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“O lume diferită nu poate fi realizată 
de oameni indiferenţi.”

- Horace Mann, filosof
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Introducere
Despre ce este acest manual?

Adesea, facilitatorii/facilitatoarele  de educaţie non-formală, indiferent de subiect, 
caută reţete uşoare pentru ce anume să livreze, o carte de bucate, un catalog, din 
care să aleagă ceea ce se potriveşte mai bine, la intersecţia diverselor criterii dorite 

(subiect, durată, mărimea grupului, profil etc). Cu cât e mai mare şi mai divers catalogul, cu 
atât mai bine! Unele manuale răspund acestor nevoi, iar în domeniul nostru, orice căutare 
online duce la multiple opţiuni (utilizarea sau descărcarea lor fiind gratuită). Am observat, la 
facilitatori/facilitatoare  de toate nivelele de experienţă o dorinţă constantă pentru acel ceva 
ce noi nu credem că există cu adevărat: manualul sau catalogul perfect, care ar putea include 
toate activităţile posibile, create vreodată într-un anumit domeniu, pentru toate vârstele, 
toate mărimile de grup şi toate subiectele, însoțite de toată informaţia adiţională necesară 
pe subiect.

Când i-am întrebat pe partenerii noştri ce să includem în acest manual, cerinţele lor au fost 
exact acestea, pe scurt:  

totul despre tot şi cât mai uşor 
de accesat informaţia dorită! 

Am aruncat o privire pe ceea ce există deja pe “piaţă”, materialele disponibile pe care alte 
organizaţii, echipe, alţi educatori le-au publicat, şi am observat un efort puternic întru 
împlinirea acestei cerinţe, precum şi o eşuare în acest demers (nu discutăm valoarea manualelor 
disponibile cât mai degrabă dacă acestea sunt manuale complete sau nu, aşa cum am menţionat mai 
devreme, indiferent dacă autorii/autoarele au avut sau nu acest scop). Este puţin probabilă obţinerea 
unui asemenea produs într-un domeniu cu teme şi subteme nenumărate, cum este educaţia 
globală, care este foarte volatil, informaţii care se schimbă continuu şi preferinţe şi abordări 
metodologice care diferă foarte mult în rândul practicienilor. 

Câteva observaţii importante la care am ajuns în ceea ce priveşte căutarea constantă a unui 
asemenea manual perfect şi utilizarea constantă a unora aproape perfecte: 

• Nu îi ajută cu adevărat pe facilitatorii/facilitatoarele avansaţi/avansate să devină mai 
buni/bune în munca lor ci este mai degrabă o soluţie facilă şi convenabilă. 

• Nu motivează facilitatorul/facilitatoarea să investească mai mult timp, să îşi actualizeze 
informaţia, să fie critic/ă cu conţinutul creat de alţi practicieni. 

• Nu îi motivează să îşi diversifice instrumentele şi să devină ei/ele înşişi/ însele creatori/
creatoare de noi instrumente şi metode în domeniu. 
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Am observat adesea în lucrul nostru cu facilitatori/facilitatoare  începători/ începătoare stagnare 
şi absenţa unui progres, pe care aceştia/acestea le-au justificat, parţial, menţionând absenţa 
manualului ideal, care să fie folosit în orice context şi pentru orice subiect (sau unul apropiat de 
ideal). Colecţionează manuale de toate felurile, pe care până la urmă nu le folosesc niciodată, 
în special când numărul lor e tot mai mare. De fapt, un număr prea mare de manuale diverse 
din domeniu s-a dovedit a fi o problemă, întrucât este un consum de timp să cauţi prin atâtea 
alternative activitatea sau ideea perfectă pentru o sesiune.

Vrem ca un lucru să fie clar, nu criticăm existenţa manualelor în domeniu, este foarte bine să 
existe mai multe surse şi resurse, ceea ce vrem să observăm critic este mai degrabă atitudinea 
facilitatorilor/facilitatoarelor faţă de existenţa şi utilizarea acestor materiale. 

Am mai observat că facilitatorii/facilitatoarele, odată ce devin tot mai activi/active, reflectează tot 
mai puţin la munca lor, la ei înşişi/ele însele  ca facilitatori/facilitatoare într-un anumit domeniu, 
nu continuă să discute critic munca lor cu alţi practicieni, pentru a identifica dificultăţi comune 
şi pentru a împărtăşi soluţii. Am interacţionat cu diverşi facilitatori/facilitatoare şi am observat 
de asemenea şi simptome de epuizare, dificultăţi în a gestiona propriile trăiri complexe, precum 
şi complicaţii legate de muncă, de pierderea motivaţiei, a hotărârii şi a concentrării. 

Scopul acestui manual   
(*în relaţie cu primul manual şi 
cu observaţii din practică)

Am publicat primul nostru manual în 2015 (vezi Global Education Manual la https://goo.gl/
DKv2Uw ), conceput pentru educatori/educatoare în educaţie globală aflaţi/aflate la început 
de drum, acesta incluzând informaţii de bază şi un curriculum iniţial pentru dezvoltarea 
competenţelor de baza de cetăţenie globală. S-a vrut că acel manual să fie un început şi 
o încurajare în a castiga experienţă, a explora domeniul (ca cetăţeni/cetăţene globali/globale 
şi ca educatori/educatoare globali/globale) şi mai devreme sau mai târziu, a tranziţiona către 
a fi un educator/educatoare global/globală  încrezător/încrezătoare şi independent/ă. În 
următoarele capitole vom face referiri la acest prim manual, întrucât nu am dorit să repetăm 
acel material. Aşadar, în cazul în care nu îl aveţi deja, vă recomandăm să îl descărcaţi de la 
link-ul oferit şi să îl folosiţi, după nevoie, ori de câte ori este menţionat. 
Odată ce diverşi facilitatori/facilitatoare începători/începătoare au lucrat cu el şi au câştigat 
experienţă, aceştia/acestea şi-au dat seama că nu este de ajuns şi au simţit nevoie unui al 
doilea volum, cu activităţi noi pe aceleaşi subiecte, activităţi pe alte subiecte, cu diferite 
nivele de dificultate (tipic pentru cererea generală a diferiţilor /diferitelor facilitatori/facilitatoare, aşa 
cum menţionăm mai devreme). 
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Acest manual urmăreşte 

Să ofere îndrumări şi instrumente pentru 
reflecţie asupra a ceea ce înseamnă scopul 
muncii unui/unei facilitator/facilitatoare în 
educaţie globală, precum şi a pasiunii lor 
pentru acest domeniu. Aceste instrumente pot fi 
aplicate şi în sesiunile lor pe această temă;

Să exploreze aspecte variate care s-au dovedit a 
fi dificile pentru facilitatori/facilitatoare, greşelile 
lor obişnuite şi soluţii pentru a le gestiona; 

Să analizeze aspecte calitative metodologice 
esenţiale în educaţia globală dar adesea uitate 
sau trecute cu vederea; 

Să analizeze cele mai populare şi de succes 
metode şi cum pot fi acestea utilizate şi adaptate 
pentru o varietate de subiecte şi să ofere linii 
directoare pentru crearea propriilor tale activităţi 
educaţionale; 

Să ofere sprijin în general facilitatorilor/
facilitatoarelor cu nivele diferite de experienţă 
pe măsură ce aceştia/acestea tranzitionează spre 
a fi educatori globali/educatoare globale mai 
încrezători/încrezătoare şi puternici/puternice. 

Manualul 
este împărţit astfel

„Cetăţean/ă global/ă – Educator/Educatoare 
global/ă” – În acest capitol vei găsi o imagine de 
ansamblu asupra principalelor concepte utilizate 
în acest domeniu, implicaţiile lor practice în 
vieţile personale şi profesionale ale practicienilor 
şi instrumente de auto-evaluare variate pentru 
evaluarea competenţelor de cetăţenie globală;

„Sesiuni de educaţie globală” – În acest capitol 
vom introduce criterii diferite pentru definirea 
unei sesiuni de educaţie globală, în contrast 
cu alte domenii educaţionale, ce subiecte sunt 
incluse şi cum să te pregăteşti pentru lucrul cu 
diverse tematici în relaţie cu tipuri diferite de 
grupuri ţintă; 

Capitolul „Exigenţă calităţii” va explora 
aspecte calitative ale muncii tale ca facilitator 
/facilitatoare în relaţie cu diferite etape ale 
procesului, realităţi, situaţii, provocări, greşeli 
şi recomandări în gestionarea variatelor 
circumstanţe; 

Acest manual, pe care îl citiţi acum, are un scop, abordare şi conţinut diferite faţă de această 
cerere generală (adică un catalog perfect de activităţi) şi va acoperi subiecte ce abordează mai 
degrabă calitatea acestui domeniu, provocările întâlnite frecvent, înţelegeri metodologice 
mai profunde, va prezenta căi de îmbunătăţire a competenţelor în domeniu pentru a deveni 
un educator global/educatoare globală  mai încrezător/încrezătoare în sine şi mai puternic/ă. 
Considerăm aceste aspecte a fi foarte importante, esenţiale uneori, pentru o sesiune de 
educaţie globală reuşită şi, din păcate, insuficient abordate în alte materiale educaţionale. 
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Pre-condiţii pentru utilizarea de succes a acestui manual:

• 

• Trebuie să fii foarte interesat de propria ta îmbunătăţire ca educator global/educatoare 
globală! Acest manual a fost creat pe baza a multor ani de experienţă cu diferite grupuri 
şi am încercat să includem în el tot ceea ce am considerat că ar fi util unui/unei facilitator/
facilitatoare începător/începătoare în educaţie globală, sau oricărui/oricărei facilitator/
facilitatoare în educaţie globală, pentru că acesta/aceasta să devină mai bun/ă. Este un 
document vast, care acoperă multe aspecte, precum şi sarcini de îndeplinit pe parcurs, 
iar dacă eşti preocupat/ă să devii mai bun/ă, e nevoie să acorzi timp şi efort. Este necesar 
ca, în prezent, să fii un facilitator/facilitatoare activ/ă, astfel încât să te poţi raporta la cele 
discutate aici pe baza propriei practici. Recomandăm de asemenea lecturarea întregului 
document cel puţin o dată, de la un capăt la altul, fără a sări peste vreun capitol. S-ar putea 
să nu fie chiar aşa uşor să lucrezi cu acest manual (deşi noi ne-am străduit să îl facem 
cât mai accesibil), dar motivaţia ta este cu siguranţă necesară pentru ca acest material 
educaţional să îşi atingă obiectivele. 

• Să nu ai aşteptări pentru reţete de-a gata pe care să le foloseşti în munca ta! Conceptul 
central al acestui manual este să îţi ofere linii directoare, stimuli declanşatori, inspiraţie 
şi suficientă stimulare astfel încât să creezi propriile tale materiale educaţionale. În altă 
ordine de idei, am inclus şi o serie de exemple concrete, instrumente şi materiale gata 
de utilizat dar acestea sunt introduse în capitole diferite, pentru scopuri diferite şi cu 
informaţii, sfaturi şi sugestii contextuale adiţionale. Chiar dacă pot fi desprinse şi utilizate 

„Cadru metodologic” – În acest capitol vom 
pune accent pe aspecte esenţiale cărora să 
le dea atenţie fiecare facilitator/facilitatoare 
şi cu care să lucreze pentru a deveni un 
educator global/educatoare globală mai 
bun/ă şi va include, pe lângă alte informaţii 
de profunzime (greşeli, recomandări etc) 
observaţii despre discuţiile de debrief;

Capitolul „Metode în Educaţie globală” va 
explora diverse metode populare şi de succes 
din domeniul educaţiei non-formale, care pot 
fi utilizate în sesiuni de educaţie globală, va 
include sugestii-cheie pentru utilizarea lor, 
exemple diferite precum şi linii directoare pentru 
crearea propriilor tale activităţi. 
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după nevoia sau dorinţa ta, considerăm că informaţia contextuală pe care o introducem 
ca tu să alegi şi să foloseşti acele instrumente specifice este mult mai importantă. Aşadar, 
nu există scurtătură către acele instrumente specifice. Poţi crea propriile tale căi uşor de 
accesat odată ce ai trecut prin întregul material. 

• Fii critic/ă cu tine însuţi/însăţi şi cu munca ta! Pe parcurs, vom menţiona diferite 
exemple şi situaţii care ar putea fi potrivite pentru tine, care necesită evaluarea ta critică 
astfel încât să aibă loc progres şi evoluţie în sine. Se prea poate că abordarea ta să fie 
diferită de cea expusă în acest material, la fel criteriile calitative pe care le utilizezi pentru 
a evalua practica din domeniu, dar cu toate acestea te invităm să ai ai mintea deschisă şi să 
încerci să îţi priveşti munca şi cu alţi ochi. 

