
Partenerii din proiect

Society for Fair Trade – Republica Cehă
Organizat̨ ia neguvernamentală Society 
for Fair Trade sust̨ ine educat̨ ia globală în 
sistemul educat̨ ional ceh, promovează 
comert̨ul echitabil ca formă efectivă de a 

sprijini micii fermieri s̨ i manufacturile din t̨ ările în curs de dezvol-
tare s̨i conduce campanii pentru condit̨ ii mai bune de muncă în 
aceste t̨ ări. Society for Fair Trade oferă programe educat̨ ionale 
pentru elevi, seminarii s̨ i resurse pentru cadrele didactice s̨i 
expozit̨ ii care introduc conceptul de educat̨ ie globală prin metode 
interactive (www.fairtrade.cz). 

Südwind – Austria
Südwind, organizat̨ ie neguvernamentală 
austriacă, pledează de 30 de ani pentru 
o dezvoltare globală durabilă s̨ i pentru 
drepturile omului s̨ i condit̨ ii de muncă 

echitabile în întreaga lume. Südwind se asigură că dependent̨ele 
globale s̨i consecint̨ele acestora rămân parte a discursului public 
prin activităt̨ i educative curriculare s̨i extracurriculare, prin edi-
tarea revistei Südwind s̨i a altor publicat̨ ii în domeniu  (www.
suedwind-agentur.at).

C.E.G.A – Bulgaria
Creating Effective Grassroots Alternatives 
sprijină dezvoltarea democratică durabilă 
a comunităt̨ ilor dezavantajate prin parti-
ciparea cetă t̨ enilor la identif icarea 
solut̨ iilor pentru problemele locale. Mai 

mult decât atât, C.E.G.A. promovează educat̨ ia globală în Bulga-
ria prin cres̨terea capacităt̨ ii s̨ i încurajarea colaborării între cadre-
le didactice s̨i tineri (www.cega.bg).

Anthropolis – Ungaria
Anthropolis – Anthropological Public Be-
nefit Association – a fost înfiint̨ată de 
tineri antropologi în 2002. Asociat̨ ia a 
publicat prima revistă periodică de an-
tropologie din Ungaria (Anthropolis), a 

produs documentare despre minorităt̨ ile s̨ i migrant̨ ii din Ungaria, 
despre Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, a organizat cam-
panii media s̨i campanii de informare În plus, Anthropolis a fon-
dat primul centru de resurse de educat̨ ie pentru dezvoltare din 
Ungaria (www.globedu.eu).

FDSC – România
FDSC – Fundat̨ ia pentru Dezvoltarea 
Societăt̨ ii Civile – este o organizat̨ ie ne-
guvernamentală independentă, înfiint̨ată 
în 1994 la init̨ iativa Comisiei Europene. 

FDSC conduce un centru nat̨ ional de resurse, promovează secto-
rul non-profit în România s̨i este responsabilă pentru administra-
rea s̨ i asistent̨a tehnică a programelor europene adresate 
organizat̨ iilor non-profit din România (www.fdsc .ro).

European Perspective – Grecia
European Perspective este o organizat̨ ie 
neguvernamentală independentă cu sta-
tutul legal de companie non-profit , fon-
dată la Atena în 1993 de cetăt̨eni greci. 

Este activă în domeniul cooperării pentru dezvoltare internat̨ ională, 
economiei sociale s̨i al societăt̨ ii civile. European Perspective 
militează s̨ i act̨ ionează pentru justit̨ ie socială, egalitate s̨i respect 
pentru drepturile omului (www.europers.org).



Dezvoltarea educat̨iei globale în t̨ările 
partenere

Prin analiza dezbaterii privind conceptul s̨ i a necesităt̨ i lor 
de intensif icare a educat̨ iei globale în t̨ ările partenere la 
începutul proiectului, intent̨ ionăm să obt̨ inem un punct de 
referint̨ ă pornind de la care să începem implementarea 
activităt̨ i lor proiectului într-un mod corespunzător.

În timpul proiectului încercăm să ajungem la:

■ Multiplicatori (ex . profesori,formatori, pedagogi)

■ Autorităt̨ i educat̨ ionale (ex . autorităt̨ i s̨colare, angajat̨ i 
ai institut̨ iilor educat̨ ionale)

■ Actori în educat̨ ia globală (ex . personal al 
organizat̨ iilor neguvernamentale)

■ Decident̨i politici

■ Jurnali s̨ti

■ Tineri

■ Public interesat

Activităt̨ile proiectului

Următoarele activităt̨ i vor f i realizate în cadrul proiectului 
în perioada 2010 – 2012:

■ Sunt organizate 6 seminarii internat̨ ionale pentru 
formarea de multiplicatori pe diverse teme relevante 
pentru educat̨ ia globală.

