Un Ghid pentru scolile Sustenabile si “Globale”: idea de Global School in Romania

Indicatoare si Evidente in Romania
Diferite nivele

Area
Inceput

Intermediu

Avansat

1. Implicarea si actiunea a elevilor
ÎNȚELEGEREA
PROCESELOR
SCHIMBĂRII
(competențe sociale și
civice: dezvoltarea eticii
responsabilității și a
valorilor în conformitate
cu
principiile
constituționale)

INDICATOR 1

INDICATOR 1

INDICATOR 1

Realizările unor celebri promotori ai
schimbării (Marie Curie, Gandhi, Nelson
Mandela, Rosa Parks...) sunt prezentate
și vizibile. În școală există o modestă
discuție asupra proceselor globale de
schimbare, în legătură cu obiectivele de
dezvoltare durabilă (ODD), cum ar fi
schimbările climatice sau violența
împotriva femeilor

Unul sau mai multe consilii /
departamente de clasă aleg să
evidențieze, la predare, existența multor
procese de schimbare (în special în
legătură cu cele 17 obiective); că suntem
cu toții legați de aceste procese și că
exercităm o influență pozitivă sau
negativă asupra lor. Predarea include
ideea că schimbarea este rezultatul
muncii și acțiunilor multor oameni, mai
degrabă decât a unor indivizi eroici, și
include studii de caz pe această temă.

Toți profesorii au dobândit o bună înțelegere a
celor 17 ODD-uri și a proceselor de schimbare de
care au nevoie. Au participat la instruire pe această
temă, aprobată de „Consiliul profesorilor”. Elevii și
profesorii recunosc potențialul pe care alegerile
noastre individuale și colective îl pot avea pentru a
efectua schimbarea la toate nivelurile, de la „local”
la „global”. Ei înțeleg rolul important jucat de
cetățeni în dezvoltarea durabilă. În fiecare an,
personalul didactic deliberează un angajament /
obiectiv de schimbare durabilă încredințat fiecărui
membru al comunității școlare. Aceste realizări se
reflectă în imaginile afișate în școală și sunt
evidențiate în lucrările și activitățile elevilor.

DOVEZI 1

DOVEZI 1

DOVEZI 1

• Puteți indica ce consilii /
departamente de clasă s-au alăturat?
• Ce activități didactice / studii de caz au
desfășurat?

• Ce dovezi aveți că profesorii cunosc cele 17
obiective și arată o atitudine participativă în
procesele de schimbare (de exemplu, prin sondaje
/ colectare de opinii)?
• Ce dovezi arată că elevii sunt conștienți de
potențialul pe care îl au alegerile noastre

• Puteți indica promotorii proceselor
de schimbare menționați în lecții?
• În ce clase, discipline și subiecte?
• Există imagini cu promotorii
schimbării în școală?
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Indicatoare si Evidente in Romania
Diferite nivele

Area
Inceput

Intermediu

Avansat
individuale și colective pentru a realiza schimbări la
toate nivelurile (reacții și comentarii înregistrate în
rândul elevilor; evaluările au apărut în timpul
jocurilor de rol cu descrierea, inclusiv cele
emoționale; ... )?
• Aveți fotografii sau postere cu lucrările elevilor
privind procesele de schimbare și inițiativele lor?

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

INDICATOR 2

INDICATOR 2

INDICATOR 2

Angajamentul elevilor de a schimba
acțiunile este evident în unele clase
(unii studenți, cel puțin un grup de clase
paralele)

Angajamentul elevilor față de acțiuni
durabile și incluzive, schimband unor
comportamente și obiceiuri, este
evident în majoritatea claselor.
Elevii sunt consultați pentru propuneri
de acțiuni pentru gestionarea durabilă a
resurselor / un plan pentru gestionarea
durabilă a resurselor în școală (a se
vedea secțiunea 4)

Angajamentul elevilor față de acțiuni durabile și
incluzive, schimbând anumite comportamente și
obiceiuri, este evident în toate clasele școlii. Toți
elevii sunt încurajați să ia în considerare implicațiile
acțiunilor lor, de exemplu în calitate de
consumatori. Elevii sunt implicați în monitorizarea
inițiativelor luate, pentru a face școala mai durabilă
și mai incluzivă / participativă.

