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FACILITAREA EDUCAȚIEI GLOBALE – COMPETENȚE CHEIE ALE MEMBRILOR 

ORGANIZAȚIILOR NON-GUVERNAMENTALE 

 

Aplicantul principal: DachverbandEntwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB) – 

Germania 

Parteneri: 

 Forum for international development + planning (FINEP) - Germania 

 EntwicklungspädagogischesInformationszentrumEPiZimArbeitskreisEine Welt 

Reutlingen e.V. - Germania 

 InstitutoMarquês de Valle Flôr – Portugalia 

 AIDGLOBAL - Acção e Integração para o Desenvolvimento Global – Portugalia 

 Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 - România 

 

Locație: 

Germania, România, Portugalia 

 

Durată: 36 de luni (Aprilie 2013 – Martie 2016) 

 

Obiectivul general 

Proiectul contribuie la îmbunătățirea calității educației globale în cadrul educației non-formale 

prin dezvoltarea unor aptitudini și cunoștințe și învățarea unor teorii și practici. Proiectul 

promovează competențele cheie ale educației globale, luând în considerare aptitudinile 

interculturale, respectul și toleranța în societățile multietnice. Educația globală le oferă 

indivizilor șansa de a privi dintr-o perspectivă diferită. Îi stimulează pe cei care învață să reflecte 

asupra sistemului lor de valori și evită în același timp să îi forțeze să adopte sistemul de valori 

propus de proiect în sine. 

Proiectul îi pregătește pe participanți pentru scopul primordial de a acționa ca multiplicatori în 

educația globală. Ca o contribuție la creșterea numărului de multiplicatori ai educației globale în 

Europa va sprijini, în acest fel, implicarea activă a cetățenilor europeni ca avocați ai unei 

societăți mai corecte și sustenabile. 

Multiplicatorii vor fi capabili să pregătească terenul pentru o schimbare a comportamentului 

grupurilor țintă viitoare care vor beneficia de evenimentele educațioanale în domeniu. Însă, dacă 

această schimbare de comportament către o lume globală mai corectă va avea loc rămâne la 

nivelul deciziei personale și a sistemului de valori a grupurilor țintă viitoare.  
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Obiectiv specific 

Acțiunea se concentrează asupra pregătirii membrilor din organizații civile din Germania, 

Portugalia și România care sunt implicate în proiecte de educație globală sau care sunt interesate 

de promovarea proiectelor în acest domeniu, ca un răspuns la nevoia deosebită de instruire în 

domeni în cele trei țări participante. Întrucât o strategie globală pentru implicarea tuturor acestor 

actori importanți în domeniul educației globale este încă așteptată, proiectul va răspunde acestei 

lipse prin dezvoltarea unui curriculum pentru un curs de pregătire - ,,Facilitarea educației 

globale – competențe cheie ale membrilor organizațiilor non gurvernamentale din Germania, 

Portugalia și România”. Până la sfârșitul acestui proiect, un curs inovator care va include 

practicile educației globale, precum și provocările dimensiunii sociale ale globalizării, adresat 

reprezentanților societății civile din Germania, România și Portugalia va fi dezvoltat, pus în 

practică, evaluat și diseminat cu succes în Europa. Schimbul de experiențe între țări pe tema 

educației globale, precum și transferul de cunoștinte între vechii și noii membri ai Uniunii 

Europene reprezintă elementele cruciale în dezvoltarea cursurilor de educație globală care 

corespund nevoilor din fiecare țară. 

Grup țintă 

Membrii organizațiilor non guvernamentale din Germania, Portugalia și România care sunt 

implicate în proiectele de educație globală sau interesate de promovarea proiectelor în acest 

domeniu. 

