IMPLEMENTAREA LA NIVELUL COLEGIULUI NAȚIONAL „HOREA,
CLOȘCA ȘI CRIȘAN” A CONCEPTULUI DE „EDUCAȚIE PENTRU
CETĂȚENIA GLOBALĂ”
Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă (ODD) în cadrul CN HCC
ACTIVAȚI-VĂ!

ODD 1: Fără sărăcie
Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context

Numele activității/proiectului: Săptămâna legumelor și fructelor donate – online
Scopul activității:
• Încurajarea implicării elevilor ca voluntari în activități desfășurate cu persoane aflate în dificultate
• Stimularea potențialului creativ al elevilor
• Formarea și dezvoltarea spiritului civic, colaborativ
Profesori coordonatori:
• Cabinet de asistență psihopedagogică – profesor consilier Adelina Morar
• CDI – bibliotecar Lucreția Bîrz
Personalul didactic:
• Rădulescu Iulia Cristina
• Vizitiu Aniela

•
•

Todoran-Fer Monica
Opincariu Mihinda Mihaela

Elevi implicați:
• Ardelean Antoniu, clasa a X-a F
• Bordea Vasilena Rut, clasa a X-a D
• Fer Alexandru, clasa a IX-a B
• Toader Ciama Alecsia, clasa a IX-a B
• Badea Bianca, clasa a X-a A
• Tunsoiu Vlad, clasa a XI-a C
• Șandru Cristina, clasa a XI-a E
• Leah Raluca, clasa a X-a D
• Bartha Anda, clasa a IX-a G
• Hazi Georgiana, clasa a IX-a G
• Străjan Bianca, clasa a X-a G
• Stoica Ana, clasa a X-a C
• Cutean Lavinia Ioana, clasa a IX-a G
• Trif Diana, clasa a IX-a G

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bounegru Alexandra, clasa a IX-a B
Lodroman Tudor, clasa a X-a F
Tomescu Andrada, clasa a X-a E
Simu Alexandru, clasa a X-a E
Giurgiu Adriana, clasa a X-a G
Muntean Alex, clasa a X-a G
Jurca Raluca Maria, clasa a X-a G
Diacu Diana, clasa a IX-a B
Bontă Alexia Ștefania, clasa a X-a G
Muntean Diana, clasa a X-a F
Holtiș Cosmina Alexandra, clasa a X-a
G
Rotar Mălina, clasa a XI-a C

Activități:

Un proiect deja cu tradiție, Săptămâna legumelor și fructelor donate face parte din savoarea
toamnei HCC-iste și reînnoadă periodic legăturile cu partenerii noștri din comunitate. Actualul
context pandemic nu permite desfășurarea activităților așa cum am fost obișnuiți. Desigur,
decât să renunțăm la idee, mai bine o adaptăm și o facem realizabilă. Vom dona și acum fructe
și legume, dar o vom face virtual, într-o altă manieră, oferind într-un mod atractiv informații
despre ele, împletindu-le cu activități educative accesibile.
Calendarul activităților
1. programarea activității și contactarea partenerului: 02.11.2020 – 06.11.2020
2. elaborarea materialelor suport, contactarea profesorilor diriginți, alegerea grupului țintă (elevii care vor
participa în proiect), 09.11.2020 – 13.11.2020
3. elaborarea documentelor de către elevi: 16.11.2020 – 20.11.2020
4. centralizarea datelor de către prof. consilier și bibliotecar: 23.11.2020 – 26.11.2020
5. livrarea documentului către beneficiari: 27.11.2020
Rezultate și impact:
Beneficiarii din Centrul de sprijin pentru Copii și Părinți ”Sf. Maria” Alba Iulia vor folosi materialele în
activitățile lor.

Săptămâna legumelor și fructelor donate în imagini

ODD 1: Fără sărăcie
Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context

Numele activității: Campanie de conștientizare „Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei (17
octombrie)” – online
Scopul activității:
• conștientizarea multidimensionalității fenomenului sărăciei și identificarea unor soluții pro-active
pentru reducerea fenomenului sărăciei
Profesor coordonator: Diosan Livia
Elevi implicați (clase): clasa a IX-a G
Descrierea activității:
• Argument: deși lumea secolului XXI este o lume a dezvoltării economice și tehnologice, milioane
de oameni trăiesc în sărăcie, aceasta constituind un fenomen multidimensional care relevă de o
serie de privări interdependente le persoanelor aflate în sărăcie sau în risc de sărăcie: lipsa
alimentelor nutritive, locuințe nesigure, condiții de muncă periculoase, acces inegal la educație,
asistență medicală și justiție.
• Activitate online: elevii au lucrat în echipe și au citit sau au scris povești în care au ilustrat diferite
situații de reducere a sărăciei, învățând unii de la alții, împărtășind exemplele de bune practică
identificate, reflectând împreună asupra celor aflate, găsind soluții pentru reducerea sărăciei, apoi
au realizat afișe pentru comunitate în care au reprezentat propriile lor idei despre o lume fără
sărăcie.