DOVEZI 2

DOVEZI 2

DOVEZI 2

Puteți indica cursurile, inițiativele și
 Aveți un raport despre toate acțiunile durabile și
• Aveți un raport despre acțiunile
puteți oferi o scurtă descriere?
incluzive ale elevilor din toate clasele?
durabile și incluzive propuse de elevi /
 Cum sunt încurajați să-și prezinte propunerile
clase?
(atașați o copie a invitațiilor adresate elevilor;
• Cum sunt consultați studenții?
numărați studenții care au participat la adunări sau
alte metode de participare la selectarea
propunerilor)?
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Indicatoare si Evidente in Romania
Diferite nivele

Area
Inceput

Intermediu

Avansat
 Cum participă elevii la monitorizare?

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

INDICATOR 3

INDICATOR 3

INDICATOR 3

Acțiunile studenților tind să aibă
beneficii imediate, mai degrabă decât să
abordeze problemele locale sau globale.
Ele sunt adesea conduse de profesori. În
unele cazuri, ele au loc și în afara clasei.
În unele cazuri, acestea sunt campanii
scurte.

Elevii desfășoară diverse acțiuni de
conștientizare, cu sprijinul profesorilor.
Acțiunile abordează unele probleme
globale legate de cele 17 obiective.
Unele acțiuni ale elevilor implică
comunitatea din jurul școlii.

În școală, se organizează întâlniri între profesori și
elevi pentru a discuta și a decide ce acțiuni de
conștientizare doresc să întreprindă elevii.
Acțiunile abordează diverse probleme locale /
globale, inclusiv cele 17 obiective. Studenții de
toate clasele doresc să organizeze și să participe la
aceste acțiuni de sensibilizare, atât în interiorul, cât
și în afara școlii, inclusiv cu asociații locale, în
interesul comunității locale și al comunității globale
mai largi (de exemplu: aderarea la campanii
conștientizare național-internațională, promovarea
consumului echitabil și solidar de alimente, acțiuni
anti-rasiste, acțiuni de cooperare și solidaritate cu
școlile din alte țări, interviuri cu factorii de decizie
politici, expoziții de artă, acțiuni de comunicare pe
mass-media, inclusiv social media etc. )

DOVEZI 3

DOVEZI 3

 Puteți indica campaniile făcute de Puteți furniza numele și descrierea
acțiunilor de conștientizare a elevilor și
studenți?
modul în care au implicat comunitatea?
 ce acțiuni au întreprins elevii?

DOVEZI 3
 Aveți un repertoriu al întâlnirilor ținute și
subiectelor abordate?
 Ce acțiuni au întreprins elevii? ai fotografii sau
alte mărturii?
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Indicatoare si Evidente in Romania
Diferite nivele

Area
Inceput
PUTEȚI EXPERIMENTA
„EDUCAȚIA DE LA
PEER”
(învățarea învățării
competențelor sociale
și civice: etica
responsabilității)

Intermediu

INDICATOR 4

INDICATOR 4

În școală există activități ocazionale de În școală, experiențele de „educație de
educație de la egal la egal (“peer” la egal la egal” sunt încurajate și
education) legate de cele 17 ODD-uri.
desfășurate în mod activ, în diferite
discipline și sub diferite forme (de
exemplu, grupuri de elevi au dat lecții altor
elevi pe temele CG și 17 obiective).

DOVEZI 4

DOVEZI 4

Puteți indica clasele în care a avut loc • Puteți furniza programul și calendarul
educația de la egal la egal și obiectivele experiențelor din învățare reciprocă
(„peer to peer”)?
analizate?
• Aveți fotografii, sunet sau alte dovezi
ale experiențelor de educație de la egal
la egal?

Avansat
INDICATOR 4
În școală se adoptă model de „Peer education”,
pentru diferite discipline și sub diferite forme. Unii
studenți au participat la formare și apoi au organizat
sesiuni, de asemenea, pe temele ECG și cele 17 ODDuri. Corpul didactic a adoptat practica didactică
„peer” a învățării în diferite discipline.

DOVEZI 4
 Puteți indica programul și calendarul de formare
a educatorilor pe component “peer” cu privire la
cele 17 obiective de dezvoltare durabila (ODD)?
 Aveți repertoriul tuturor experiențelor de “peer
education” (de exemplu: calendar, titlu și
descriere a educației “peer” și grupurile de elevi
implicați)?

2. Predare si invatare
DIDACTICĂ:
planificare didactică.
Aveți grijă să nu
confundați rolul nostru
cu cel al ministerului din
Romania.

INDICATOR 5

INDICATOR 5

INDICATOR 5

Planul de Orientare a Instruirii al Scolii
(POIS) are în vedere posibilitatea
programării predării ECG prin unități de
învățare interdisciplinare (UII).

în unele consilii de clasă planificarea
didactică are loc cu identificarea
unităților de învățare pentru fiecare
clasă.