• Ai răbdare şi acordă suficient timp! Acesta nu este un manual pe care să îl răsfoieşti 
iute şi să identifici rapid la ce îl poţi folosi şi cum. Te invită să reflectezi mai adânc şi îţi 
propune o mare varietate de idei pe care să le testezi şi cu care să experimentezi. Dacă 
majoritatea acestor idei sunt noi pentru tine, vei avea nevoie de grupuri şi contexte variate 
pentru a le încerca şi pentru a câştiga experienţă pe baza lor. S-ar putea să descoperi 
noi idei interesante pe măsură ce lecturezi, îţi recomandăm să iei aminte şi să îţi creezi 
propriile liste de priorităţi şi sugestii pe care vrei să le încerci în propria ta muncă în 
viitorul apropriat. Este genul de manual la care s-ar putea să revii de câteva ori pentru a-ţi 
reîmprospăta şi reaminti unele dintre ideiile introduse. 

Sperăm că acest manual să fie un ajutor şi un sprijin în munca ta de schimbare a acestei lumi, 
ca facilitator global/facilitatoare globală. Dacă acesta nu este instrumentul potrivit pentru 
tine dar crezi că poate sprijini munca altor persoane, te invităm să le împărtăşeşti manualul. 

Suntem deschişi la orice sugestii, idei, comentarii, critici şi feedback, după ce citeşti şi/sau 
testezi câteva dintre sugestiile noastre, aşadar te invităm să ne abordezi oricând folosind 
datele de contact oferite. 

Lectură plăcută, 
Andreea-Loredana Tudorache 

A.R.T. Fusion România
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“World’s Future in Your Actions”
Privire de ansamblu asupra proiectului

Asociaţia A.R.T. Fusion a creat acest proiect în contextul unei nevoi importante pe 
care am detectat-o în realitatea globală, unde eforturile de cooperare Nord-Sud între 
structurile de tineri ale societăţii civile, schimburile de practici şi ințiativele comune 

nu primesc suficient sprijin. 
Acest proiect a oferit lucrătorilor/lucrătoarelor de tineret şi liderilor tineri, din ţări europene 
şi africane, oportunitatea de a explora mai profund subiecte globale, interdependenţe şi 
sustenabilitate, precum şi moduri de a introduce aceste dimensiuni importante în munca 
lor, beneficiarilor lor, prin abilităţi de facilitare avansată necesare pentru un management de 
calitate al proceselor de educaţie globală.  

Proiectul a fost implementat între martie 2016 şi decembrie 2017.

Scopul principal al acestui proiect a fost să întărească capacitatea organizaţiilor de tineret 
să crească nivelul competenţelor de cetăţenie globală în rândul tinerilor/tinerelor din diverse 
ţări europene şi africane. 

Proiectul a atins 
următoarele obiective:

De a îmbunătăţi nivelul calităţii şi 
profesionalizării în proiecte locale şi 

internaţionale (cu accent pe cooperare 
intercontinentală) ale organizaţiilor de 

tineret implicate;
 

De a încuraja organizaţiile de tineret să îşi 
diversifice abordarea lor în lucrul cu tinerii/

tinerele prin inspiraţia pe care au primit-o 
în schimbul de bune practici în lucrul cu 

tinerii/tinerele (în context intercontinental); 

De a crește nivelul de cunoaștere al lucrătorilor/ 
lucrătoarelor de tineret şi al tinerilor/ tinerelor 
în subiecte precum: interdependenţe globale, 

agenda post 2015, jusțitie socială şi globală, 
învăţare interculturală, schimbare climatică 

şi alte subiecte legate de mediu, consum 
responsabil, stil de viaţă sustenabil, etc; 

De a dezvolta competenţele de facilitare 
avansată a lucrătorilor/lucrătoarelor de 

tineret necesare în gestionarea proceselor 
de educaţie globală şi transferabile în alte 

tipuri de activităţi educaţionale; 

De a stimula internalizarea valorilor globale 
(cum ar fi solidaritatea, responsabilitatea 

globală etc) în rândul tinerilor/tinerelor şi 
lucrătorilor/lucrătoarelor de tineret; 
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Principalii beneficiari ai proiectului (26 de lucrători/lucrătoare de tineret) au luat parte 
la un curs pe termen lung focusat pe dezvoltarea de competenţe practice de muncă în 
domeniul educaţiei globale. 

Abordarea cursului a fost conceput precum urmează: 

1. Un curs iniţial pentru dezvoltarea competenţelor de baza în cetăţenie globală 
şi educaţie globală (pentru viitori/viitoare multiplicatori/multiplicatoare).  A avut loc în 
Maputo, Mozambic în iulie 2016; 

2. O etapă de practică în fiecare dintre ţările partenere (Italia, Mozambic, România, 
Spania, Tanzania şi Togo) unde multiplicatorii/multiplicatoarele, ca educatori globali/
educatoare globale, au pregătit şi implementat ateliere de educaţie globală pentru mai 
mult de 1200 de tineri/tinere din comunităţile lor, între iulie şi decembrie 2016. Subiectele 
abordate au fost: interdependenţe globale, mediu, schimbare climatică, consum responsabil, 
stil de viaţă sustenabil etc. 

3. Etapă practică a fost urmată de un al doilea curs (care a aut loc în Buşteni, 
România în decembrie 2016), pentru evaluarea rezultatelor primei etape de practică 
şi pentru dezvoltarea de competenţe avansate în domeniul educaţiei globale. Scopul 
principal al cursului a fost completarea setului de competenţe de lucru pentru lucrătorii/
lucrătoarele de tineret pentru ca aceştia/acestea să devină educatori globali/educatoare 
globale independenţi/independente. 

4. A doua etapă de practică a avut loc în ţările partenere, pe parcursul căreia 
multiplicatorii/multiplicatoarele au transferat competenţele lor într-o nouă rundă de ateliere 
de educaţie globală către mai bine de 600 de tineri din comunităţile lor. 

De a încuraja participarea şi implicarea 
tinerilor/tinerelor în procese globale;

De a dezvolta abilităţile practice ale 
lucrătorilor/lucrătoarelor de tineret în 

dezvoltarea competenţelor de cetăţenie 
globală în propriile comunităţi; 

De a mări nivelul de sustenabilitate a 
stilului de viaţă în rândul tinerilor/tinerelor, 

lucrătorilor/lucrătoarelor şi organizaţiilor 
pentru tineret; 
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5. O întâlnire finală de evaluare a fost organizată în Spania, Malaga în iunie 2017, 
pentru a evalua şi estima impactul întregului proiect şi pentru a planifica modul în care 
reţeaua va continua să funcţioneze pe viitor. 

6. Fiecare partener a diseminat rezultatele proiectului (care includ şi acest manual) 
în comunităţile lor, către persoane şi alte organizaţii interesate, spre a mări interesul societăţii 
civile pentru cetăţenie globală şi rolul său esenţial în contextul agendei globale. 

Principalele rezultate
 ale proiectului au fost:

O reţea de organizaţii puternice şi 
independente active în domeniul educaţiei 
globale în diferite ţări africane şi europene; 

26 de educatori/educatoare în educaţie 
globală cu experienţă, competenţi/

competente şi independenţi/independente; 

1816 participanţi/participante la ateliere 
ţinute pe parcursul proiectului; 

9544 de beneficiari/beneficiare indirecţi/
indirecte; 

Acest manual (pe care îl citeşti acum) pentru 
sprijinirea facilitatorilor/facilitatoarelor de 
educaţie globală; 

Module de formare pentru instruirea 
facilitatorilor/facilitatoarelor de educaţie 
globală în context N-S; 

Instrumente şi metode noi pentru 
dezvoltarea competenţelor de educaţie 
globală. 

*Pe baza procesului acestui proiect, a rezultatelor sale, a feedbackului, nevoilor şi dorinţelor partenerilor 
implicaţi, precum şi a rezultatelor iniţiativelor anterioare, Asociaţia A.R.T. Fusion va conţinua să dezvolte 
asemenea programe şi va include cât mai multe organizaţii posibil de pe diferite continente.  
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Cetăţean/ă Global/ă - 
Educator/Educatoare Global/ă

În acest capitol introducem principalele concepte cu care lucrăm în acest domeniu, precum şi 
implicaţiile lor practice în vieţile noastre personale şi profesionale ca facilitatori/facilitatoare 
de educaţie globală. 

Cele ce urmează reprezintă opiniile şi perspectivele echipei din spatele acestui manual şi suntem 
foarte conştienţi/conştiente că s-ar putea să existe termeni şi definiţii diferite folosite pentru 
concepte similare. Practicieni din întreaga lume au dezvoltat terminologie specifică care are 
cel mai mult sens pentru ei într-un anumit context. Câteodată, aceleaşi organizaţii sau aceiaşi 
educatori şi-au schimbat limbajul sau modul de a defini, pe măsură ce naraţiunile şi priorităţile 
s-au schimbat în anumite perioade de timp. În sfera publică există o mare varietate de perspective 
şi nu există un mod universal acceptat de a lucra cu aceşti termeni şi înţelesurile din spatele lor 
(nici măcar pe aproape!). Vom prezenta opiniile şi perspectivele noastre practice asupra acestor 
concepte, pe baza experienţei noastre, şi toate sugestiile şi recomandările (ce apar în acest capitol 
dar şi în următoarele) trebuie înţelese că atare. 

Un/o cetăţean/ă global/ă este o persoană care are o perspectivă şi 
o gândire globală, care înţelege implicaţiile globale ale acţiunilor sale, îşi asumă 

responsabilitatea ataşată acestora şi face constant schimbări în viaţă sa 
pentru ca impactul asupra lumii să fie unul pozitiv. Avem nevoie de o 

masă critică de cetăţeni globali/cetăţene globale pentru a aduce 
schimbări pozitive în relaţie cu diferite probleme globale, şi nu o avem încă. 

Educaţia globală este una dintre abordările care s-au dovedit a fi foarte eficientă 
pentru creşterea numărului de cetăţeni globali/cetăţene globale. Este acea educaţie 

care dezvoltă competenţe de cetăţenie globală (*competenţa fiind definită că un set 
de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini). Foloseşte metodologie participativă şi principii 

de învăţare experienţială pentru a avea impact asupra participanţilor/participantelor 
săi/sale pe toate cele trei dimensiuni (menţionate anterior: cunoştinţe, abilităţi şi 

atitudini). Are loc în medii diferite (în şcoli sau în afară acestora) şi orice persoană, 
de orice vârstă şi din orice context, poate participa. 
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Există motive diferite pentru care ne găsim în poziţia de a facilita educaţie globală. Din 
experienţa noastră de interacţionare cu numeroşi facilitatori/facilitatoare din diferite ţări, am 
observat următoarea clasificare posibilă. Aceasta ia în considerare motivaţia facilitatorului/
facilitatoarei pentru implicarea in acest domeniu: 

• Acest subiect reprezintă interesul său (poate pasiunea) şi face această muncă voluntar 
sau remunerat; 

• I se cere din partea organizaţiei, superiorilor săi ca o condiţie pentru a obţine altceva ce 
reprezintă de fapt obiectivul său primar; 

• Facilitarea este acel aspect care reprezintă de fapt interesul său (poate pasiunea), 
indiferent de subiectul abordat. 

Acest manual este conceput pentru facilitatorii/facilitatoarele de educaţie globală 
care au trecut deja prin primele lor experienţe de facilitare şi de la care se aşteaptă 
să lucreze, într-o anumită măsură, cu ei/ele înşişi/însele ca cetăţeni globali/
cetăţene globale. Indiferent de motivele cuiva de a fi educator/educatoare global/ă, 
ar trebui să existe schimbări constante (mai mari sau mai mici) la nivel personal, 
ca cetăţeni globali/cetăţene globale (cel puţin în ceea ce priveşte subiectele pe 
care le acoperă în atelierele lor). Un/O educator/educatoare global/ă ar trebui 
să fie şi un/o cetăţean/ă global/ă. Dacă, de exemplu, ţinem sesiuni pe consum 
responsabil, ar trebui de asemenea să fim consumatori/consumatoare responsabili/
responsabile sau să lucrăm cu noi înşine pentru a fi consumatori/consumatoare 
mai responsabili/responsabile; dacă vorbim despre diverse soluţii pentru probleme 
globale, ar trebui şi să fim implicaţi/implicate în unele din aceste soluţii, şi tot aşa. 

O condiţie importantă pentru un proces calitativ cu participanţii tăi/
participantele tale este să fii cetăţean/ă global/ă înainte să fii educator/
educatoare global/ă. Va insufla credibilitate şi integritate în munca ta, ceea ce va 
face ca sesiunile tale să fie mai elocvente şi mai reuşite. Nu există cetăţeni globali/
cetăţene globale perfecţi/perfecte, doar oameni care se găsesc la niveluri diferite ale 
dezvoltării competenţelor de cetăţenie globală. Un/O educator/educatoare global/ă 
ar trebui să se străduiască să devină mai competent/ă ca cetăţean/ă global/ă sau cel 
puţin să facă un efort mai mare în ceea ce priveşte subiectele pe care le abordează 
în sesiunile furnizate. 