Activitățile principale 

 Realizarea unui studiu pe nevoile de instruire în domeniul educației globale și educația 

adulților pentru voluntari din fiecare țară participantă 

 Organizarea unui workshop pe teorii și practici ale educației globale și educației adulților 

 Elaborarea și perfecționarea unui curriculum de instruire 

 Implementarea a 5 cursuri introductive în cele 3 țări participante (3 în Germania, 1 în 

România și 1 în Portugalia) 

 Implementarea unui curs test în fiecare țară participantă (4 module x 2 zile) 

 Elaborarea și lansarea unui manual pentru cursurile de pregătire 

 Organizarea unui congres – ,,WeltWeitWissen” (,,Cunoștințe la scară mondială”) în 

Germania 

 Diseminarea materialelor de proeict în 400 de ONG-uri din Uniunea Europeană 

 Mese rotunde și întâlniri cu membrii parlamentului, factori de decizie de la nivelul 

Guvernului și reprezentanți ai societății civile din fiecare țară 

 Conferințe regionale pe probleme de dezvoltare 

 Dialog politic cu actori cheie din ministere și parlament 
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Rezultate așteptate 

Activitatea principală a proiectului – cursul de pregătire – va contribui la creșterea continuă a 

numărului de multiplicatori care lucrează în domeniul educației globale, precum și la 

îmbunătățirea calității activității multiplicatorilor. Va motiva și pregăti oamenii pentru a se 

implica în acțiuni împotriva sărăciei, promovând relațiile între țările dezvoltate și țările în curs de 

dezvoltare și îi va încuraja să își schimbe atitudinile și modul de viață. În concordanță cu 

principiile educației pentru dezvoltare, cursul de pregătire se va baza pe metode de învățare 

participative, individuale și bazate pe colaborare. La sfârșitul proiectului, participanții vor 

dobândi competențe esențiale necesare pentru a facilita evenimente educaționale în domeniul 

educației globale. Ei vor fi capabili să își adapteze cunoștințele și aptitudinile în funcție de 

grupurile lor țintă viitoare și mediilor de învățare. 

 Cursul de pregătire și materialele adiționale vor fi elaborate, implementate, evaluate și 

perfecționate în parteneriat între cele trei țări participante. 

Rezultate: 

 5 cursuri introductive (3 în Germania, 1 în Portugalia, 1 în România) pentru 16 

voluntari din fiecare țară 

 3 cursuri test în fiecare țară: 4 module a câte 2 zile pentru 16 voluntari 

 Cel mai important rezultat este manualul pe tema educației globale care este 

elaborat cu participarea tuturor partenerilor. Este realizat pe baza rezultatelor 

cursurilor test din fiecare țară și va fi adaptat realităților fiecărei țări. 

 

 Educația globală și conceptul cursului sunt diseminate în țările partenere și în alte țări din 

Europa. 

Rezultate 

 Congresul WeltWeitWissen (,,Cunoștințe la scară mondială”), un congres național 

în Germania din cadrul Săptămânii Educației Globale și parte a Decadei ONU a 

Educației pentru Dezvoltare Durabilă 

 Manualul pentru cursul de pregătire pentru educație globală va fi prezentat în 

timpul întâlnirilor și conferințelor și va fi diseminat în aproximativ 400 de ONG-

uri în toate țările partenere. 

 

 Condițiile cadrului politic pentru educația globală sunt îmbunătățite în țările participante 

Rezultate 

 Cel puțin 50 de membrii din parlament prezenți la mesele rotunde și discuțiile 

despre educația globală în Germania, România și Portugalia 

 Cel puțin 10 întâlniri cu participarea reprezentanților guvernului în Germania 

 Un târg în cadrul Casei Parlamentului în Baden-Württemberg (BW), Germania 

 3 conferințe regionale în Baden-Württemberg  (BW) pentru 40 de persoane, 

Germania 
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 6-8 mese rotunde organizate în România 

 2 mese rotunde organizate în Portugalia 

 

 Implementarea unui sistem eficient și operațional pentru relațiile publice, administrație, 

monitorizare, evaluare și control financiar. 

 

Finanțare: 

 Comisia Europeană prin programul ,,Actori non-statali și autorități locale în Dezvoltare. 

Creșterea gradului de conștientizare publică pe probleme de dezvoltare și promovarea 

educației pentru dezvoltare în Uniunea Europeană”. 

 