Întregul curriculum școlar este organizat prin Unități
de învățare: acțiunea de predare la nivelul clasei
este identificată cu definirea și implementarea
unităților de învățare.
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Indicatoare si Evidente in Romania
Diferite nivele

Area
Inceput
DOVEZI 5
 Mentiune explicita in P.O.I.S.

INSERAȚI ECG ÎN
PROGRAMAREA
EDUCAȚIONALĂ:
planificarea didactică

INDICATOR 6

Intermediu
DOVEZI 5

• Puteți indica cursurile?
• Puteți indica titlul / subiectul lecțiilor?

DOVEZI 5

 Aveți o copie a programelor didactice • aveți raportul personalului didactic?
• Aveți o copie a programelor didactice ale
ale consiliilor de clasă interesate?
 Resursele
/
procedurile
sunt diferitelor consilii de clasă?
disponibile pentru toate consiliile /
cadrele didactice?

INDICATOR 6

Una sau mai multe discipline / profesori 10 consilii de clasă / 3 departamente au
prevăd lecții despre E.C.G. în cel puțin decis să realizeze lecții cu privire la cele
două grupe de clase paralele.
17 obiective din perspectiva ECG.
Clasele oferă rezultate generale de
predare
“globala”
foarte
clare.
Legăturile
interdisciplinare
sunt
clarificate studenților.

DOVEZI 6

Avansat

DOVEZI 6

INDICATOR 6
Aproximativ
jumătate
din
consiliile
/
departamentele de clasă decid să desfășoare lecții
despre ECG. Lecțiile oferă rezultate de învățare
globale clare, care sunt evaluate în mod regulat.
Această evaluare ajută la definirea priorităților, a
obiectivelor procesului și a obiectivelor legate de
rezultatele elevilor. Consiliile / departamentele de
clasă folosesc instrumente de predare adecvate
pentru învățarea globală.

DOVEZI 6

 Există un repertoriu al tuturor acestor lecții?
 Puteți indica lecțiile deliberate, cu
 Școala oferă tuturor personalului didactic resurse
rezultate legate de învățare și
educaționale (TLU, manual global de geo-istorie,
conexiuni interdisciplinare?
instrumente de evaluare a învățării, materiale
aprofundate etc.) utile pentru aceste lecții, care
pot fi descărcate gratuit de pe zona rezervată a
site-ului oficial?
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Indicatoare si Evidente in Romania
Diferite nivele

Area
Inceput

Intermediu

Avansat
 Școala are rapoarte de evaluare.

EVALUAȚI ÎNVĂȚAREA
INDICATOR 7
INDICATOR 7
DESPRE ECG:
Instrumentele de evaluare a lecțiilor Cunoștințele și înțelegerea dobândite de
Faza de evaluare
E.C.G. nu au fost încă definite sau studenți cu privire la cele 17 ODD-uri și
specificate
pe temele cheie ale E.C.G (cum ar fi
migrația,
schimbările
climatice,
inegalitatea, egalitatea de gen) fac
obiectul unei evaluări formative la
unele materii. Rezultatele stau la baza
planificării ulterioare. Sunt identificate 2
sau 3 măsuri cheie care vor fi
comunicate părinților / tutorilor și
elevilor.

INDICATOR 7
Cunoștințele și înțelegerea pe care elevii le au
despre cele 17 obiective și teme cheie ale ECG sunt
supuse evaluării formative, în cel puțin 5 consilii /
departamente de clasă. Rezultatele devin baza
pentru planificarea ulterioară a predării și măsurile
cheie sunt raportate părinților / tutorilor și elevilor.

DOVEZI 7

• Aveți o copie a planurilor de predare ale claselor /
departamentelor și ale rezultatelor învățării globale
conexe?
DOVEZI 7
DOVEZI 7
• Aveți repertoriul de: a) resurse didactice, b)
Ce rezultat specific al învățării globale au  Puteți furniza rezultatele evaluărilor și metodologii specifice pentru integrarea ECG în
lecțiile E.C.G?
a celor 2 sau 3 măsuri didactice programul curricular?
selectate pentru planificarea viitoare • Aveți copii ale testelor globale de evaluare a
a predării?
rezultatelor învățării?
• Când s-a făcut revizuirea proiectului instructiv?
• Ce măsuri cheie au fost comunicate elevilor și
părinților?