Motivaţia de a fi educator/educatoare global/ă va avea o mare influenţă asupra 
procesului de lucru cu aceste competenţe, precum şi asupra convingerii. 
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Subiectele din aria educaţiei globale abordează în mod predominant schimbări 
personale care adesea afectează stilul de viaţă şi confortul persoanei. Oamenii 
mereu primesc schimbarea cu greu, solicită efort, este dificilă, iar ceea ce este 
dificil poate fi uşor respins, amânat sau aşteptat întâi de la alţii şi apoi de la noi 
înşine. 

Sunt tipuri diferite de educatori globali/educatoare globale, în funcţie de felul în care 
lucrează cu propriile lor competenţe de cetăţeni globali/cetaţene globale, de obicei se 
regăsesc undeva între cele două extreme prezentate mai jos, inspirate din vieţile unor 

educatori globali/educatoare globale activi/active în mod real în domeniu. 

• Educatori globali/Educatoare globale care fac din cetăţenia globală misiunea lor 
în viaţă; lucrează în mod activ cu diferite competenţe în viaţa lor de zi cu zi, pentru a 
se schimbă şi a fi mai responsabili/responsabile în context global; caută soluţii diferite, 
încearcă diverse strategii în vieţile lor; se informează constant pe o varietate de subiecte 
(nu doar cele abordate în atelierele lor); chiar dacă ei/ele consideră unele subiecte a 
fi mai importante, se informează în continuare asupra cât mai multora posibil; sunt 
perseverenţi/peseverente în a schimba tot ceea ce poate fi schimbat în felul în care îşi 
trăiesc vieţile; sunt foarte critici/critice cu ei/ele înşişi/însăşi din perspectiva acestor 
aspecte şi cu cei din jur, în special cei cu care colaborează; sunt foarte grijulii cu felul în 
care îşi organizează atelierele, ca acestea să fie cât mai sustenabile şi responsabile posibil; 
nu fac compromisuri decât în situaţii extreme; trăiesc emoţii puternice când nu pot face 
tot ceea ce îşi doresc şi sunt foarte afectaţi/afectate de situaţiile din jurul lor (în ceea ce 
priveşte comportamentele oamenilor, situaţii etc); 

• Educatori globali/Educatoare globale care pun progresul cetăţeniei lor globale 
undeva foarte jos pe lista de priorităţi; aceştia tind să separe munca lor de viaţa 
personală: munca este muncă, viaţa lor personală este viaţă personală; ei/ele au făcut 
unele schimbări şi s-au oprit (de exemplu: câteodată reciclează, câteodată nu, câteodată se 
abţin de la a folosi produsele unei anumite companii, iar alteori fac excepţii etc); renunţă 
cu uşurinţă dacă ceva devine prea dificil; exclud cu desăvârşire unele subiecte din aria lor 
de interes şi atenţie şi se concentrează exclusiv pe altele; acordă puţină atenţie sau deloc 
felului în care este organizat atelierul şi materialelor pe care le folosesc, şi în ce mod; sunt 
mai detaşaţi/detaşate emoţional şi nu cer mult de la ei/ele înşişi/însăşi, de la colegii lor şi 
de la organizatorii atelierelor lor; îşi justifică acţiunile că fiind constant într-un proces şi 
orice schimbare contează; adesea au o definiţie neclară pentru ceea ce înseamnă de fapt 
educaţia globală şi cetăţenia globală (vezi capitolul următor pentru acest aspect anume). 
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Fiecare facilitator/facilitatoare în educaţie globală se va regăsi undeva între aceste două 
exemple. Mulţi practicieni nici măcar nu reflectează la aceste aspecte sau, atunci când o fac, este 
într-un mod mai degrabă superficial; câteodată auto-evaluarea critică poate fi insuficientă pentru 
a reflecta cum se cuvine din aceste perspective, e nevoie de completări cu feedback de la colegi/
colege, participanţi/participante şi prieteni/prietene. 
Tu, ca facilitator/facilitatoare în acest domeniu, ai putea fi intrigat/ă de asemenea categorisire şi, 
în oarecare măsură, s-ar putea să îţi displacă să faci asemenea distincţii. Noi considerăm că este 
important să observi şi să reflectezi adânc asupra acestor aspecte care vor afecta munca ta: 

• Prin felul în care sesiunile tale sunt concepute şi organizate; 
• Prin felul în care interacţionezi cu diverşi facilitatori/facilitatoare; 
• Prin felul în care gestionezi interacţiunea cu diverşi participanţi/participante care sunt 

şi ei/ele facilitatori/facilitatoare în domeniu (dacă vei lucra cu asemenea grupuri); 
• Prin felul în care gestionezi diferite dileme morale, etice şi de integritate care vor apărea 

în cursul desfăşurării activităţii tale. 

Fiecare educator/educatoare global/ă trebuie să reflecteze, să evalueze şi să ia decizii 
privind ce fel de cetăţean /ă global/ă îşi doreşte să fie, în special în relaţie cu subiectele cu 
care lucrează efectiv. Este un exerciţiu pe care e nevoie să îl faci cu tine însuţi/însăţi, împreună 
cu colegii/colegele tăi/tale şi câteodată, e nevoie să îl faci şi cu participanţii/participantele tăi/
tale, pentru a îi/le ajuta să reflecteze mai mult la ce fel de cetăţeni globali/cetăţene globale sunt 
ei/ele şi vor să devină. 
Din momentul în care cineva decide să lucreze cu sine însuşi că cetăţean/ă global/ă, va înfrunta 
diferite dificultăţi, întrucât nu este o cale uşoară. Se vor confrunta cu diferite dileme; vor primi 
reacţii diferite de la oamenii din jur; s-ar putea să se demotiveze din cauza progresului lent sau 
a dificultăţilor de a implementa toate schimbările dorite; vor fi o multitudine de experienţe 
emoţionale, şi multe altele. (Am elaborat în primul manual, https://goo.gl/DKv2Uw paginile 26-28). 

Un/O educator/educatoare global/ă (care este puternic motivat/ă să fie un/o cetăţean/ă global/ă mai 
bun/ă) se va confrunta cu dificultăţi adiţionale şi poate un drum şi mai dificil decât participanţii/
participantele săi/sale. Va avea de gestionat propriul proces, progres şi propria motivaţie, dar şi 
procesul participanţilor/participantelor pentru care se simte, în oarecare măsură, responsabil/ă 
(am discutat mai detaliat aceste provocări în capitolul Exigenţă calităţii). 
Pentru a combate stagnarea, satisfacţia facilă, apatia, demotivarea, e nevoie de auto-reflectare, 
auto-evaluare critică, feedback, grupuri de suport formate din persoane ce gândesc în mod 
asemănător, unde acesta poate reflecta asupra diferitelor criterii, se poate vedea raportat şi la 
alţii, poate împărtăşi provocări şi idei, îşi poate reîmprospăta entuziasmul, poate împărtăşi 
seturi de instrumente şi pune la cale planuri de acţiune (mai mari sau mai mici) care să îi ajute 
să continue. Asemenea întâlniri ar trebui organizate periodic, anual sau chiar de două ori pe 
an, în funcţie de nevoi şi context. Poţi face asta împreună cu colegi/colege cu care lucrezi în 
mod regulat, pentru a va ajuta între voi, sau poţi căuta adunări şi întâlniri special concepute 
pentru aşa ceva. 
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Am creat în practica noastră instrumente diverse pentru a oferi spaţiu practicienilor 
să reflecteze la ei/ele înşişi/însăşi ca cetăţeni/cetăţene globali/globale şi să identifice 
căi, resurse interioare, trucuri prin care să îşi reactualizeze competenţele. Urmatoarele 
instrumente pot fi utilizate personal sau în sesiuni pentru cetăţeni globali/cetăţene globale 
începători/începătoare sau avansaţi/avansate pentru a îi-le sprijini în procesul lor. Pot fi 
utilizate ca atare sau pot fi adaptate şi ajustate la nevoile tale specifice, la conţinut şi context. 
Le vom face o introducere pe scurt şi vom oferi şi indicatii pentru utilizarea lor în munca ta 
personală sau în sesiunile tale. 
*Sunt disponibile şi în versiune ce poate fi editată pe care o poţi descarca de la acest link: https://goo.gl/hmXjo8 
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Auto-evaluare individuală scurtă
(Arii de cetăţenie globală)

Este un instrument ce necesită 20-30 de minute pentru completare. Trebuie completat 
individual şi nu, sub absolut nicio formă, în colaborare cu alte persoane. Include o listă 
de comportamente diferite care pot fi asociate cu un cetăţean/ă global/ă, în care persoana 
trebuie să selecteze diferite opţiuni (instrumentul include instructiuni complete pentru 
completare, vezi pagina următoare). Te invităm să adaugi alte comportamente sau opţiuni 
de răspunsuri şi, în general, să modifici lista aşa cum consideri necesar. Nu există răspunsuri 
corecte sau greşite. 

Indicații pentru utilizarea acestui instrument în propria ta auto-evaluare:

Dacă ai un coleg/o colegă despre care consideri că este mai avansat/ă decât tine în chestiuni 
de cetăţenie globală, roagă-l/roagă-o pe acesta/aceasta să analizeze tabelul şi să adauge alte 
comportamente, în cazul în care crede că nu sunt acoperite toate aspectele; Dacă nu ai un/o 
asemenea coleg/ă, lucrează cu instrumentul aşa cum este.

Tipareste o copie (sau lucrează cu varianta electronică) şi acordă 30 de minute pentru a 
răspunde tuturor întrebărilor. Încearcă să raspunzi despre viaţa ta în general la acest moment.

Fii extrem de sincer/ă şi critic/ă cu tine însuţi/însăţi – mai ales pentru casuţa „întotdeauna” 
– gândeşte-te bine dacă răspunsul este într-adevăr întotdeauna, fără excepţie. Dacă sunt 
excepţii, atunci nu selecta casuţa „întotdeauna”!

Dupa ce termini, interpretează singur/ă rezultatele şi răspunde la aceste întrebări: Care 
sunt primele tale impresii? În care zone îţi e mai confortabil? În care mai dificil? Care te 
interesează mai mult şi de ce? Care mai puţin şi de ce? Ce înseamna asta pentru tine? etc (te 
invitam să adaugi şi mai multe întrebări la acest exerciţiu mental)

Discută cu un/o coleg/ă apropriat/ă, un/o prieten/ă sau o rudă în care ai încredere şi cu care 
poţi vorbi liber despre ceea ce ai aflat. Cu ajutorul sau feedback-ul lor, decide ce schimbari 
doreşti să faci şi/sau ce acţiuni vrei să întreprinzi privind rezultatele acestui chestionar.

Dacă ai un grup de prieteni sau colegi/colege care sunt mai avansaţi/avansate în practicarea 
unora dintre aceste comportamente, îi/le poţi aborda pentru a primi sugestii şi sfaturi 
potrivite contextelor tale. Poţi găsi asemenea grupuri online, forumuri, pagini sau grupuri 
pe reţele de socializare, şi poţi găsi multe răspunsuri şi acolo. 
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Indicații pentru utilizarea acestui instrument în sesiunile tale:

Este mai potrivit pentru grupuri de participanţi/participante care deja au mai lucrat în oarecare 
măsură cu subiectele menţionate în formular.

Împarte fiecărei persoane un formular şi cere-le să completeze individual, fără să se grabească, 
şi să fie foarte sinceri/sincere, nu trebuie să arate răspunsurile nimănui şi nu sunt aşteptate 
anumite răspunsuri de la ei/ele.

Aşteaptă ca tot grupul să completeze şi nu îi lasa să se disturbe.

Mai tarziu, cere-le să formeze mici grupuri cu alte 4-5 persoane şi să împărtăşească atât cât 
doresc între ei/ele, pe baza întrebărilor din auto-evaluare.

Cere-le să formeze grupuri de suport, dacă unul/una dintre participanţi/participante a 
menţionat aspecte cu care are nevoie de ajutor iar un altul poate ajuta (cu acele subiecte) şi pot 
propune idei şi sugestii. Încurajează-i să găsească alte idei, sugestii şi trucuri la care pot recurge 
pentru unele din aceste acţiuni, cu usurinţă şi încredere. Acordă în jur 30 de minute pentru 
lucru în grupuri mici. 

Realizează un debrief final (vezi capitolul despre discuţii de debrief în manual) despre reflecţii, 
insight-uri şi planuri de acţiune ca cetăţeni globali/cetăţene globale. 

