Seminarul NaŃional EducaŃia Globală/ EducaŃia pentru Dezvoltare
8-9 iulie, Bucureşti
"Adaptarea educaŃiei pentru dezvoltare la contextul actual"

Evenimentul este o iniŃiativă a Grupului de Lucru EducaŃie pentru Dezvoltare
din cadrul FOND şi a fost organizat împreună cu Ministerul EducaŃiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului şi Ministerul Afacerilor Externe, cu sprijinul financiar al
Centrului Nord-Sud al Consiliului Europei.
Acesta a urmărit promovarea conceptului de educaŃie globală/educaŃie pentru
dezvoltare în noile state membre UE.
Vorbitori:
Gordana Berjan - Centrul Nord-Sud, Consiliul Europei;
Kasia Szeniawska - Global Education Network of Young Europeans (GLEN);
Gheorghe Andrei Kiraly – Secretar de Stat, Ministerul EducaŃiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului;
Monica Alexandru – Secretar III, Divizia AsistenŃă pentru Dezvoltare, Ministerul
Afacerilor Externe;
Rodica Cherciu - Inspector General, ActivităŃi educative şcolare şi extraşcolare,
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
Mirela Oprea – World Vision România, Membru Board FOND
Dana Stănculescu - Corpul Comunicatorilor/ AsociaŃia Municipiilor din România AMR/ Primăria Municipiului Bucureşti,
Miruna Covaci - Tineret în AcŃiune, ANPCDEFP.
Claudia Iatan – Grupul de Lucru FOND EducaŃie pentru Dezvoltare/World Vision
România
Borbala Koo - Director Executiv, Societatea de EducaŃie Contraceptivă si Sexuală
Rodica Novac - Coordonator, AsociaŃia pentru Dezvoltarea OrganizaŃiei, ADO SAH
ROM)
Dana Nicolescu - Director, Opportunity Associates Romania
Iuliana Rada – Grupul de Lucru FOND EducaŃie pentru Dezvoltare/FundaŃia pentru
Dezvoltarea SocietăŃii Civile
Mihaela Griga - Grupul de Lucru FOND EducaŃie pentru Dezvoltare / PATRIR
Adela Rusu – Coordonator FOND
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Pe parcursul celor două zile au avut loc discuŃii cu privire la semnificaŃia celor
două concepte, experienŃa altor state în domeniu, identificarea instrumentelor şi a
modalităŃilor concrete de cooperare între diferiŃi actori, oportunităŃi de finanŃare.
De asemenea, Seminarul a constituit o bună oportunitate pentru a schimba
informaŃii între participanŃi, prin intermediul market place, de a informa cu privire la
proiectele derulate până în prezent în domeniul educaŃiei pentru dezvoltare în
România, explorând în acelaşi timp posibilităŃile de cooperare între actorii relevanŃi
pentru pregătirea unei strategii naŃionale de educaŃie globala/pentru dezvoltare şi a
unui plan de acŃiune.
Seminarul a reunit reprezentanŃi ai autorităţilor publice centrale și locale,
organizatiilor neguvernamentale, mediului academic, media.
Obiectivele Seminarului au fost:
- să reunească actorii cheie din România din acest domeniu şi să crească gradul de
conştientizare cu privire la educaŃia pentru dezvoltare în rândul actorilor
guvernamentali şi neguvernamentali
- să iniŃieze dialogul între actorii relevanŃi şi să creeze baza unui proces multi-actor
(multi-stakeholder process), având ca principal obiectiv elaborarea unei strategii
naŃionale de educaŃie pentru dezvoltare
- să îmbunătăŃească cunoştinŃele referitoare la cele două concepte cheie – educaŃie
globală/pentru dezvoltare
- să disemineze bune practici şi informaŃii despre proiectele derulate în domeniul
educaŃiei globale/ pentru dezvoltare implementate de actorii naŃionali şi europeni
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Rezultate/Recomandări Open Space