EVALUAȚI E.C.G.
(Îmbunătățirea

INDICATOR 8

INDICATOR 8

INDICATOR 8

O verificare a experiențelor privind Integrarea progresivă a ECG în POIS este orientat către sustenabilitate și ECG.
E.C.G. în școală, în cel puțin 5 discipline, curriculum este făcută explicit în POIS. Proiectarea este actualizată în mod regulat (în
6
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Indicatoare si Evidente in Romania
Diferite nivele

Area
Inceput
abilităților și
experiențelor)

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

Intermediu

a identificat resursele și proiectele
didactice deja existente, care urmează
să fie îmbunătățite în Planul tehnic al
ofertei de formare al scolii. Sondajul se
referă la cele 17 ODD-uri și câteva teme
cheie ale cetățeniei globale (migrație,
schimbări climatice, inegalități, etc).

Aceasta prevede integrarea - în
predarea curriculară - a unor obiective și
a altor teme ale ECG, pentru a încuraja
cunoștințele și abilitățile despre
cetatenia la elevi.

DOVEZI 8

DOVEZI 8

 S-a efectuat sondajul?
 Puteți indica 2 acțiuni rezultate din
sondaj (proiecte didactice adoptate
etc.)?

Puteți furniza o copie a actualizării
Planului tehnic al ofertei de formare al
școlii și a celor 3 rezultate cheie
identificate de școală?

Avansat
fiecare an / trei ani), în conformitate cu obiectivele
PTOF. Legăturile interdisciplinare sunt evidente în
documentul școlar.
O hartă arată distribuția temelor (ODD-uri și E.C.G)
și modul în care acestea sunt abordate în cadrul
instituției de învățământ.

DOVEZI 8
 Aveți o copie a hărții care se refera la ODD-uri?
 Copia al Planului tehnic al ofertei de formare al
școlii
 Procedurile sunt disponibile pentru toate
consiliile / cadrele didactice?

INDICATOR 9

INDICATOR 9

INDICATOR 9

Școala a notat nevoile lingvistice ale
elevilor cu „experiențe migratorii”
(“background migratoriu” - o expresie
folosită și de Minister). Școala
recunoaște că elevii din toate mediile
(inclusiv elevii migranți) pot avea
experiențe și perspective care pot
îmbunătăți ECG. Sunt discutate
probleme de echitate, inclusiv rasismul
și egalitatea de gen.

Școala are propriul protocol pentru
primirea și integrarea studenților străini
sau a celor aparținând minorităților.
Protocolul include, de asemenea, măsuri
pentru a include experiențele elevilor,
aparținând minorităților și ale elevilor
migranți, în programa școlară și cum să
le îmbunătățească în clasă.

Profesorii apreciază diferitele perspective și
experiențe / diferențe ale fiecărui elev; rasismul,
genul, inegalitatea și incluziunea sunt pe deplin
integrate în curriculum. Atitudinea studenților față
de problemele majore globale este monitorizată și
monitorizarea ghidează învățarea și predarea.
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Indicatoare si Evidente in Romania
Diferite nivele

Area
Inceput

Intermediu

DOVEZI 9






Cum sunt detectate nevoile
lingvistice ale studenților cu
experiență de migranți?
Ce acțiuni de sprijin și incluziune au
fost introduse?
Școala a oficializat modul în care
elevii migranți contribuie la
îmbunătățirea perspectivelor și
experiențelor ECG?
Școala a oficializat cum să abordeze
aspecte precum corectitudinea și
rasismul?

Avansat

DOVEZI 9

DOVEZI 9

• Aveți un protocol pentru primirea și
integrarea studenților străini?
• Cum intenționați să includeți
experiențele
elevilor
aparținând
minorităților și ale elevilor migranți în
programa școlară și cum să le
îmbunătățiți în clasă?

• Indicați 5 exemple de experiențe ale elevilor
evaluate în mod corespunzător
• Furnizați rezultatele monitorizării atitudinilor
elevilor
• indicați modul în care aceste rezultate sunt
utilizate în reproiectare
• Resursele / procedurile sunt disponibile pentru
toate consiliile / cadrele didactice?

3. Comunicare
COMUNICĂ CELE
OBIECTIVE ȘI ECG
Misiunea
școlii

și

17

viziunea

Comunicare interna

Comunicare interna

INDICATOR 10

INDICATOR 10

Unele imagini postate în sălile de clasă și Multe imagini enunță și promovează
în zonele comune promovează cele 17 cele 17 obiective de dezvoltare durabila
obiective și alte teme ECG.
și alte teme ale ECG, în toate domeniile
școlii. Există, de asemenea, postere/

Comunicare interna
INDICATOR 10
Există un plan de comunicare pentru cele 17
obiective și ECG, pentru a asigura acoperirea celei
mai largi varietăți de probleme și tematici discutate.
Este prevăzută figura referentului tematic despre
ECG.
8
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Indicatoare si Evidente in Romania
Diferite nivele

Area
Inceput

Intermediu

„collages” produse de studenți cu privire
Puteți afișa fotografii ale acestor la aceste probleme.
DOVEZI 10
imagini?
• Puteți arăta fotografii cu imaginile
postate în întreaga școală?
• Sunt și pe site-ul instituțional sau în
alte contexte școlare oficiale?