Instrument de auto-evaluare extins - 
Cetăţenie globală în viaţa de zi cu zi 

Este un intrument mult mai complex şi detaliat. Se concentrează asupra diferitelor 
dimensiuni din viaţa unei persoane şi solicita reflectare mai profundă asupra diferitelor 
contexte şi comportamente.

Necesită aproximativ 2 ore pentru a fi completat. Este format din mai multe secţiuni, fiecare 
secţiune avand mai multe întrebări şi sarcini, inclusiv stabilirea unor obiective în relaţie cu 
subiectele analizate.

Instrumentul include instrucţiuni de completare şi este de preferat folosirea variantei 
electronice.

Instrumentul este adecvat şi în cadrul unei relaţii de tip mentorat. Dacă vrei să îl foloseşti pentru 
tine însuţi, ai nevoie să găseşti o altă persoană (coleg, prieten, rudă) care este de asemenea 
interesat sau implicat în acest domeniu şi este dispus să lucreze cu tine în această privinţă.
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Vei vorbi prima oara cu acest „mentor” pe baza primei tale runde de răspunsuri şi obiective 
pe care ţi le-ai propus pentru fecare secţiune a formularului. Mai târziu, acesta va verifica 
progresul tău  şi termenele limită stabilite pentru atingerea obiectivelor tale. 

Poţi utiliza acest instrument şi în atelierele tale, în special când lucrezi pe termen lung cu 
acelaşi grup de participanţi. Cere-le să completeze formularul şi să ţi-l trimită, apoi fii mentor 
pentru ei/ele pe parcursul programului, în ceea ce priveşte progresul lor, fie online, fie în 
întâlniri faţă în faţă. Poţi crea un spaţiu în sesiunile tale pentru ca participanţii/participantele 
în grupuri mai mici şi să îşi împărtăşească unii/unele altora rezultatele, progresul şi procesul 
prin care trec.
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Auto-evaluare individuală
-Arii de cetăţenie globală-

În tabelul următor vei găsi o serie de comportamente ce sunt considerate a fi parte din 
dimensiunile cetăţeniei globale. Această listă nu este exhaustivă şi poate include mut mai multe.

Pentru fiecare comportament menţionat în tabel, va trebui să reflectezi la viaţa ta, şi anume, 
în ce măsură în acest moment, comportamentul respectiv este prezent în viaţa ta. Marchează 

în tabel, pe randul orizontal, toate răspunsurile care se aplică în cazul tău . Pentru fecare 
comportament, marchează atâtea căsuţe câte se potrivesc situaţiei tale în acest moment.

Comportament 

Întotdeauna 
– în fiecare 
situaţie

Câte-
odată

Am 
nevoie 
de 
ajutor/
sprijin 
în 
această 
chesti-
une

Am 
nevoie 
de 
mai 
multe 
infor-
maţii

Doresc 
să fac 
mai 
des

Fac 
sufi-
cient

Pot să 
îi mo-
tivez 
pe altii 
să facă 
asta

Co-
men-
tarii

Reduc în orice fel posibil utilizarea 
de hârtie, plastic, metal. 

Refolosesc pe cât posibil toată 
hârtia, tot plasticul, metalul, toată 

sticla folosită. 

Reciclez în întregime hârtia, 
plasticul, metalul, sticla pe care le 

utilizez. 

JReciclez obiectele electrice pe 
care le utilizez acasă/la birou/etc.

Reciclez toate bateriile pe care le 
utilizez.

Compostez în întregime reziduu-
rile organice.

Am propria mea sacoşă când merg 
la cumparaturi şi nu le accept pe 

cele oferite de magazine. 

Folosesc scările în loc de lift/scari 
rulante. 

Sunt foarte atent/ă şi precaut/ă în 
ceea ce priveşte consumul meu de 

electricitate oriunde mă aflu. 
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Utilizez doar obiecte care economisesc 
energie (becuri, dispozitive).

Sunt foarte atent şi precaut în ceea ce 
priveşte consumul meu de apa oriunde mă 

aflu.

Nu consum apă îmbuteliată.

Evit produsele cu amprentă mare de apă.

Folosesc transportul public.

Iau trenul sau autobuzul în loc de avion 
chiar şi pentru o călătorie de 24 de ore.

Dacă iau avionul, compensez pentru emi-
siile mele de CO2.

Reflectez constant la ce nevoi am în relaţie 
cu lucrurile pe care le cumpăr.

Verific originea lucrurilor pe care le 
cumpăr/utilizez.

Am o listă de mărci pe care le evit/le boic-
otez pentru comportamentul lor neetic şi 

iresponsabil. 

Fac un efort în plus să utilizez/consum 
produse locale sau din regiunea mea/de pe 

continentul meu. 

Evit sau încerc să reduc consumul de carne. 

Cumpar vrac/mai multe produse odată în 
loc de produse împachetate.

Evit irosirea produselor alimentare. 

Îmi măsor amprenta anual şi încerc să o 
reduc în fiecare an. 

Încerc pe cât posibil să fiu un consumator 
critic şi responsabil în timpul oricarui fel de 

cumpărături.  

Evit să cumpăr daruri pentru cei dragi care 
sunt doar simbolice/nefolositoare/nedorite. 

Mă implic în discuţii pe teme globale cu 
cei din jur (pentru a influenţa o schimbare 

în comportamentul lor sau mai multă 
reflectare). 

Mă informez, sunt la curent cu realităţi 
globale, practici. 

Semnez petitii globale pentru a influenţa 
decizii la scară globală. 
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1. Evaluare generală

✓ Care sunt prioritățile tale în acest moment? (nu trebuie să aibă legătură cu domeniul 
educaţiei globale)

✓ Care sunt ariile din viaţa ta carora ai vrea să le dedici mai mult timp şi nu 
reuseşti în acest moment? (nu trebuie să aibă legătură cu educaţia globală)

✓ În ce fel consideri că problemele globale şi educaţia globală sunt parte din viaţa 
ta in acest moment?

✓ În acest moment, în ce măsură crezi că ai atitudinile potrivite pe care ar trebui 
să le aibă un/o cetăţean/ă global/ă şi un/o educator/educatoare global/ă?

a. Deloc     b. Puţin     c. Mult     d. În întregime

Cetăţenie globală în viaţa de zi cu zi  
Instrument de auto-evaluare extins

*N.B. Acest instrument a fost creat de echipa A.R.T. Fusion pentru un proiect specific de educaţie globală.A 
fost conceput pentru facilitatorii/facilitatoarele proiectului respectiv, pentru ca aceştia/acestea să îşi 
auto-evalueze competenţele de cetăţenie globală şi pentru a dezvolta planuri de acţiune personalizate. 
Instrumentul a fost utilizat doar în Romania pana în 2017 şi este încă în stadiu de testare.

Instrucţiuni pentru completare:

Este nevoie să fii foarte onest/ă şi detaliat/ă în răspunsurile tale! Răspunsurile pe care le dai vor fi 
folosite pentru monitorizarea şi stimularea schimbărilor tale de atitudine şi comportament în relație 
cu aspecte diferite ale cetăţeniei globale.

Chestionarul este conceput special pentru a fi completat exact în ordinea prezentată în document, 
fără a citi următoarele întrebări şi variante de răspuns înainte de a răspunde la întrebarea curentă. 
Lecturarea în avans ar putea influenţa modul în care răspunzi, aşa că te rugăm să te abții.

Nu există răspunsuri dezirabile pe care le aşteptăm de la tine, doar răspunsuri care reflectă cel mai 
bine stilul tău de viaţă actual.

Ar trebui să furnizezi un răspuns pentru fiecare întrebare sau aspect menţionat în formular.

Nu te grăbi în completarea acestui formular! Unele persoane termină într-o zi, altele în câteva zile, 
cu pauze pentru reflecție. 
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Detaliază motivele oricarora dintre răspunsurile tale:

• Care crezi că sunt punctele tale forte ca cetăţean/ă global/ă? Elaborează mai jos: 

• Care crezi că sunt punctele tale slabe ca cetăţean/ă global/ă? Elaborează mai jos: 

Din acest punct, introducem o serie de categorii ce includ diferite dimensiuni ale vieţii oricărei 
persoane, în special relevant în viaţa unui/unei cetăţean global/cetăţene globale. Pentru fiecare 

categorie, prima parte, constând în întrebări, se concentrează asupra unui set de comportamente ce 
reflectă, mai mult sau mai puţin, cum ar trebuie să se poarte/să fie un/o cetăţean/ă global/ă. A doua 

parte îţi oferă spaţiu să detaliezi despre alegerile tale şi să stabileşti un obicetiv personal pentru 
fiecare din aceste dimensiuni pentru următoarele 3 luni.

2. Reciclare/ Refolosire în general

În acest moment, în ce măsură reciclezi/refoloseşti următoarele produse? 
(Include în evaluarea ta situaţii în care ai ales să păstrezi obiectele 

până când a apărut următoarea ocazie adecvată)
*chiar dacă există un context în care nu ai putere de decizie, tot trebuie să menţionezi frecvența 
întrucât, în ciuda acestui aspect, face parte din consumul tău /tiparul tău  de folosire al acestor obiecte 
– întotdeauna ai o alegere, inclusiv aceea de a refuza

• Baterii (acasă, la birou, pe stradă, la şcoală, în magazine, la evenimente, la cursuri de formare, 
conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Telefoane mobile (acasă, la birou, pe stradă, la şcoală, în magazine, la evenimente, la cursuri de 
formare, conferinţe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Conserve/doze metalice (acasă, la birou, pe stradă, la şcoală, în magazine, la evenimente, la 
cursuri de formare, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Produse electrice (aspirator, televizor, cuptor cu microunde, etc.)  (acasă, la birou, în vizita, pe 
stradă, la şcoală, în magazine, la evenimente, la cursuri, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Produse organice – prin compostare (acasă, la birou, în vizita, pe stradă, la şcoală, în 
magazine, la evenimente, la cursuri, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)
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Te rugăm să oferi detalii pentru fiecare întrebare la care ai răspuns 
CÂTEODATĂ şi/sau NU privind cauzele sau motivele pentru aceste răspunsuri: 

Te rugăm să oferi detalii pentru fiecare întrebare la care ai răspuns 
DA şi/sau CÂTEODATĂ cu privire la ceea ce te motivează să acționezi astfel; menţionează dacă ai un 

sistem propriu sau abordări pentru a recicla/refolosi:  

Pe baza răspunsurilor anterioare, te rugăm să stabileşti un obiectiv de îmbunătăţire a 
comportamentului tău  în aceste arii în următorele 3 luni. Notează:

3. Hârtie

În acest moment, în ce măsură refoloseşti următoarele tipuri de hârtie?
(Include în evaluarea ta şi situaţii în care ai ales să pastrezi obiectele pana când 

a aparut următoarea ocazie adecvata)
*refolosirea se referă la a folosi din nou hârtii deja utilizate (parțial sau complet): 

ca ambalaj, creare de noi obiecte, hârtie pentru notițe, etc..

• Fluturași, broșuri, afișe (acasă, la birou, pe stradă, la şcoală, în magazine, la evenimente, la cursuri 
de formare, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Ambalaje de la produse (pe care le cumperi sau pe care le primeşti), cadouri, cumpărături, 
facturi, plicuri, servețele etc (acasă, la birou, pe stradă, la şcoală, în magazine, la evenimente, la 
cursuri de formare, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Bilete (de autobuz, de tren, de avion, bilete de îmbarcare, bilete de intrare) 
a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Conspecte, materiale de la cursuri, seminare sau conferințe, etc. (de la şcoală, evenimente, 
cursuri sau seminare, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

Te rugăm să oferi detalii pentru fiecare întrebare la care ai răspuns 
CÂTEODATĂ şi/sau NU privind cauzele sau motivele pentru aceste răspunsuri: 

Te rog să oferi detalii pentru fiecare întrebare la care ai răspuns 
DA şi/sau CÂTEODATĂ cu privire la ceea ce te motivează să acționezi astfel 

şi dacă după ce refoloseşti hârtia o şi reciclezi.  
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În acest moment, în ce măsură reciclezi următoarele tipuri de hârtie? 
(Include în evaluarea ta şi situaţii în care ai ales să păstrezi
 obiectele până când a apărut următoarea ocazie adecvată) 
*în acest context, reciclare înseamnă să pui hârtia în pubela 

pentru hârtie sau să o duci la centrul de reciclare

• Ziare, reviste, fluturași, broșuri, afișe, etc (acasă, la birou, pe stradă, la şcoală, în magazine, 
la evenimente, la cursuri de formare, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Ambalaje de la produse (pe care le cumperi sau pe care le primeşti), cadouri, cumpărături, 
facturi, plicuri, servețele etc (acasă, la birou, pe stradă, la şcoală, în magazine, la evenimente, la 
cursuri de formare, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Bilete (de autobuz, de tren, de avion, de îmbarcare, de intrare etc)  
a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Conspecte, materiale de la cursuri, seminare sau conferințe. (la şcoală, evenimente, 
cursuri sau seminare etc)  

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

Te rugăm să oferi detalii pentru fiecare întrebare la care ai răspuns
 CÂTEODATĂ şi/sau NU privind cauzele sau motivele pentru aceste răspunsuri: 

Te rog să oferi detalii pentru fiecare întrebare la care ai răspuns 
DA şi/sau CÂTEODATĂ cu privire la ceea ce te motivează să acționezi astfel; menţionează dacă 
ai propriul sistem sau abordări pentru a colecta şi recicla hârtia folosită, precum şi dacă după ce 

refoloseşti hârtia o şi reciclezi.  