Perspectivele EducaŃiei pentru Dezvoltare în România

Pasul 1: Strategie
- Implementarea educaŃiei pentru dezvoltare la nivelul societăŃii prin/pe diverse
paliere:
o Şcoală
o Media
corespunzător specificului adresabilităŃii
o AutorităŃi
locale
o Mediul de
afaceri
Impact
SCHIMBAREA la nivel local – naŃional – internaŃional
- Local:
o Întărirea capacităŃii populaŃiei/comunităŃii de a acŃiona/de a se implica
o Rezultate - AchiziŃii: expertiză, consultanŃă, bune practici
- NaŃional:
o Schimbarea accentului de pe iniŃiativa guvernamentală pe iniŃiativa
societăŃii civile
o Crearea unei noi mentalităŃi
o Aşezarea societăŃii pe principii comune de acŃiune
o Creşterea economică – oportunităŃi de obŃinere a finanŃării
- InternaŃional:
o Acordare de consultanŃă pentru cei din Lumea a III-a
o Oferire de servicii contra-cost din donaŃia României
o InvestiŃii - subcontractare
o Capital de imagine
-

Identificarea actorilor cheie, crearea unui sistem de cooperare, plan de acŃiune

Multi Stakeholder Process
OrganizaŃii InternaŃionale
La nivel naŃional:
Guvern – coordonarea strategiilor ministerelor implicate cu Strategia NaŃionala
de Guvernare
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Educatiei+ AgenŃia NaŃională pentru Sport şi Tineret
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Ministerul Muncii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Mediului
Parlament
- abordarea acestor actori prin intermediul DirecŃiilor de educaŃie, etc.
La nivel local/regional
Consilii JudeŃene
Autoritati Publice Locale (APL)
Inspectorate Şcolare JudeŃene şi DirecŃii JudeŃene de Tineret
Consiliul NaŃional al Elevilor şi Consiliile JudeŃene ale Elevilor
Partide politice
Societatea civilă
FOND
Alte ONG-uri, CTR, federaŃii studenŃeşti, etc.
Patronate şi sindicate
Mediul academic
Mass media
Sectorul privat
Biserica & diferite asociaŃii ecumenice
Sistem de comunicare
- întărirea comunicării FOND (comunicare internă: recrutare de membri relevanŃi
şi comunicare externă: intensificarea comunicării cu media) şi crearea unui
brand FOND (poziŃionarea sa ca Centru de resurse)
- analiză a contextului actual – întocmirea unei statistici privind organizaŃiile care
lucrează în domeniul dezvoltării şi al educaŃiei pt dezvoltare
- crearea Multi Stakeholder Group
Implicarea ONG-urilor în elaborarea/implementarea unei strategii

Continuarea dialogului între actorii implicaŃi (Ministerul Educatiei, MAE, ONG, APL,
UniversităŃi, mass media)
Cooperarea între ONG-uri – stabilirea unui mesaj comun, coordonare
Activitatea ONG-urilor în şcoli
Cooperare între ONG-uri şi profesori
Introducerea de programe pilott care să conducă la un cadru propice includerii în
activităŃile şcolare a tematicilor legate de EducaŃia pentru dezvoltare
Elaborarea unui kit de metode şi resurse pentru profesori
Campanii
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Policy
Asumarea de ONG-uri a unui rol mai activ pe componentele de lobby şi advocacy în
etapele de elaborare şi implementare de politici publice conexe, precum şi un rol
activ în evaluarea implementării strategiilor şi politicilor publice