DOVEZI 10

A CUNOASTE CELE 17
INDICATOR 11
INDICATOR 11
OBIECTIVE DURABILE Personalul este informat despre Agenda Școala organizează sesiuni de informare
DE DEZVOLTARE
2030 și cele 17 Obiective de Dezvoltare despre Agenda 2030 și despre cele 17
Durabila (O.D.D.).
ODD-uri. Este prevăzută o persoană de
contact pentru coordonarea acestei
inițiative și pentru diseminarea
materialelor informative care urmează
să fie distribuite participanților.

Avansat
DOVEZI 10
 Aveți o copie a planului de comunicare?
 Cine este persoana de contact?
 Resursele / procedurile sunt disponibile pentru
toate consiliile / cadrele didactice?

INDICATOR 11
Școala oferă sesiuni de instruire cu privire la cele 17
obiective, inclusiv cu intervenția unor experți
externi. Informațiile despre Agenda 2030 sunt
împărtășite în timpul ședințelor consiliilor /
departamentelor clasei și sunt raportate în
ziarul/blog/registrul electronic/site-ul școlii. O
persoană de contact coordonează inițiativele.

DOVEZI 11

DOVEZI 11

DOVEZI 11

Cum
sunt
informați personalul
(fluturași, distribuirea unei copii a
Agendei 2030, e-mailuri, altele ... atât pe
hârtie, cât și digitale)?

 Când a avut loc evenimentul, cine a
participat, care a fost programul?
 Aveți fotografii și alte dovezi ale
evenimentului (podcast pe site-ul școlii,
copie a materialului distribuit, de
exemplu)?

 Aveți calendarul de formare?
 Materialele de instruire lăsate de experți sunt
disponibile pentru tot personalul?
 Există știri publicate pe jurnal-blog-registru
electronic?
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Indicatoare si Evidente in Romania
Diferite nivele

Area
Inceput
EVITAȚI
STEREOTIPURILE

INDICATOR 12

Intermediu
INDICATOR 12

Școala se angajează activ să evite Școala prezintă, de asemenea, imagini
utilizarea de imagini și mesaje pozitive ale persoanelor vulnerabile stereotipe sau discriminante.
inclusiv ale țărilor sărace (lumea
majorității) ca agenți ai propriei
dezvoltări, mai degrabă decât victime
pasive, subliniind rolul femeilor în
realizarea celor 17 obiective.
Persoana de contact din scoala pune la
dispoziția elevilor și a personalului școlii
unul sau mai multe „guidelines”/
orientări în acest sens.

Avansat
INDICATOR 12
Școala a integrat mesaje privind dezvoltarea
durabilă în toate comunicațiile (de exemplu prin
integrarea antetului documentelor, antet în emailuri). A adoptat un cod de conduită referitor la
utilizarea limbilor, mesajelor și imaginilor în rândul
personalului, alături de elevi și al elevilor, care ajută
comunitatea școlară să evite stereotipurile sau
opiniile simpliste asupra varietății și diversității
caracteristicilor personale, social, cultural, etc.

DOVEZI 12
DOVEZI 12

DOVEZI 12

• Aveți exemple de comunicări școlare, atât pe
Există o declarație pe această temă (în  Aveți fotografii cu imaginile afișate în hârtie, cât și digitale?
P.O.I.S. sau în alt document official/
• Aveți o copie a codului de conduită?
școală?
instituțional)?
 • Există o persoană de contact / grup • Codul de conduită este disponibil pentru toate
de lucru care examinează imaginile consiliile de clasă / profesorii și elevii?
afișate sau care urmează să fie expuse
pentru a evita utilizarea imaginilor
stereotipate?
 Este posibil să descărcați în mod liber
codul de conduită național /
internațional pentru imagini și mesaje
de pe site-ul instituțional?
10
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Indicatoare si Evidente in Romania
Diferite nivele

Area

Comunicați cele 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

Inceput

Intermediu

Avansat

Comunicare Externa

Comunicare Externa

Comunicare Externa

INDICATOR 13
Site-ul web / contul social al școlii
comunică angajamentul școlii față de
Educația pentru cetățenie globală (ECG)
și cele 17 obiective de dezvoltare
durabila (ODD).