În ce măsură reuseşti să reduci cantitatea de hârtie pe care o foloseşti în general?
a. Deloc     b. Puţin     c. Mult     d. În întregime

Dacă ai ales unul din ultimele 3 răspunsuri, te rugăm să oferi detalii cu privire la ceea 
ce faci, cum, cât de mult, în ce condiţii, în care context: acasă, la birou, pe strada, în 

magazine, la evenimente, în călătorii, etc.?

Dacă ai răspuns NU, care sunt cauzele sau motivele pentru acest răspuns?
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De ce ai avea nevoie ca în următoarele 3 luni sa: 
• Refoloseşti cel puţin 50% din hârtia pe care o foloseşti
• Reciclezi 100% din hârtia folosita
• Reduci consumul cu 50%?

Pe baza răspunsurilor anterioare, te rugăm să stabileşti un obiectiv pentru 
îmbunătăţirea comportamentului tău în aceste arii în următoarele 3 luni. Notează:

4. Plastic

Cât de adesea foloseşti plastic în următoarele situaţii?
*chiar dacă există un context în care nu ai putere de decizie, tot trebuie să menţionezi frecventa 

întrucât, în ciuda acestui aspect, face parte din consumul tău /tiparul tău  de folosire al acestor obiecte – 
întotdeauna ai o alegere, inclusiv aceea de a refuza

• Bei ceai/cafea din pahare de plastic (acasă, la birou, pe strada, la şcoală, în magazine, la 
evenimente, la cursuri de formare, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Foloseşti un pai de plastic (acasă, la birou, pe stradă, la şcoală, în magazine, la evenimente, la 
cursuri de formare, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Consumi mâncare „la pachet” (“take away”) (acasă, la birou, pe stradă, la şcoală, în magazine, 
la evenimente, la cursuri de formare, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Accepți/ cumperi sacoșa de plastic în magazine (acasă, la birou, pe stradă, la şcoală, în 
magazine, la evenimente, la cursuri de formare, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Bei apa îmbuteliată (acasă, la birou, pe stradă, la şcoală, în magazine, la evenimente, la cursuri 
de formare, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Foloseşti lingurița/bețișor pentru amestec în ceai/cafea, etc. (acasă, la birou, pe stradă, 
la şcoală, în magazine, la evenimente, la cursuri de formare, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Foloseşti tacâmuri şi vase de plastic (furculițe, farfurii, cuțite) (acasă, la birou, pe stradă, la 
şcoală, în magazine, la evenimente, la cursuri de formare, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)
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Te rugăm să oferi detalii pentru fiecare întrebare la care ai răspuns 
CÂTEODATĂ şi/sau NU (niciodată) privind cauzele sau motivele pentru care ai răspuns astfel: 

Te rugăm să oferi detalii pentru fiecare întrebare la care ai răspuns 
DA în ceea ce priveşte motivaţia ta; menţionează dacă ai un sistem propriu de a evita folosirea 
plasticului în acele situaţii (de exemplu, ai propria sticlă de apă ai o cană pentru călătorii, etc). 

În acest moment, în ce măsură reciclezi sau refoloseşti plasticul pe care îl foloseşti?  
a. Deloc     b. Puţin     c. Mult     d. În întregime

Dacă ai ales unul din ultimele 3 răspunsuri, te rugăm să oferi detalii despre ceea ce 
faci, cum, cât de des, în ce condiţii, pentru fiecare context: acasă, la birou, pe stradă, la 

şcoală, în magazine, la evenimente, în călătorii, etc.?

Dacă ai răspuns NU, care sunt cauzele sau motivele pentru acest răspuns?

De ce ai avea nevoie astfel ca în următoarele 3 luni să: 
• Refoloseşti cel puţin 50% din plasticul pe care îl foloseşti
• Reciclezi 100% din plasticul pe care îl foloseşti
• Reduci consumul tău  cu 50%?

Pe baza răspunsurilor tale anterioare, te rugăm să stabileşti un obiectiv pentru 
îmbunătăţirea comportamentului tău  în aceste arii în următoarele 3 luni. Notează: 

5. Sticlă

În acest moment, în ce măsură reciclezi sau refoloseşti sticla pe care o foloseşti?   
a. Deloc     b. Puţin     c. Mult     d. În întregime

Dacă ai ales unul dintre ultimele 3 răspunsuri, te rugăm să furnizezi detalii despre ceea 
ce faci, cum, cât de mult, în ce condiţii, în care context: acasă, la birou, pe stradă, la 

şcoală, în magazine, la evenimente, în vacanță etc.?

De ce ai avea nevoie ca în următoarele 3 luni să: 
• Reciclezi 100% din sticla pe care o foloseşti?

Te rugăm să stabileşti un obiectiv realist pentru următoarele 3 luni astfel încât să 
îmbunătăţeşti comportamentul tău  pe această dimensiune! Notează:
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6. Electricitate

În acest moment, în ce măsură eviți/reduci consumul de electricitate?
*chiar dacă există un context în care nu ai putere de decizie, tot trebuie să menţionezi frecvența 

întrucât, în ciuda acestui aspect, face parte din consumul tău  de electricitate – 
întotdeauna ai o alegere, inclusiv aceea de a refuza.

• Foloseşti scările în loc de lift sau scări rulante în mod regulat (acasă, la birou, pe stradă, 
la şcoală, în magazine, la evenimente, cursuri, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Nu lași niciun dispozitiv în modul standby (calculator, televizor, cuptor cu microunde, 
player DVD, routere wireless, dispozitive televiziune prin cablu, încărcătoare pentru telefon mobil, 
etc.) (acasă, la birou, la şcoală, în magazine, la evenimente, la cursuri de formare, conferințe, în 
călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Îţi foloseşti laptopul (dacă ai unul) cât mai mult posibil pe baterie, nu în priza (acasă, la birou, 
la şcoală, în magazine, la evenimente, la cursuri de formare, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Foloseşti doar becuri cu eficiență energetică (acasă, la birou, la şcoală, etc.) 
a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Verifici tot timpul, o dată sau de două ori, dacă luminile care nu sunt necesare sunt 
stinse (acasă, la birou, la şcoală, în magazine, la evenimente, la cursuri de formare, conferințe, în 
călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Eviți uscătoarele pentru mâini în toaletele publice  
a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Eviți să foloseşti cuptorul cu microunde (acasă, la birou, în călătorii, etc.) 
a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Eviți să foloseşti aparate de cafea (acasă, la birou, la şcoală, în magazine, la evenimente, la 
cursuri de formare, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)
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• Eviți să foloseşti automatele pentru ceai, cafea, sucuri, etc (acasă, la birou, pe stradă, la 
şcoală, în magazine, la evenimente, la cursuri de formare, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

Te rugăm să oferi detalii pentru fiecare întrebare la care ai răspuns 
CÂTEODATĂ şi/sau NU (niciodată) privind cauzele sau motivele pentru care ai răspuns astfel: 

Te rugăm să oferi detalii pentru fiecare întrebare la care ai răspuns 
DA în ceea ce priveşte motivaţia ta; menţionează dacă ai un sistem propriu de a reduce/evita 

consumul de electricitate. 

Te rugăm să stabileşti un obiectiv realist pentru următoarele 3 luni astfel încât să faci 
progrese în ceea ce priveşte această dimensiune şi să reduci consumul de electricitate. 

Notează:

7. Apă

În acest moment, în ce măsură eviți/reduci consumul de apă? 
*chiar dacă există un context în care nu ai putere de decizie, tot trebuie să menţionezi frecvența 
întrucât, în ciuda acestui aspect, face parte din consumul tău de apă – întotdeauna ai o alegere, 

inclusiv aceea de a refuza. 

• Eviți dușuri/băi zilnice (acasă, în vizită, la cursuri de formare, conferințe, în călătorii, etc.) 
a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Dacă faci baie, nu umpli cada mai mult de o treime sau jumătate (acasă, în vizită, la 
cursuri de formare, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)
 
• Când faci duș, nu durează mai mult de 5 minute (acasă, în vizită, la cursuri de formare, 

conferințe, în călătorii, etc.) 
a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Când te speli pe dinți, opreşti apa în timpul periajului (acasă, în vizită, la cursuri de 
formare, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Când speli vasele opreşti apa în timp ce aplici detergent (acasă, în vizita, la cursuri de 
formare, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)
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• Eviți produsele cu amprenta mare de apă (acasă, în vizită, la birou, pe stradă, la şcoală, în 
magazine, la evenimente, la cursuri de formare, conferințe, în călătorii,  etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Nu tragi apa de fiecare dată sau nu lași să se golească rezervorul (acasă, în vizită, la 
cursuri de formare, conferințe, în călătorii,etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Foloseşti dispozitive pentru a reduce presiunea apei de la robinet şi, implicit, 
consumul de apă.

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Bei/consumi numai apă de la robinet (acasă, în vizită, pe stradă, la şcoală, în magazine, în 
timpul cursurilor, conferințelor, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)
*dacă motivul pentru care răspunzi NU la această întrebare este grija pentru sănătatea ta, următoarea 

întrebare este, Ai testat apa în locaţia ta? (DA or NU) 

Te rugăm să oferi detalii pentru fiecare întrebare la care ai răspuns 
CÂTEODATĂ şi/sau NU (niciodată) privind cauzele sau motivele pentru care ai răspuns astfel: 

Te rugăm să oferi detalii pentru fiecare întrebare la care ai răspuns 
DA în ceea ce priveşte motivaţia ta; menţionează dacă ai un sistem propriu de a reduce/evita 

consumul/irosirea apei. 

Te rugăm să stabileşti un obiectiv realist pentru următoarele 3 luni astfel încât să faci 
progrese în ceea ce priveşte această dimensiune şi să reduci consumul de apă. Notează:

8. Transport

În acest moment, în ce măsură eviți/reduci emisiile de CO2 prin transport?  
*  chiar dacă există un context în care nu ai putere de decizie, tot trebuie să menţionezi frecvența 

întrucât, în ciuda acestui aspect, face parte din consumul/uzul tău  – 
întotdeauna ai o alegere, inclusiv aceea de a refuza. 

• Eviți să foloseşti automobilul (al tău , al prietenilor, taxiuri, pentru vizite, evenimente, cursuri, 
conferințe, în călătorii, etc.)

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)
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• Dacă ai nevoie să foloseşti un automobil, faci autostopul sau recurgi la sisteme de 
utilizare în comun a automobilului (pentru a merge la şcoală sau la serviciu, în vizite, la 
evenimente, cursuri, conferințe, în călătorii, etc.)

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Foloseşti transportul în comun în orașul tău  (tramvai, autobuz, metrou) (pentru a merge 
la şcoală sau la serviciu, în vizite, la evenimente, cursuri, conferințe, în călătorii, etc.)

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Călătoreşti cu trenul sau autocarul în loc de avion chiar pentru un drum de 24 de 
ore pentru şcoală sau munca, în vizită, pentru evenimente, cursuri, conferințe, în 
călătorii, etc. 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Mergi cu bicicleta (la şcoală sau la muncă, în vizit, la evenimente, cursuri, conferințe, în călătorii, etc.)
a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Mergi pe jos la şcoală sau la muncă, în vizita, la evenimente, cursuri, conferințe, în 
călătorii, etc.

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

Te rugăm să oferi detalii pentru fiecare întrebare la care ai răspuns 
CÂTEODATĂ şi/sau NU (niciodată) privind cauzele sau motivele pentru care ai răspuns astfel: 

Te rugăm să oferi detalii pentru fiecare întrebare la care ai răspuns
 DA în ceea ce priveşte motivaţia ta; menţionează dacă ai un sistem propriu 

de a reduce/evita emisii CO2. 

Te rugăm să stabileşti un obiectiv realist pentru următoarele 3 luni astfel încât să faci 
progrese în ceea ce priveşte această dimensiune şi să reduci emisiile de CO2. Notează:

9. Comportament de consumator/consumatoare

În acest moment, în ce măsură încerci să fii un/o consumator/conumatoare responsabil/ă?
* chiar dacă există un context în care nu ai putere de decizie, tot trebuie să menţionezi frecvența 

întrucât, în ciuda acestui aspect, face parte din consumul tău /tiparul tău  de folosire al acestor obiecte – 
întotdeauna ai o alegere, inclusiv aceea de a refuza.

