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EAThink2015. Învăţare Globală pentru schimbare în 
Anul European pentru Dezvoltare 2015 şi mai departe: 
Angajamentul tinerilor europeni de la sere şcolare 
experimentale până la sisteme de alimentaţie 
sustenabile  
 
Descrierea Proiectului 
 
Ideea proiectului a fost iniţiată de acţiunea pilot "Eathink 2015: Hrănirea 
planetei, energie pentru viaţă. O călătorie prin Italia, Senegal şi Uganda" 
realizată în 2013 de către ACRA - CSC, CISV, Fundaţia CARIPLO, Fundaţia De 
Agostini şi Compagnia di San Paolo. Aceasta viza promovarea securităţii 
alimentare şi educaţiei în pregătirea Expo2015. Nucleul intervenţiei, bazat pe 
Învăţarea Globală a interdependenţelor Nord-Sud şi securităţii alimentare prin 
intermediul modulelor educaţionale experenţiale propuse de cadrele didactice şi 
diseminate prin instrumentele web 2.0, a fost integrat şi îmbogăţit atât cu 
experienţă cât şi cu cele mai bune practici elaborate în alte ţări UE în care 
actuala propunere de proiect va fi implementată. Acesta este axat pe sistemele 
sustenabile de alimentaţie şi agricultura micilor fermieri. Elementele cheie ale 
acţiunii sunt participarea activă a tinerilor, îmbunătăţirea planificării didactice a 
profesorilor, integrate în metode experenţiale, centrate pe elev, utilizarea 
instrumentelor ICT4D - Web 2.0, precum şi o strategie solidă de diseminare 
pentru asigurarea sustenabilităţii instituţionale şi financiare după terminarea 
proiectului.  
 
Obiectivul general al acţiunii este să contribuie la creşterea gradului de 
conştientizare a tinerilor din UE, să îi implice în dezbateri publice post 2015 şi 
să ajute la contribuţia politicilor europene de cooperare pentru creştere în 
vederea dezvoltării durabile la nivel global.  
 
Grupurile ţintă:  
• 4.200 de profesori din învăţământul primar şi secundar  
• 42.000 de elevi/studenţi  
• 140 de emigranţi / tineri voluntari  
• 240 de autorităţi locale, organizaţii ale societăţii civile, fundaţii  
 



 

 
 

Activităţi  

1. Publicarea online a modulelor de Învăţare Globală  
2. Workshopul internaţional pe schimb de experienţă între profesori în cadrul 
Expo Milano 2015  
3. Instruirea prin educaţie a profesorilor  
4. Implementarea activităţilor de învăţare propuse de şcoli  
5. Schimburi de experienţă în Senegal şi Burkina Faso  
6. Selectarea şi diseminarea modulelor educaţionale în şcolile europene  
7. Concurs european de fotografie şcolară  
8. Producţia şi montarea “Expoziţiei interactive Cloud de Alimente”  
9. Vizite şcolare la “Expoziţia interactivă Cloud de Alimente” de la Expo Milano 
2015  
10. Training-uri pentru migranţi şi ateliere pentru co-facilitatori  
11. Ateliere de Educatie Globală în şcoli  
12. Dezvoltarea unei aplicaţii-joc pe agricultură sustenabilă  
13. Schimburi de experienţă între şcoli prin intermediul site-ul Eathink 2.0  
14. Actulizarea site-ului în timp real de la Expo Milano 2015, cu ajutorul unei 
echipe editoriale tinere  
15. Vizite interactive la “Expoziţia Cloud de Alimente” de la Expo Milano 2015  
16. Ateliere de lucru instructive pe jurnalism civic şi web 2.0 pentru elevi  
17. Iniţiative de mobilizare conduse de şcoli la nivel comunitar  
18. Concurs şcolar european de videoclipuri  
19. Prezentarea unor metode inovatoare de învăţare la seminariile cu instituţiile 
interesate  
20. Seminarii naţionale pentru profesori  
21. Seminar internaţional în Austria de bune practici şi strategii educaţionale 
destinat cadrelor didactice  
22. Seminar internaţional în Italia cu privire la rolul DEAR în programa şcolară  
 
Rezultate aşteptate  

- Profesorii dobândesc competenţe şi instrumente pentru integrarea 
dezvoltării globale şi a problemelor de agricultură durabilă în programa 
şcolară primară, de gimnaziu şi liceu  
- Sunt amplificate înţelegerea şi angajamentul activ pentru interdependenţă 
la nivel mondial, agenda post-2015 alături de o agricultură durabilă făcută de 
elevi 
- Elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal sunt mobilizaţi pentru 
producţia şi consumul sustenabil de alimente, în special în contextul 
evenimentului internaţional Expo Milano 2015  
-  Metodologii experenţiale de Învăţare Globală, centrate pe elev şi bazate pe 
ICT4D sunt selectate şi disponibile pentru a fi distribuite în toate ţările 
implicate, dar şi în alte zone  

 
Durată: 36 de luni (începând cu 1 ianuarie 2015)  
 



 

 

Aplicant: Fundaţia ACRA – CSC - Italia  
 
Co-aplicanţi:  

1. Comunita Impegno Servizio Volontariato (CISV) - Italia  
2. Südwind - Agentur für Süd - Nord - Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit - 
Austria  
3. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (Alianţa Reţelei Verde ale 
Asociaţiilor Poloneze) - Polonia  
4. Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes - EUSKAL 
FONDOA - Spania  
5. Asistenţă şi programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 - 
România  
6. Kopin (Koperazzjoni Internazzjonali) - Malta  
7. Cardet - Cipru  
8. Asociaţia Žmergo - Croaţia  
9. Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egyesület - Ungaria  
10. Institut za razvoj trajnostni - Slovenia  
11. Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde 
(FONDAZIONE CARIPLO) - Italia  
12. Fundação Calouste Gulbenkian - Portugalia  
13. Reseau internaţional URGENCI - Franţa  

 
Proiect cofinanţat de Comisia Europeană prin programul ,,Actori non-statali şi 
autorităţi locale în Dezvoltare. Creşterea gradului de conştientizare publică pe 
probleme de dezvoltare şi promovarea educaţiei pentru dezvoltare în Uniunea 
Europeană” 
 
 

 