DOVEZI 13
Puteți furniza dovezi scrise, cum ar fi
capturi de ecran (screenshots) ale
paginilor web?

INDICATOR 13

INDICATOR 13

Site-ul școlii / contul de socializare
comunică importanța ECG și motivul
pentru care elevii ar trebui să cunoască
cele 17 ODD-uri. Fișa informativă a școlii
conține informații despre ECG /
obiective de dezvoltare durabila (ODDuri în secțiunea Despre noi).
Personalul didactic este familiarizat cu
strategia romaneasca pentru educația
cetățenească globală.

Comunicarea privind ODD-urile și alte probleme
globale este văzută ca o activitate importantă și este
integrată în comunicarea externă. Site-ul școlii și
conturile de socializare sunt actualizate în mod
regulat cu noi informații, studii de caz și linkuri web.
Buletin informativ conține articole despre cele 17
obiective ale ECG și se referă la studii de caz și
trimite (prin link-uri) catre site-uri web autorizate.
Fișa informativă a școlii include informații despre
ECG / Agenda 2030.

DOVEZI 13

DOVEZI 13

 Puteți furniza o captură de ecran
(screenshots) a paginii web a școlii în
care sunt promovate ODD-uri și ECG?
 Puteți furniza o copie a prospectului
școlar care include un pasaj / articol
explicit despre cele 17 obiective (de
preferință scris de un elev)?
 Este posibil să descărcați în mod liber
Strategia națională pentru ECG de pe
site-ul instituțional?

 Site-ul școlii include un banner / zonă rezervată
cetățeniei globale și dezvoltării durabile
 Puteți furniza unul sau mai multe exemple despre
modul în care școala comunică cele 17 obiective și
ECG pe site-ul școlii, buletinul informativ și
prospectul?
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Indicatoare si Evidente in Romania
Diferite nivele

Area
Inceput

Intermediu

Avansat

4. Resurse, achizitii si recrutare
ASUMAȚI PRINCIPIILE ȘI
INDICATOR 14
VALORILE
Consiliul școlar (în aplicarea obiectivului
CONSUMULUI
ȘI 12 al Agendei 2030: producție și consum
PRODUCȚIEI DURABILE durabil) a prevăzut cum să se asigure că
valorile și principiile durabilității
Monitorizarea activității promovate la școală se reflectă și în
- utilizarea formelor de modul în care școala achiziționează și
control și monitorizarea folosește bunuri și servicii
acțiunilor întreprinse de
școală

DOVEZI 14

INDICATOR 14

INDICATOR 14

Consiliul Institutului a aprobat un plan pentru
gestionarea durabilă a resurselor, pe care îl
folosește în mod regulat în planificare pentru
a se asigura că valorile și principiile
durabilității și siguranței se reflectă în
folosirea bunurile și serviciile utilizate de
școală. Planul pentru gestionarea durabilă a
resurselor include:
• Achiziții (de exemplu: materiale didactice,
bibliotecă și resurse online; alimente; deșeuri
alimentare;
articole
de
papetărie;
echipamente; mobilier; materiale de curățat)
• Reutilizarea și reciclarea resurselor
• Este numită persoana de contact.

Implementarea planului pentru gestionarea
durabilă a resurselor (conectate la Obiectivele
12 și 10 și la: 7, 8, 9 și 11) este monitorizată în
fiecare an și se referă, de asemenea, la măsuri
de anti-discriminare. Procedurile sunt
disponibile tuturor consiliilor de clasă /
cadrelor didactice / personalului. Elevii sunt
informati constant cu privire la alegerile școlii.

DOVEZI 14

DOVEZI 14

Puteți furniza o listă cu principalele  Puteți furniza o copie a planului pentru Puteți indica datele monitorizării planului?
puncte și decizii luate, cu data întâlnirii?
gestionarea durabilă a resurselor?
 Puteți indica numele persoanei de contact?

12
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Indicatoare si Evidente in Romania
Diferite nivele

Area
Inceput
ADOPTAȚI STILURI DE
CONSUM DURABILE
Managementul
resurselor economice alocarea
resurselor
pentru
realizarea
priorităților.

Intermediu

INDICATOR 15

INDICATOR 15

INDICATOR 15

Corpul didactic și Consiliul școlar au
identificat 1 sau 2 domenii de acțiune
pentru sustenabilitate, cum ar fi, de
exemplu: achiziționarea / închirierea
distribuitoarelor de alimente și băuturi
(numai pentru alimentele hoteliere);
gestionarea deșeurilor organice /
stocurilor; hârtie și alte echipamente;
gestionarea colectării separate; mobila;
materiale de curățare; refolosirea și
reciclarea
resurselor;
eficiența
energetică, etc.