• Reflectezi constant asupra nevoilor tale în relație cu obiectele pe care le cumperi 
a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)
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• Reflectezi constant asupra nevoilor tale în relație cu obiectele pe care le cumperi 
a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Verifici originea obiectelor pe care le cumperi/foloseşti (acasă, în vizită, pe stradă, la 
școală, în magazine, la cursuri, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Ai o listă de mărci pe care le eviți/boicotezi pentru comportamentul lor neetic şi 
iresponsabil (acasă, în vizită, pe stradă, la școală, în magazine, la cursuri, în călătorii etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)
*dacă alegi DA/CÂTEODATĂ menţionează care sunt acestea:________________

• Eviți să foloseşti obiecte produse în alte țări (inclusiv alte continente) dacă există alternative 
produse în ţara ta sau pe continentul tău . (acasă, în vizită, la birou, pe stradă, la şcoală, în magazine, 
la evenimente, la cursuri de formare, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Faci un efort în plus să foloseşti/consumi produse locale sau din regiunea/de pe 
continentul tău  (acasă, în vizită, la birou, pe stradă, la şcoală, în magazine, la cursuri de 
formare, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• În ceea ce priveşte produsele de pe alte continente, faci un efort în plus să cumperi 
fair trade/mărci responsabile (acasă, în vizită, la birou, pe stradă, la şcoală, în magazine, la 
cursuri de formare, conferințe, în călătorii,  etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Eviți sau încerci să reduci consumul de carne (dacă mănânci carne ) (acasă, în vizită, pe 
stradă, la şcoală, în magazine, la cursuri, conferințe, în călătorii etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Eviți să iroseşti mâncare (acasă, în vizită, pe stradă, la şcoală, în magazine, la cursuri, 
conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Cumperi haine sau obiecte personale doar când ai într-adevăr nevoie (independent de 
tendinţele modei sau de alte influenţe, etc)

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Încerci să refoloseşti hainele vechi în diferite feluri. 
a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Încerci să fii, pe cât posibil, un/o consumator/consumatoare critic/ă şi responsabil/ă 
în timpul cumpărăturilor de orice fel 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)
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• În general, eviți să cumperi daruri pentru cei dragi care sunt doar simbolice/
nefolositoare/nedorite/doar un gest în diverse ocazii (acasă, în vizită, la şcoală, în 
magazine, la cursuri, conferințe, în călătorii, etc.) 

a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

Te rugăm să oferi detalii pentru fiecare întrebare la care ai răspuns 
CÂTEODATĂ sau/si NU (niciodată) privind cauzele sau motivele pentru care ai oferit acest răspuns: 

Te rugăm să oferi detalii pentru fiecare întrebare la care ai răspuns 
DA (tot timpul) sau CÂTEODATă privind motivaţia ta să acționezi astfel; menţionează dacă ai 

propriul tău  sistem pentru a fi un/o consumator/consumatoare mai responsabil/ă. 

Te rugăm să stabileşti un obiectiv realist pentru următoarele 3 luni astfel încât să 
faci progrese în ceea ce priveşte creșterea nivelului tău  de responsabilitate ca şi 

consumator/consumatoare. Notează: 

10. Interacţiunea cu alţii

În acest moment, în ce măsură te implici în discuţii pe teme globale cu cei 
din jurul tău, care ar putea să aibă o influenţă asupra lor şi să le schimbe 

comportamentul/opiniile?  

• Cu membri apropiati din familie 
a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Cu membri mai îndepartați din familie 
a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Cu prieteni/prietene apropiați/apropiate
a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Cu colegi/colege de şcoală/de muncă
a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Cu beneficiarii cu care lucrezi
a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)

• Cu oameni întâmplători în contexte întâmplătoare
a. DA (tot timpul)        b. Câteodată        c. NU (niciodată)
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Te rugăm să oferi detalii pentru fiecare întrebare la care ai răspuns 
CÂTEODATĂ şi/sau NU (niciodată) privind cauzele sau motivele pentru care ai răspuns astfel. 

Te rugăm să oferi detalii pentru fiecare întrebare la care ai răspuns 
DA (tot timpul) sau CÂTEODATĂ privind motivaţia ta de a acționa astfel, subiectele pe care le 

discuţi şi dacă ai o abordare anume. 

Te rugăm să stabileşti obiective realiste pentru următoarele 3 luni, astfel ca tu să faci 
progrese în ceea ce priveşte influenţa pe care ai vrea să o ai asupra altora ca ei să devină 

cetăţeni globali/cetăţene globale mai responsabili/responsabile. Notează: 
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  Sesiuni de educaţie globală

Probleme globale

Interdependenţe globale, Dezvoltare sustenabilă, Încălzire globală/Schimbare climatică, 
Mediu (general), Stil de viaţă, Consumerism, Drepturile omului/Drepturile copilului, 

Drepturile animalelor, Comert, Pace şi securitate, Migrare, Refugiaţi, Sănătate globală, 
Inegalitate globală,  Sănătate globală, Inegalităti globale, Egalitate de gen, Hrană, Relativism cultural, 

Educaţie, Saracie, Fundamentalism religios, Datorii internationale, Infrastructură, Energie, 
Corupţie, Creşterea populaţiei, Şomaj, Discriminare/Persecuţie, Politici internaţionale, 

sisteme de guvernare, Neo-colonialism, Tehnologie, Resurse, Deşeuri, etc. 

Când este o problemă 
o problemă globală?  

O problemă devine o problemă globală când are implicații şi 
perspective mai ample clare la scară globală şi/sau o influenţă globală
 asupra dezvoltării sale. Multe dintre temele menţionate mai sus pot fi 

explorate ca probleme globale sau ca probleme locale/naționale/regionale
 în funcţie de modul de abordare. Chiar dacă suntem cu toţii de acord 

că acestea sunt probleme globale, dacă nu le privim din perspectivă globală,
 atunci nu le vom vedea ca atare.
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Competenţe de cetăţenie globală –
 educaţie globală

Pentru a explora şi lucra cu această arie vastă de teme prezente în viaţa sa, un/o cetăţean/ă 
global/ă are nevoie să dezvolte anumite competenţe specifice. Am oferit mai multe detalii în 
această privinţă în primul manual (https://goo.gl/DKv2Uw  paginile 18-25). Educaţia globală îi 
sprijina pe participanţii săi să dezvolte competenţe relevante de cetăţenie globală în relaţie cu 
aceste teme. Câteodată, în mod intenţionat sau nu, ne entuziasmăm atât de mult în abordarea 
unui anumit subiect încât până la urmă nu concepem un atelier de educaţie globală ci un alt 
fel de atelier, de exemplu: anti-rasism, educaţie pentru pace, drepturile omului etc.

Menţiune: nu orice sesiune de educaţie în drepturile omului, 
educaţie pe pace, mediu, discriminare, etc este 

şi o sesiune de educaţie globală!  

Dacă dorim, într-adevăr, putem extrapola sensuri, conexiuni şi relaţii astfel ca totul să se conecteze 
cu totul, în special dacă devenim filozofici sau vrem să atragem atenţia într-o anumită privinţă. 
Dacă decidem să discutam în termeni practici, e nevoie să fim mult mai precişi în sfera noastră de 
lucru. Dacă noi credem că totul poate fi conectat cu totul, atunci cu uşurinta poate deveni şi nimic. 
Educaţia globală este un domeniu în care e nevoie să exprimam clar ce facem, de ce o facem şi când, 
şi că ceea ce facem nu este de fapt altceva, alt domeniu.  

Întampinăm situaţii în care este nevoie să specificăm diferenţa între educaţie globală şi alte tipuri de 
educaţie (din punct de vedere al temelor acoperite şi al abordării), câteodată este nevoie să facem 
asta cu participanţii/participantele noştri/noastre sau cu alţi actori din domeniul educaţional care 
poate nu cunosc sau nu înţeleg prea bine ce facem noi. 

Susţinem cu tarie o definire clară a domeniului educaţiei globale, care nu poate fi descris cu usurinţă 
ca sub-domeniu a altui tip de educaţie sau a unui amestec de alte tipuri de educaţie. 

Acestea sunt criteriile pe care le folosim pentru a defini o sesiune 
ca fiind sesiune de educaţie globală (pe langă criteriile metodologice 

care sunt generale pentru orice metodologie participativă):

• Abordează o temă globală; una menţionată mai devreme, un subpunct al oricareia din 
cele enumerate sau altele care nu apar deja în listă, etc;

• Oricare ar fi aria de competenţe pe care doreşti să o dezvolţi (cunoştinţe, abilitati, 
atitudini), această trebuie să aibă legătură cu tema abordată. De exemplu: Un atelier 
care are ca obiectiv dezvoltarea empatiei în general nu va fi atelier de educaţie globală, cel 
mult poate fi atelier de dezvoltare personală. Dacă obiectivul tău  este să dezvolţi empatia 
faţă de vieţile muncitorilor din fabrici ce produc obiecte pe care noi le cumpărăm, sau 
de pe plantaţii de pe care vine hrana noastră, atunci putem spune că este o competenţă 
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specifică legată de o temă globală. În acelaşi timp, acest aspect trebuie să fie predominant 
în sesiunea ta, punctul central, nu un comentariu făcut în grabă la finalul sesiunii tale. 

• Are o dimensiune globală ce se reflectă în conceperea sesiunii. Participanţii/
Participantele trebuie să înţeleagă din sesiunea ta implicaţiile sau conexiunile globale 
pe care le-am menţionat în definirea unei probleme globale. De exemplu, un atelier 
în timpul caruia plantaţi copaci nu este neapărat un atelier de educaţie globală dacă 
participanţii/participantele nu înţeleg problema despăduririi la scală globală, sau 
conexiunile dintre plantarea copacilor şi emisiile de CO2 (si rolul acestora în încălzirea 
globală), şi tot aşa. În mod similar cu criteriul anterior, dimensiunea globală trebuie 
să fie un aspect predominant în sesiunea ta ca rezultat al învăţării şi nu ceva aditional 
menţionat la începutul sau finalul sesiunii.

  Ca educator global/educatoare globală, trebuie să poţi explora şi 
lucra cu temele globale variate în relaţie cu care e nevoie să dezvolţi 

competenţe specifice pentru participanţii/participantele tăi/tale. În acest
 scop, ar trebui să grupezi subiectele pe arii de interes şi să încerci să le

 prioritizezi. E adevărat, toate subiectele sunt importante şi cruciale în oarecare 
măsură dar acest exerciţiu de prioritizare se referă mai mult la a analiza care 

subiecte trebuie înţelese şi explorate mai înainte şi a stabili o ordine 
logică de abordare a lor. Acest lucru te va ajuta să organizezi şi să structurezi 

subiectele alese de tine şi competenţele asociate lor în funcţie de modul în care o 
persoană şi-ar putea dezvolta competenţele de cetăţenie globală cel mai bine.

În primul nostru manual, am prezentat câteva sugestii în ceea ce priveşte subiectele pe care le 
consideram importante pentru dezvoltarea de competenţe de cetăţenie globală de bază cum ar 
fi: introducere generală în probleme globale, înţelegere generală a interdependenţelor globale, 
consum responsabil, stil de viaţă sustenabil, schimbare climatică şi sensibilitate culturală. 
Considerăm că acestea sunt cele de bază, care vor facilita ulterior abordarea de către participanti 
a altor teme şi subteme (si competenţele asociate lor).

Te încurajăm, ca facilitator/facilitaoare, să analizezi toate problemele şi competenţele asociate şi 
să creezi propria listă de prioritaţi. Câteodată nu ai influenţă asupra temelor pe care concepi şi 
livrezi ateliere (îţi pot fi date/impuse) dar dacă îţi este clar care este locul lor pe aceata hartă mentală 
a temelor globale, îţi va fi de ajutor în procesul de concepere a unor asemenea ateliere. Această 
clasificare va fi utilă atunci când trebuie să lucrezi cu diferite grupuri-ţintă, cu diferite experienţe 
legate de aceste teme, în abordarea subiectelor (vezi mai multe detalii despre lucrul cu grupuri-ţintă 
variate tot în acest capitol).
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Înainte să începi să concepi o sesiune pe o anumită temă, 
este important să treci prin următoarele întrebări şi sarcinile 

asociate lor, pentru tema respectivă. Te va ajuta să te poziţionezi 
faţă de subiect şi îţi va da o perspectivă asupra nevoii tale de studiu 

şi pregătire pentru a concepe şi livra cu succes sesiunea.

