENDEI 2030 
 

Postarea pe site-ul www.hcc.ro a următoarelor link-uri: 
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/  
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 Prof. Schiau Sorin 
Prof. Dioșan Livia 
 

http://www.hcc.ro/
http://www.hcc.ro/
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/
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/


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 Bârz Lucreția  
Bibliotecar 

12. EVITAREA STEREOTIPURILOR Reactualizare/revizuire anuală a : 
Codul de conduită 
ROF CN HCC 
PDI 
 

Octombrie 2021 Directorii 
Prof. Dioșan Livia 

13. COMUNICAREA CELOR 17 
OBIECTIVE DE DEZVOLTARE 
DURABILĂ ÎN EXTERIOR 
(misiunea și viziunea școlii - 
capacitatea școlii de a-și defini 
propria identitate și de a contura 
o reprezentare a perspectivelor 
sale) 

Actualizarea permanentă a www.hcc.ro privind acțiunile școlii care 
vizează comunicarea celor 17 ODD și ECG 

După fiecare activitate Prof. Dioșan Livia 

4. Resurse, achiziții și recrutare 

14. ASUMAREA PRINCIPIILOR ȘI 
VALORILOR CONSUMULUI ȘI 
PRODUCȚIEI DURABILE  
(managementul activității – 
utilizarea formelor de control și 
monitorizarea acțiunilor 
întreprinse în școală) 
 

Anexe la 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@Colegiul 
Național HCC Alba Iulia”. 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. 

• Proiectul „Școala pentru dezvoltare durabilă” în parteneriat cu 
ADR Centru 

• Proiectul „MICROLAB 17” în parteneriat cu ADR Centru 

Anual Dăneț Gigi, administrator 
de patrimoniu 
Prof. Humeniuc Ramona 
Prof. Diosan Livia 

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


15. ADOPTAREA STILURI DE 
CONSUM DURABILE 
(Managementul resurselor 
economice - alocarea resurselor 
pentru realizarea priorităților) 

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

• Planul pentru colectarea selectivă a deșeurilor   

• Planul de activități EPAS 

  

5. Leadership si Gestiune 

16. 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 dezvoltării durabile și a unui stil de viață în 
armonie cu natura. - Ce este economia ecologică?” 

Anual Prof. Dioșan Livia 

Workshop profesori/elevi „Politici de conservare a resurselor 
naturale” 

Anual  Prof. Todoran-Fer Monica 

17. POLITICI ȘI ETICĂ - 
STRATEGIA NAȚIONALĂ PRIVIND 
ECG  

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

Anual  Directorii  

6. Dezvoltarea personalului 

18. 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 de 
formare 

Prof. Secară Alina  

 

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