Școala a implicat / a consultat elevii (și
familiile) în discuție și a împărtășit idei și
propuneri pentru implementarea planului
său de gestionare durabilă a resurselor.

Planul de gestionare durabilă a resurselor este
actualizat pe baza monitorizării anuale și a
acțiunilor ulterioare întreprinse de școală.
Elevii participă activ la revizuirea și prognoza
anuală.

DOVEZI 15


Puteți indica data revizuirii planului de
gestionare a resurselor durabile și puteți
enumera actualizările?

Puteți indica propunerile elevilor de
revizuire și avansare?

Puteți furniza o listă a oricăror ajustări
ale planului în vedere monitorizării?

DOVEZI 15

DOVEZI 15

Puteți indica acțiunile prin care personalul și
• Care sunt detaliile acțiunilor de
studenții au participat la definirea planului
sustenabilitate?
de gestionare durabilă a resurselor?
• Școala definește un domeniu prioritar
în fiecare an? Care sunt prioritățile
decise până acum?
PARTICIPAREA
LA
PRACTICI DE CONSUM
DURABIL

Avansat

INDICATOR 16

INDICATOR 16

INDICATOR 16

Personalul didactic a promovat Conținutul planului este comunicat părinților Progresul planului de gestionare durabilă a
inițiative pentru a stimula elevii (de și comunității locale, care sunt invitați să resurselor este împărțit în adunările școlare și
exemplu, o zi organizată de școală) să contribuie la implementare, cu adoptarea în predarea zilnică. Școala lucrează cu cel puțin
13
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Indicatoare si Evidente in Romania
Diferite nivele

Area
Inceput

Intermediu

discute despre obiectivul 12 în clasă și unor alegeri și comportamente responsabile
cu elevii (nu neapărat în plen), să ale elevilor și familiilor.
discute propuneri despre cum să pună
în practică valorile durabilității școlii.
Discuția a inclus ideea că „consumul
etic” este responsabilitatea tuturor.
Elevii sunt încurajați să ia în
considerare
impactul
propriului
consum (și sunt orientați prin postere
către un comportament durabil pregătit de organizații competente).

DOVEZI 16

DOVEZI 16

Care a fost titlul / tema și data întâlnirii? Aveți niste copie ale informațiilor trimise
Aveti poze despre initiativa?
părinților și comunității locale?

Avansat
o organizație responsabilă de consum
responsabil. Toți actorii comunității școlare
sunt invitați să respecte și să sugereze acțiuni
concrete pentru a atinge obiectivul 12 (consum
responsabil).
Școala organizează cel puțin un eveniment pe
an pe această temă. Consumul responsabil este
prezent în toate domeniile vieții școlare, cum
ar fi cantina școlară, vizitele educaționale,
materialele didactice, amenajările etc. (dă
exemple).

DOVEZI 16
 Puteți prezenta detalii despre cel puțin 5
rezultate tangibile ale consumului de alcool
responsabil și obținute de școală în ultimii 3
ani?
 Organizați unul sau mai multe evenimente
cu ODD 12 în fiecare an? Dacă da, puteți
oferi detalii? Aveți broșurile relevante?
 cum este prezentat obiectivul 12 în școală?
 Puteți indica numele a cel puțin unei
organizații externe cu care colaborați pentru
ODD 12?
14
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Indicatoare si Evidente in Romania
Diferite nivele

Area
Inceput

Intermediu

Avansat

5. Leadership si Gestiune
PROGRAMARE
INDICATOR 17
ȘCOLARĂ / POLITICI ȘI Planul tehnic al ofertei educaționale
ETICĂ
(P.T.O.F.) al școlii din România prevede
unele valori ale ECG integrate în
STRATEGIA NAȚIONALĂ curriculum, de asemenea în armonie cu
privind ECG
Strategia din Romania pentru educație
pentru cetățenie globală, de exemplu:
• Simțul identității și stima de sine;
• Angajamentul față de justiție și
echitatea socială;
• Respectul pentru oameni și drepturile
omului;
• Importanța diversității;
• Preocuparea pentru mediu și
angajamentul față de dezvoltarea
durabilă;
• Angajament pentru participare și
incluziune;
• Credința că oamenii pot genera
schimbări.

INDICATOR 17

INDICATOR 17

În PTOF-ul școlii, sunt integrate valorile ECG și
un plan ECG, care include Obiective și
probleme globale mai largi („big ideas”, de
exemplu: migrație, inegalitate, schimbări
climatice) asupra cărora cei care lucrează au
decis să își concentreze atenția.
Planul ECG prevede abilitățile așteptate și
rezultatele învățării.