Poţi răspunde la aceste întrebări 
individual sau poţi să le discuţi cu co-

facilitatorul tău, dacă există:

Care este legătura ta cu această temă?

Cum este prezentă în viaţa ta 
(personală şi profesională) sau 

cum te afectează?

Cum o gestionezi în viaţa de zi cu zi?

Este ceva ce ai putea face, 
dacă nu faci ceva în acest

 moment legat de acest subiect?

De ce ar trebui să faci ceva 
sau să nu faci?

Cât de motivat eşti faţă de acest subiect? 
Esti suficient de motivat/ă încât 

să furnizezi o sesiune pe acest subiect?

Dacă eşti foarte motivat/ă, 
poţi transfera această motivaţie 

participanţilor tăi?

Cât de multe cunoşti 
în acest moment despre
acest subiect?

Ce informaţii/materiale ai deja 
pe această tema? Cât de recente/
vechi sunt? Din ce surse provin?

Cât cunosc deja participanţii/
participanele tăi/tale despre această temă? 
De unde ştii ce ştiu ei/ele deja 
(te bazezi pe presupunerile tale sau ai 
indicatori obiectivi)?

Te simţi pregătit/ă să pui la punct
 un atelier pe acest subiect?

Cât timp ai la dispoziţie pentru a 
te informa şi pentru a face rost de alte 
materiale pentru a pregăti atelierul în sine?

Ce durată va avea atelierul tău? 
Este o introducere sau o
 abordare în profunzime?

Poţi face faţă întrebărilor 
dificile sau neaşteptate 
din partea participanţilor?
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Internetul abundă în materiale pe orice temă dată. Aceste materiale te pot ajuta să te 
informezi şi să te pregăteşti dar pot fi utilizate şi în sesiunile tale. 

Utilizăm adesea statistici, cifre şi detalii pentru a susţine unele dintre informaţiile pe care le 
oferim, dar cifrele se schimbă foarte rapid, chiar şi informaţiile din anul anterior pot fi deja 
depăşite. 

Un/O facilitator/facilitatoare cu mai multă experienţă are nevoie să îşi dezvolte competenţele 
de căutare şi procesare a datelor şi informaţiilor pe diferite teme şi să fie sigur/ă pe sine în 
îndeplinirea acestor sarcini. Astfel, devine mai indepedent/ă în organizarea şi dezvoltarea 
propriilor materiale. Din păcate, această competenţă este adesea uitată, iar facilitatorii/
facilitatoarele recurg la „scurtături” sau apelează unul la celălalt pentru cele mai recente 
materiale şi, dacă se poate, chiar referire directă la numărul paginii necesare, tabele de-a 
gata, etc. Este important să ne ajutam între noi cu materiale şi altfel în diferite situaţii, dar 
când acesta devine principalul obicei când vine vorba de pregătire şi studiu pentru această 
muncă, acesta este un semnal de alarmă pe care trebuie să îl iei în seamă. 

Este demotivant pentru mulţi/multe educatori/educatoare să lucreze cu dovezi obiective; 
există această impresie că necesită un mare consum de timp, că este plictisitor şi obositor, 
dar aceasta este o concepţie greşită, care poate face viaţa mai grea pentru orice facilitator/
facilitatoare. Exista organizaţii, iniţiative şi cercetători a caror indeletnicire principală este să 
lucreze cu informaţii, date şi statistici, şi să le facă accesibile publicului. Există o nevoie larg 
raspandită ca informaţia să fie uşor de utilizat şi putem beneficia de rezultatele muncii lor.
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Câteva recomandări ca tu să poţi deveni un/o utilizator/utilizatoare mai 
competent/ă de informaţii ca facilitator/facilitatoare în educaţie globală:

• Când cauţi materiale, adaugă printre cuvintele cheie anul sau perioada de timp care te 
interesează;

• Alege materiale furnizate de instituţii cunoscute şi populare, întrucât acest fapt va mări 
credibilitatea informaţiilor tale;

• Caută videoclipuri pe temele ce te interesează – vei găsi adesea introduceri sau prezentari 
scurte ce vor fi de ajutor în pregătirea sesiunilor tale;

• Când cauti statistici pe un anumit subiect, abordează mai multe surse şi verifică dacă 
datele lor se potrivesc între ele – s-ar putea să observi diferenţe de la instituţie la 
instituţie.

• Fii foarte critic/ă faţă de informaţiile pe care le găseşti! Încearcă să găseşti mai multe 
puncte de vedere şi să ai în vedere că orice punct de vedere alegi să prezinţi este doar o 
faţetă a unei probleme!

• Fii sincer/ă cu participanţii tăi cu privire la datele pe care le ai sau pe care ţi-ai bazat 
atelierul, că acestea sunt limitate, că nu sunt cele mai recente (dacă e cazul, şi adesea 
este) sau că nu sunt neapărat reprezentative pentru toată lumea;

• Fii sensibil/ă cultural sau faţă de context, mai ales când alegi să lucrezi cu diferite cazuri 
specifice din alte ţări sau ale altor persoane.



47  

Facilitarea de educaţie globală cu tipuri 
diferite de grupuri-ţintă

Participanţii/Participantele cu care lucrăm în sesiunile noastre diferă din mai multe puncte 
de vedere, cum ar fi vârsta, sex, experienţa anterioară, context personal şi profesional, 
motivaţia de a participa, etc, ceea ce va influenţa puternic obiectivele de învăţare, subiectele 
alese şi metodologia.

Pe baza aspectelor deja comentate, subiectele sesiunilor noastre, putem clasifica 
grupurile de participanţi/participante după cum urmează:

• Grupuri care participă pentru prima dată la un atelier de educaţie globală;
• Grupuri care au mai participat la atelier(e) de educaţie globală;
• Grupuri de facilitatori/facilitatoare de educaţie globală;
• Grupuri mixte, în orice combinaţie a celor anterioare.

Mai este un indicator important de luat în considerare, care va influenţa 
abordarea subiectelor, iar acesta este durata de timp pe care o ai la dispoziţie -

 poate varia de la 1 ora şi jumătate la 10 zile consecutive, sau un proces 
pe termen lung ce se intinde pe mai multe luni, cu întâlniri multiple 

(de la 1 oră şi jumătate pe saptamană pană la 2 sau 3 cursuri de formare 
rezidentiale de câte 8-10 zile cu acelaşi grup).

Combinand aceşti doi indicatori, vom avea de-a face cu 
realităţi educaţionale diferite ce necesită strategii diferite.
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• Creează o lista de priorităţi privind 
competenţele de bază ce trebuie 
dezvoltate. Ca exemplu, primul 
nostru manual include un asemenea 
curriculum. Pune-ţi întrebarea, care 
este primul lucru pe care trebuie să 
îl stie orice cetăţean/ă global/ă, din 
aria vastă de teme globale? Care este 
al doilea, care este al treilea? Lista 
aceasta va arăta diferit dacă vârsta 
sau profilul general al participanţilor/
participantelor este diferit? De exemplu, 
noi considerăm că selecţia noastră de 
subiecte pe competenţe de bază este 
relevantă pentru absolut toate tipurile 
de participanţi. Ceea ce aduc ei ca 
diferenţe influenţează doar metodologia 
sau implementarea acesteia.

• Fă legătura între aceste răspunsuri şi 
timpul disponibil pentru atelierele tale 
şi creează un orar al ordinii subiectelor.

• Reflectează la ariile de competenţă în 
care mai au nevoie de lucru: este vorba 
de cunoştinţe, atitudini sau abilitati? 
Recomandăm un amestec de atitudini 
şi cunoştinţe pentru grupuri noi, un 
impuls suficient încât să poată continua 
pe cont propriu sau să îşi dorească să 
afle mai mult.

• Reflectează pe îndelete la motivaţia 
acestor participanţi/participante de a 
veni la atelierul tău , întrucât motivaţia 
lor va influenţa aşteptările şi implicarea 
lor în proces. Fiind primul contact cu 
acest subiect, este foarte probabil ca ei/
ele să nu cunoască bine domeniul, să 
nu stie la ce să se aştepte, sau să aibă 

concepţii greşite despre ceea ce vei oferi. 
Este util să începi cu o introducere în 
care să pui bazele lucrului cu grupul, în 
care îţi poţi explica obiectivele – evită 
însă termenii complicati şi include 
exerciţii active de prezentare (vezi 
exemple în sectiunea despre metode a 
acestui manual).

• Te sfătuim să eviţi să introduci termeni 
şi teorie la începutul atelierului. Există o 
tendinţă printre facilitatori/facilitatoare 
să explice conceptele: cetăţenie globală, 
cetăţean/ă global/ă sau educaţie globală, 
dar foarte adesea este doar derutant. 
Cel mai bine pentru participanţi/
participante este să aibă experienţa 
educaţiei globale şi apoi adauge şi teorie 
la ceea ce au trăit.

• În general, faptul că lucrezi cu nou-
veniţi în domeniu îţi va oferi multe 
oportunitati în ceea ce priveşte 
subiectele şi opţiunile educaţionale şi 
mult loc să experiementezi. 

• Trebuie să ai mereu în vedere faptul că 
primele interacţiuni cu aceste subiecte 
trebuie să aibă un impact suficient de 
mare încât participanţii/participantele 
să fie curioşi/curioase şi dornici/
dornice să afle mai multe ulterior.

• Poţi alege să le dai teme pentru acasă 
(chiar dacă nu te mai întâlneşti cu ei/
ele) care pot avea legătură directă cu 
vieţile lor de zi cu zi şi care trebuie să 
fie sarcini plăcute (să aibă o cina strict 
locală, să verifice comportamente sau 
preţuri în primul magazin pe care îl 

Puncte de reflectie şi recomandări pentru lucrul cu grupuri care participă 
la un atelier de educaţie globală pentru prima dată
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• Există un aspect care va influenţa enorm 
felul în care abordezi asemenea grupuri, 
iar acesta este: cine le-a prezentat teme 
globale înainte? Tu, persoane care 
lucrează cu tine, organizaţii pe care le 
cunoşti sau pe care nu le cunoşti?

 
• Dacă participanţii au lucrat cu abordarea 

ta sau au mai fost implicati în proiecte 
ale tale, va fi destul de uşor să explorezi 
nevoile lor, pe care le poţi conecta cu 
ceea ce ai oferit deja anterior. Alege 
următoarele subiecte de pe lista ta de 
priorităţi (despre care am scris mai 
devreme că trebuie să o pui la punct), 
tratează mai în profunzime subiecte 
abordate deja sau extinde competenţe 
deja existente.

• Dacă nu ştii, e nevoie să afli dacă sunt 
auto-didacţi, aşadar legătura lor cu 
aceste subiecte este informală, sau dacă 
au participat la programe educaţionale 
(furnizate de alţi actori).

• Întrucat sunt foarte mulţi practicieni 
în domeniu, multe feluri de a defini 

şi aborda aceste teme, nu ar trebui să 
presupui dinainte că atunci când cineva 
declară că a luat parte la un curs de 
educaţie globală, acela corespunde 
definiţiei tale pentru educaţie globală.

• Dacă nu poţi afla ce au făcut 
participanţii/participantele în 
interacţiunile anterioare, apar câteva 
probleme: Sunt mai implicaţi/implicate 
şi informaţi/informate decât presupui 
tu şi prin urmare nu vor beneficia de 
sesiunea ta? Sunt deja familiarizaţi/
familiarizate cu activităţile pe care ai de 
gând să le prezinţi? Doresc să obţină 
noi competenţe sau să împărtăşească 
propriile lor experienţe pe aceste teme? 
Sunt de fapt un grup de nou-veniţi 
deghizat ca grup cu experienţă? etc.

• Pe cât posibil, incearcă să evaluezi 
experienţa şi nevoile lor de învăţare 
prin intermediul unor întrebări foarte 
specifice, care se vor referi la cum definesc 
ei/ele aceşti termeni, cu ce teme au mai 
lucrat şi cum, şi ce priorităti au în ceea 
ce priveşte aprofundarea domeniului 

Puncte de reflecţie şi recomandări pentru lucrul cu grupuri care au mai 
participat la atelier(e) de educaţie globală

vizitează, să le pună rudelor diferite 
întrebări, să observe ceva anume la ştiri 
sau acasă, etc).

