
 

 

 

SĂ VORBIM GLOBAL DESPRE EDUCAȚIA PENTRU DEZVOLTARE, MIGRAȚIE ȘI 

CETĂȚENIA GLOBALĂ 

este îndemnul pe care îl vor primi 12 000 de cadre didactice din Europa și Africa în următorii 

doi ani școlari. Ei vor fi protagoniștii unui proiect de educație pe tema cetățeniei globale, 

finanțat de Comisia Europeană și implementat de un consorțium de ONG-uri internaționale. 

Proiectul va avea ca obiectiv introducerea în școli a educației globale, punând accent pe 

fenomenul migrației și pe multiculturalism, dar și introducerea unui element de noutate: 

utilizarea instrumentelor web 2.0. 

În următorii doi ani școlari, aproape 35 000 de elevi din școli gimanziale și din licee din 4 țări 

europene și 3 țări africane vor studia migrația și co-dezvoltarea, două dintre fenomenele 

specifice globalizării. Țările implicate sunt: Italia, Franța, Austria, România, Benin, Burkina 

Faso și Senegal, iar partenerii care vor coordona proiectul sunt 8 ONG-uri europene: CISV, 

ACRA-CCS, APDD-Agenda 21, COOPI, COSPE, Stretta di Mano, Sudwind și UNMFREO.  

În România proiectul este coordonat de asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare 

Durabilă - Agenda 21 și se derulează în județele Buzău, Constanța și Prahova și în 

municipiul București, având ca partener Ministerul Educației și inspectoratele școlare ale 

județele respective și ISMB.  

În județ Prahova, proiectul a debutat cu formarea unui grup de 24 de cadre didactice din 4 

școli pilot: Colegiul Național ”Jean Monnet”, Colegiul Național ”Nichita Stănescu”, Colegiul 

Național ”I.L. Caragiale” și Colegiul Național ”Alexandru Ioan Cuza”. Cadrele didactice au 

avut ocazia de a aprofunda teme ca educația pentru dezvoltare, migrația, multiculturalismul, 

xenofobia, dezvoltarea durabilă și au explorat realitățile din Africa Sub-Sahariană, în 

legătura cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.  

În perioada următoare, fiecare cadru didactic va dezvolta și va testa împreună cu elevii, lecții 

privind aspectele migrației și ale cetățeniei globale în cadrul orelor dedicate disciplinelor pe 

care le predau. Lecțiile realizate, materialele elaborate și noile cunoștințe acumulate vor fi 

împărtășite pe o platformă internațională, care va reprezenta principalul spațiu de schimb 

între școlile din Europa și din Africa. În plus, cadrele didactice vor participa la vizite de lucru 

în celelalte județe din țară, dar și în celelalte țări europene și în țările africane.  

Proiectul le va oferi atât cadrelor didactice, cât și tinerilor șansa de a afla mai multe despre 

realitatea din Africa Sub-Sahariană, de a împărtăși din experința lor și de a învăța de la 

colegii din celelalte țări europene și africane, de a lucra în colaborare cu profesori și elevi din 

alte școli din Europa și de a crea lecții și modele de bună practică care să poată fi utilizate și 

de alte cadre didactice interesate de educația globală.  

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile pe site-ul: www.agenda21.org.ro, sau pe 

site-ul: www.parlezvousglobal.org.  



 