■ Au loc seminarii nat̨ ionale s̨i ateliere în f iecare dintre 
cele 6 t̨ ări partenere.

■ Sunt dezvoltate s̨i realizate ateliere în s̨coli .

■ Este creat un Kit de educat̨ ie globală (Global Education 
Material Package), cuprinzând materiale pentru practici -
eni.

■ Este dezvoltată o pagină web care include o bază de 
date cu expert̨ i din mai multe t̨ ări .

Mai multe informat̨ii despre proiect s̨i organizat̨ iile partene-
re pot f i găsite la:

www.glob-edu.net

Educat̨ia globală – Să învăt̨ăm pentru 
societatea noastră globală

Educat̨ia globală este educat̨ia care deschide ochii s̨i 
mintea oamenilor către realităt̨ ile globale s̨i îi 
îndeamnă să militeze pentru o lume mai justă, 
echitabilă s̨i în care drepturile omului sunt 
asigurate pentru toti.

Declarat̨ ia Educat̨ iei Globale de la Maastricht 2002

Educat̨ia globală este o perspectivă educat̨ ională bazată pe 
faptul că oamenii contemporani trăiesc s̨i interact̨ ionează 
într-o lume din ce in ce mai globalizată. În consecint̨ ă este 
esent̨ ial ca educat̨ ia să ofere elevilor oportunitatea s̨i 
abilitatea de a reflecta s̨i de a- s̨ i împărtăs̨ i punctul de 
vedere s̨i rolul într-o societate globală, interconectată s̨ i ,  de 
asemenea, de a înt̨elege s̨i a discuta despre relat̨ ia 
complexă dintre problematici sociale, ecologice, politice s̨i 
economice obis̨nuite, pentru a ajunge la noi moduri de 
gândire s̨i act̨ iune.

Educat̨ia globală dincolo de frontiere – 
Global Education Without Borders

Viziunea proiectului

Conceptul de educat̨ ie globală a fost recunoscut în ultimii ani 
ca o perspectivă pedagogică valoroasă. Pedagogi s̨i oameni 
de s̨tiint̨ ă din diverse alte domenii au contribuit la elaborarea 
de noi abordări s̨ i la dezvoltarea educat̨ iei globale. În prezent 
are loc o dezbatere s̨tiint̨ if ică s̨ i publică remarcabilă în ceea 
ce prives̨te relevant̨a anumitor abordări s̨ i modele în dome-
niul educat̨ iei globale. Unele voci ar putea spune că acest 
lucru este contraproductiv s̨i că împiedică implementarea 
unor măsuri concrete. În realitate această dezbatere deschide 
noi posibilităt̨ i .  Un principiu important al educat̨ iei globale 
este încurajarea gândirii critice s̨i multilaterale. De aceea 
conceptul a rămas orientat pe proces – un factor imanent al 
educat̨ iei globale. Dialogul constant aduce cu el noi instru-
mente s̨i adaptează conceptele unor noi cerint̨e s̨i 
circumstant̨e.

Între timp acest discurs pe tema educat̨ iei globale are loc în 
multe t̨ ări europene. În unele dintre ele există deja planuri 
strategice de implementare a educat̨ iei globale în sistemul 
formal s̨i non-formal de educat̨ ie. În acest proiect organizat̨ ii 
din s̨ase t̨ ări europene (Austria, Bulgaria, Cehia, Grecia, Unga-
ria s̨i România) construiesc o ret̨ea de schimb de materiale, 
bune practici s̨ i strategii de educat̨ ie globală.
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Grafică: typothese.at | Tipar: Resch KG, 1150 Viena

©
 J

oh
an

ne
s 

R
ig

al
 

©
 J

oh
an

ne
s 

R
ig

al
 

Acest material a fost realizat cu asistența financiară a Uniunii 
Europene. Conținutul acestui material este în totalitate în responsabi-
litatea Südwind Agentur și a partenerilor din proiect și nu poate fi 
considerat în niciun caz ca reflectând poziția Uniunii Europene.