PTOF este inspirat de ECG și de obiectivele de
dezvoltare durabilă, așa cum sugerează și
orientează Director Scolar (DS).
Valorile, conținutul și metodologiile care
promovează abilitățile cetățeniei globale și
activarea pentru dezvoltarea durabilă sunt
discutate, clarificate, aplicate și exprimate în
relațiile interne, in predare, comunicare,
organizare și management, în interacțiunea
dintre școală, chiar și cu actori externi.

DOVEZI 17
DOVEZI 17
Copii a P.T.O.F. (PIOS) si ale planului ECG

• Copie P.T.O.F. (PIOS);
• Completați grila de indicatori [se dezvoltă
grila] și colectați cel mai bun exemplu pentru
fiecare domeniu de acțiune al școlii.

DOVEZI 17
O copie a PTOF
15
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Indicatoare si Evidente in Romania
Diferite nivele

Area
Inceput
COORDONARE

Intermediu

INDICATOR 18

INDICATOR 18

Școala asigură o persoană de contact Școala numește un profesor ca coordonator
responsabilă de ECG.
pentru ECG, asistat de un grup de lucru (care
include unul dintre reprezentanții cadrelor
didactice din cadrul CDI). Se întâlnesc cel
puțin o dată pe trimestru pentru a planifica și
coordona activități, inclusiv acțiuni de
formare a profesorilor.

DOVEZI 18

DOVEZI 18

Avansat
INDICATOR 18
Grupul de lucru ECG format, din profesori și
studenți ai personalului auxiliar al scoli, se
întrunește reglementat la începutul anului.
Coordonatorul pentru ECG este facilitatorul
acestui grup. Pentru coordonatorul ECG, sunt
disponibile un număr de ore pentru această
activitate.

DOVEZI 18

Puteți indica numele persoanei de Puteți furniza programul întâlnirilor de  Care este componența grupului de lucru?
contact?
coordonare?
 Aveți un calendar de întâlniri?
 Care au fost deciziile / inițiativele luate în
ultimul an?

6. Dezvoltarea Personalului
PREGATIREA
PERSONALULUI
(Dezvoltarea și
îmbunătățirea
resurselor umane)

INDICATOR 19

INDICATOR 19

INDICATOR 19

Școala încurajează profesorii să
participe la formarea și instruirile
despre E.C.G., considerate inerente
diferitelor dimensiuni ale E.C.G, prin
aderarea la propunerile externe.

Școala a promovat instruirea pentru 4 sau mai
multe departamente cu privire la integrarea
subiectelor specifice E.C.G. în programa
școlară. Cel puțin 90% din personalul acestor
departamente a participat la acest curs.

Toți angajații școlii, inclusiv personalul
nedidactic, participă la instruirea privind ECG și
Agenda 2030 și la modul de aplicare a acesteia
la școală.
Instruirile sunt modulate în funcție de rolul
acoperit de personal și sunt conduse de
16
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Indicatoare si Evidente in Romania
Diferite nivele

Area
Inceput

Intermediu

Avansat

Tot personalul a primit o introducere
predarea celor 17 Obiective în timpul
unei zile de instruire promovată de
școală.

Cel puțin o parte din personalul didactic a
urmat cursuri legate de ECG în afara școlii. În
urma acestei formări, au fost promovate
inițiative educaționale cu privire la obiective /
teme specifice ECG, disponibile tuturor
profesorilor.
ECG este integrat în programa școlară.

personal intern deja instruit sau de experți
externi.
Toți profesorii dezvoltă strategii de predare
pentru temele ECG în propria disciplină.

DOVEZI 19

DOVEZI 19

DOVEZI 19

• Puteți oferi detalii despre instruirea
externă legată de ECG și 17 obiective?
(date, program etc.)?
• Puteți indica procentul de cadre
didactice care au participat la formare
externă?
• Puteți furniza programul de formare
internă? (data, broșura, instituția de
formare, etc...).

• Este posibil să furnizați date de instruire
pentru personal, copii ale programelor de
instruire în interiorul și în afara școlii?
 Este posibil să descărcați gratuit (în zona
rezervată profesorilor) inițiativele didactice
referitoare la obiectivele / temele specifice
ECG) derivate din formare?

• Furnizați lista de instruire destinată
personalului nedidactic
• Furnizați lista cursurilor de formare pentru
personalul didactic
• Specificați cât timp este permis pentru
dezvoltarea unităților de învățare bazate pe
teme ECG
• resursele sunt disponibile tuturor
profesorilor.
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