Elaborarea Strategiei naŃionale de EducaŃie pentru Dezvoltare

Etape în crearea strategiei nationale + MSH – cazul Poloniei
1. Definire a conceptului de EducaŃie pentru dezvoltare (pe înŃelesul tuturor)
2. Calitate – Ce este şi cum poate fi asigurată şi armonizată (indicatori)
3. Locul în curriculumul şcolar
a. Abordare multidisciplinară la toate profilurile
b. Suport pentru profesori – training-uri
c. Introducerea EducaŃiei pentru Dezvoltare în manuale
4. Noi actori
a. Cine este activ
b. Cine poate fi activ: biblioteci, centre de cercetare
c. Listă de recomandări privind abordarea şi implicarea diferitelor grupuri
5. FinanŃarea – surse
6. Suport instituŃional
a. Cadru legal
b. Advisory body în minister
c. Transformarea MSH Grup în grup oficial, formal
- Instrumente pentru activităŃi
Cine
Ce
face
Când
Cine plăteşte
- Scopul este vag, obiectivele nu sunt clare
- Redefinirea/Regândirea definiŃiei – introducerea educaŃiei globale
- Avem de câştigat de pe urma susŃinerii din parte Ministerului EducaŃiei
- Includerea actorilor în definiŃie
- Problem tree + analiză SWOT
- Stakeholderii : au nevoie de strategie?
există pentru aceştia o valoare adăugată?
- Timeline pentru elaborarea şi implementarea strategiei
Plan de strategie propus
1. definiŃie
2. istoric, context, justificare, valori
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

stakeholders
scop, obiective
instrumente, activităŃi
criterii de calitate
grupuri Ńintă
finanŃare
suport instituŃional

Recomandări
- iniŃierea unui proces de MSH
- GL EducaŃie pentru Dezvoltare al FOND – Plan de AcŃiune (cine sunt
stakeholderii, consultări formale şi informale)
- Development Romania Retreat (organizare activităŃi de Teambuilding + Problem
Tree spre exemplu )
- Definirea şi asumarea agendei şi a timeline, a rolurilor şi responsabilităŃilor

Concluziile Seminarului:
-

-

-

Există diferenŃe între cele două concepte – educaŃie globală/pentru dezvoltare
(educaŃia pentru dezvoltare este parte a educaŃiei globale)
România trebuie să creeze şi să adopte propria definiŃie privind educaŃia
globală/ pentru dezvoltare pentru a putea crea o strategie în acest sens şi a avea
o viziune comună şi o coordonare a tuturor actorilor implicaŃi
Este important ca Seminarul acesta să fie analizat din punctul de vedere al
contextului naŃional existent
S-a sugerat că este necesar să existe o bună comunicare şi un dialog regulat între
Ministerul EducaŃiei şi Ministerul Afacerilor Externe din România ( o situaŃie de
câştig reciproc) şi să existe aşteptări realiste şi o înŃelegere comună a celor două
concepte
Trebuie să se pună un accent mai mare pe implicarea autorităŃilor locale în acest
domeniu (acest demers constituie unul din priorităŃile Comisie Europene)
Este necesar ca ONG-urile să fie mai active în acŃiunile de lobby şi advocacy şi să
aibă un rol mai activ în evaluarea politicii

În România există organizaŃii care au derulat şi întreprind în continuare proiecte şi
iniŃiative în domeniul educaŃiei pentru dezvoltare. Printre activităŃile care au fost
derulate se numără:
•
•
•

Promovarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului ;
Crerea de instrumente de comunicare;
ActivităŃi de conştientizare a publicului tânăr;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Implicarea şcolilor din mediul urban şi rural;
Educarea şi implicarea mass-media în promovarea problematicilor globale;
Crearea de multiplicatori;
Creare de documentare;
Organizare de competiŃii ce reflectă problematicile globale;
Organizare de expoziŃii;
Crearea unei curricule privind studiile de dezvoltare;
ActivităŃi de policy;

Mai multe informaŃii privind proiectele organizaŃiilor member FOND în domeniul
educaŃiei
pentru
dezvoltare
sunt
disponibile
pe
site-ul
FOND
–
www.fondromania.org , SecŃiunea ActivităŃi FOND/ ActivităŃi OrganizaŃii Membre.
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