Cuvinte care schimbă lumea
Povestiri ale elevilor
„Pentru ca sărăcia să dispară este nevoie de ajutorul tuturor, putem contribui la o viață
mai bună pentru toți. Consider că, nu contează unde te-ai născut sau ce loc de muncă au părinții
tăi, aceste lucruri nu depind de noi. De aceea oamenii cu mai multe privilegii, bani, mâncare,
materiale ar trebui să ajute persoanele care nu se pot bucura de toate acestea. Lucrurile care
pentru unii ar părea neînsemnate, pentru alții ar aduce o bucurie, o masă caldă sau o haină
nouă. Doar ajutându-ne vom putea evolua.
Acum ceva timp am văzut un reportaj despre oamenii din India care m-a impresionat.
Nu credeam că există oamenii care o duc așa greu, deși lumea e plină de ei, noi, toți, trecem cu
vederea, întorcându-ne la viețile noastre de zi cu zi. Schimbarea este foarte mică, fapt care mă
întristează, acei oamenii merită ca noi ceilalți un acoperiș deasupra capului, o masă caldă și
haine curate. Puterea de a schimba situația este in mâinile noastre, deoarece doar împreună
putem ajuta acei copii, părinți, bunici să ducă o viața decentă. Nenorocul lor a fost doar să se
nască într-o lume mai grea decât a majorității. Există nenumărate campanii care îi ajută pe acei
copii, le oferă șansa la educație, șansă pe care altfel nu ar avea-o. Cât și campanii care au
înființat nenumărate aplicații prin care noi singuri, din confortul caselor noaste putem dona, un
leu, doi cât ne permite bugetul, pentru a asigura o masă caldă familiilor care nu își permit.
Așa că te îndrum pe tine, drag cititor să fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!”
(Crișan Alexia)

„Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei (17 octombrie)” în imagini realizate de copii

Impact: elevii au conștientizat faptul că participarea, cunoștințele, contribuțiile și experiența persoanelor
care trăiesc în sărăcie și a celor lăsați în urmă trebuie să fie evaluate, respectate și reflectate în eforturile
noastre, ale tuturor, de a construi o lume echitabilă și durabilă.

FĂRĂ SĂRĂCIE
„Nu mulți dintre noi putem înțelege ce înseamnă sărăcia, faptul ca aceasta este o problema din ce
în ce mai întâlnită la nivel global. Există milioane de oameni care trăiesc în condiții extrem de grele, fiecare
zi pentru ei fiind o luptă pentru supraviețuire.

Durerea simțită de aceste persoane este una cumplită,
faptul ca din motive financiare nu își pot întreține familiile, nu au ce mânca și nu au posibilitatea de a duce
un trai decent. Trebuie depuse eforturi uriașe pentru a reduce sărăcia relativă și a ajuta oamenii sa ducă o
viață demnă.
În rândul copiilor, sărăcia poate avea consecințe grave pe parcursul vieții, fiind mai puțin probabil
ca aceștia să aibă acces la asistență medicală sau să își finalizeze studiile și foarte posibil să sufere din cauza
unei alimentații proaste.
Combaterea acestei probleme este posibilă dacă fiecare dintre noi am fi conștienți de gravitatea
situației. Se pot înființa asociații care să se ocupe cu ajutarea celor care au nevoie, ajutându-i să își găsească
o locuință stabilă pentru o anumită perioadă de timp, să îi ajute în mod financiar, astfel ușor, ușor, această
problemă va dispărea și toți am putea duce o viață decentă.”
(Muntean Andreea, Muntean Dragoș)

Obiectivul 1 pentru dezvoltare durabilă din Agenda 2030:
Fără sărăcie.
Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context

CN HCC prin se implică în mod activ și responsabil în a deveni o școală pentru dezvoltare
durabilă.
Pe site-ul CN HCC puteți găsi informații despre proiectul GetUp and Goals:
https://www.hcc.ro/dezvoltare
Site-ul proiectului GetUp and Goals:
https://www.getupandgoals.ro/proiect.html.