• Dacă lucrezi adesea cu grupuri de 
nou-veniţi, poate duce la plictis faţă de 
metodologie, întrucât vei avea tendinţa 
să foloseşti aceleasi activităţi care au 
rezultate bune şi să nu creezi unele 
noi, mai ales când ai sesiuni scurte cu 
oameni noi în mod regulat. Acesta este 

un dezavantaj numai pentru tine ca 
facilitator/facilitatoare, deoarece te vei 
confrunta cu stagnare şi demotivare la 
un moment dat. Îţi recomandăm să ai 
mai mult de 2-3 activităţi sau planuri 
de atelier pe care le alternezi sau pe care 
le variezi. Verifică şi capitolul despre 
metode din acest manual pentru alte 
idei.
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de educaţie globală. Evita întrebările de 
auto-evaluare precum „Cât de informat/
experimentat eşti ca cetăţean global?” 
fără să stii şi în ce mod folosesc ei aceşti 
termeni. (verifică următorul capitol, 
Exigenţa calităţii – Recomandări pentru 
realizarea unei Evaluari a nevoilor de 
învăţare)

• Mulţi/Multe facilitatori/facilitatoare tind 
să supraestimeze nivelul de conştientizare 
al acestui tip de participant/ă şi planifică să 
meargă la un nivel mai înalt şi mai avansat 
decât cel pentru care grupul este pregătit 
de fapt. Aceasta poate fi o decizie riscantă. 
Dacă alegi o activitate sub nivelul lor, vor 
fi capabili să o parcurgă, dar dacă alegi 
o activitate peste nivelul lor, s-ar putea 
să se blocheze şi să nu aibă un proces 
de învăţare adecvat. Ca recomandare, 
dacă nu ai o perspectivă clară asupra 
grupului, pregăteşte o activitate care 
poate fi parcursă în moduri diferite 
(pentru începători şi pentru avansaţi) sau 
activităţi alternative pentru care eşti la fel 
de bine pregătit. La începutul atelierului, 
introdu o activitate prin care să primeşti 
informaţiile de care ai nevoie pentru a 
decide pe loc cu ce să continui.

• Pe baza experienţei noastre, dacă 
participanţii vin cu o experienţă 
presupusă, din surse necunoscute, iar 
evaluarea nevoilor de învăţare nu ţi-a 
furnizat destule informaţii specifice 
şi relevante, sugeram să îi plasezi mai 
degrabă în categoria nou-veniţilor decât 
a avansaţilor. Cu toate acestea, pregăteşte 
un set alternativ de întrebări pentru 
debrief, dacă grupul se dovedeşte a fi 
totuşi mai avansat (ceea ce vei observa din 
dinamica lor şi din intervenţii), întrebări 
care vor face referire a experienţele lor 
anterioare şi vor încuraja împărtăşirea 
de practici, dileme, provocari legate de 
subiectul anume abordat în atelier.

• Dacă participanţii/participantele chiar 
sunt avansaţi/avansate, în general au o 
nevoie puternică de a reflecta asupra 
practicilor lor ca cetăţeni globali/
cetăţene globale, de a discuta cu 
persoane ce gândesc în mod asemănător, 
de a aprofunda orice subiect abordat şi 
de a obţine noi abilitati, aşadar pastrează 
acest aspect în minte în timp ce pregăteşti 
sesiunile pentru asemenea grupuri. 

• În funcţie de nivelul tău  de experienţă şi 
de increderea în tine însuţi (ca facilitator/
facilitatoare în general şi ca facilitator/
facilitatoare în acest domeniu în special), 
s-ar putea ca abordarea acestui grup să 
fie stresantă pentru tine. Întrucat sunt 
în acelaşi domeniu, poţi face diverse 
presupuneri despre aceşti participanţi: 
că sunt facilitatori foarte experiementati 
ei înşişi, că vor avea aşteptări înalte 

de la acest atelier, că vor observa toate 
greşelile tale, că vor fi foarte critici şi 
în general, un grup dificil. Adevarul fie 
spus, unele dintre aceste griji pot reflecta 
realitatea, dar foarte adesea este doar un 
mod nenecesar de a te stresa înainte să 
lucrezi cu asemenea grupuri.

• În general, lucrul cu facilitatori/
facilitatoare în educaţie non-formală 

Puncte de reflectie şi recomandări pentru lucrul cu 
facilitatori/facilitatoare de educaţie globală
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poate fi uşor sau dificil, în funcţie exclusiv 
de atitudinile facilitatorilor-participanţi. 
Au şi ei/ele propriile dificultăţi, unii/
unele pot fi foarte critici/critice faţă 
de orice alt facilitator/facilitatoare; 
unii/unele pot fi foarte înţelegători/
înţelegătoare şi suportivi/suportive 
faţă de orice facilitator/facilitatoare. 
Nu există un profil sau comportament 
general al unui astfel de grup pe care 
să îl poţi folosi ca să te pregăteşti. Ce 
recomandăm noi este să te relaxezi, să 
explici de la început ce poţi oferi, iar ei/
ele să îşi ajusteze astfel propriile aşteptări 
faţă de tine. Dacă faci vreo greşeala pe 
parcurs poţi să o foloseşti în lucrul cu 
ei/ele, fie ca subiect de discuţie (ce ar 
face ei/ele într-o asemenea situaţie în 
propriile lor sesiuni), fie ca reamintire 
a faptului că şi ei/ele au trecut probabil 
prin ceva similar. 

• Trebuie să faci câteva distincţii în 
ceea ce priveşte tipul de expertiză 
a participanţilor/ partiicipantelor: 
nivelul lor de experienţă ca facilitatori/
facilitatoare în general, apoi ca 
facilitatori/facilitatoare de educaţie 
globală, apoi, cel mai important, nivelul 
dezvoltarii competenţelor de cetăţenie 
globală. S-ar putea să aibă mai multa 
experienţă ca facilitatori/facilitatoare în 
general, dar tu să ai mai multă experienţă 
în acest domeniu particular (vezi tipuri 
diferite de educatori globali în capitolul 
anterior), poate ei au mai lucrat doar cu 
anumite subiecte, diferite de cel pe care îl 
vei aborda tu, etc. 

• Există multe variabile pe care să le ai în 
vedere în titlul „facilitator/facilitatoare 
de educaţie globală”, care te vor ajuta 
să gestionezi stresul pe care îl trăieşti 
(dacă apare deoarece lucrezi cu un grup 
de facilitatori), dar şi să decizi şi creezi 
cea mai bună oportunitate educaţională 
pentru ei/ele.

• Nu te lăsa uşor impresionat de rostirea 
acestor titluri, se găseste multă aroganţă 
nefondată în domeniu, asigura-te că afli 
în mod specific ce au făcut, cât de des, pe 
ce subiecte, cum lucrează din punct de 
vedere metodologic, etc. 

• Există întotdeauna, mai ales pentru 
facilitatori/facilitatoare de educaţie 
globală, nevoia de a discuta cu colegi şi 
practicieni din domeniu, de a reflecta 
asupra diverselor aspecte, aşadar e bine 
să ai în vedere includerea acestei nevoi 
în sesiunile tale. Foloseşte-te de acest 
context pentru a crea la scară mică 
o comunitate de practicieni ce poate 
deveni sursă pentru îmbunătăţirea 
competenţe specifice în domeniu.

• În general, acest tip de grup are 
nevoie mai mult de îmbunătăţirea 
competenţelor şi mai puţin de abordarea 
unor subiecte noi, cu toate acestea ei/ele 
vor veni la atelierele tale deoarece sunt 
interesati de un subiect sau o arie nouă 
de lucru.
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Puncte de reflecţie şi recomandări
 pentru lucrul cu grupuri mixte

• În comparaţie cu grupurile anterioare, 
acesta e de fapt cel mai dificil şi cel 
mai frecvent întâlnit (cel puţin în 
experienţa noastră). Se întâmplă adesea 
când participanţii nu vin din aceleasi 
organizaţii sau nu au un context 
asemănător (de exemplu, oricine se 
poate înscrie şi poate participa la ateliere 
sau cursuri deschise) sau chiar dacă au 
un context asemănător (elevi la aceeaşi 
şcoală, voluntari în aceeaşi organizaţie, 
etc.), au experienţe diferite care dictează 
relatii diferite cu temele globale.

• Avantajul grupurilor anterioare este 
că acestea sunt în oarecare măsură 
omogene, iar acest aspect uşurează 
alegerea unor anumite abordari, metode, 
activităţi, precum şi a modului în care vei 
conduce discuţiile de debrief. 

• Un grup mixt aduce cu sine provocari: au 
experienţe diferite, înţeleg diferit aceiaşi 
termeni, au nevoi de învăţare diferite şi 
aşteptări diferite de la sesiune, etc.

• Este nevoie să faci tot ceea ce poţi 
pentru a evalua nevoie lor de învăţare 
şi experienţele anterioare, astfel încât 
să creionezi un profil al grupului: ce fel 
de participanţi/participante predomină 
(nou-veniţi, avansaţi, facilitatori); ce 
subiecte sau arii de competenţă par să 
predomine în ceea ce priveşte nevoile lor, 
sunt cei/cele avansaţi/avansate interesaţi/
interesate să capete competenţe noi sau 
sunt mai interesati/interersate să discute, 
să înveţe noi metodologii, etc.

• Nu te mai gândi la furnizarea unui atelier 
sau a unei experienţe educaţionale care 
să ofere tuturor ce şi-au dorit, aşa ceva 
nu se poate întâmpla 100% cu grupurile 
mixte; este un adevăr pe care trebuie 
să îl accepţi de la bun început. Ceea ce 
poţi face este să te apropii cât mai mult 
de acest procent şi să pui în echilibru 
toţi factorii prezenti în grupul tău , după 
abilitaţi şi posibilităţi.

• Întoarce-te la lista de competenţe de 
cetăţenie globală de bază; în funcţie de 
nivelul participanţilor, decide care sunt 
cele mai bune subiecte sau competenţe 
de abordat.

• Ai mare grijă în alegerea metodologiei, 
astfel ca următoarele situaţii să nu apară: 
începătorii se simt excluşi şi înţeleg 
foarte puţin din ceea ce se întâmplă; 
participanţii/participantele avansaţi/
avansate sunt identificati/identiificate 
şi se apelează la ei/ele pentru orice 
provocări, dileme, întrebări; cei 
avansaţi devin persoane-resursă pentru 
informaţiile pe care le oferi tu (fără a se 
verifica dacă ei/ele doresc sau au nevoie 
de aşa ceva); participanţii avansaţi sunt 
trataţi şi li se vorbeste ca şi cum ar fi 
începători, etc.

• Poţi aborda un subiect astfel încât unei 
parte din grup să i se introducă iar 
alteia să i se ofere o perspectivă mai 
avansată? Este posibil ca aceeaşi metodă 
sau activitate să fie folosită într-un mod 
dublu pentru întregul grup, simultan 
(de exemplu, sarcini diferite pentru 
subgrupuri diferite)? Cum poţi valorifica 
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experienţa participanţilor avansaţi astfel 
încât să fie benefic şi pentru ei şi pentru 
începători în mod simultan? Îi poţi folosi 
ca persoane-resursă în unele activităţi 
dar asigură-te mai intai că expertiza 
lor poate fi utilizată în activităţile 
respective. De exemplu, dacă ai persoane 
cu experienţă în proiecte şi iniţiative 
de sustenabilitate, aceştia pot lucra cu 
participanţii care ştiu/au lucrat foarte 
puţin pe această temă, iar ulterior, pot 
îndeplini o sarcină împreună.

• O problemă specifică a acestor grupuri 
este că participanţii/participantele înşişi/
însăşi consideră că ceilalti participanţi le 
vor semăna sau vor fi într-un anumit fel şi 
pot fi foarte dezamăgiti/dezamăgite când 
văd o varietate de experienţe şi conexiuni 
cu subiectele. Este posibil ca ei/ele să arate 
puţină înţelegere sau chiar deloc faţă de 
faptul că în grup nevoile şi vitezele de 
învăţare sunt diferite; unii dintre ei vor 
fi tot mai frustraţi dacă nu primesc ceea 
ce doresc (ceea ce se poate întâmpla, 
dacă ei/ele sunt singurii/singurele care 
doreau acel ceva specific). Se întâmplă ca 
participanţii/parrticipantele mai avansaţi/
avansate, adesea facilitatori/facilitatoare 
care lucrează altfel decât tine, să fie 
foarte combativi/combative şi încearcă 
să urmărească propriile lor obiective (de 
învăţare) în sesiuni. În astfel de situaţii, 
mulţi începători nu se mai implică 
(considerand că ei oricum nu cunosc prea 
multe despre subiectele respective) iar tu 
ca facilitator/facilitatoare trebuie să preiei 
controlul asupra procesului.

• Pentru a evita asemenea situaţii (inclusiv 
a evita de la bun început un grup 
foarte divers), este bine să promovezi/
prezinţi foarte clar din primul moment 
al promovarii evenimentului, planul 
sesiunii/cursului, obiectivele acestuia, 
metodologia ce va fi folosită şi profilul 
dorit de participanţi. Dacă aceste 
informaţii sunt clar oferite, sunt 
mai puţine sanse ca participanţii să 
aibă aşteptări greşit înţelese. Aceste 
informaţii pot fi folosite mai tarziu, în 
timpul sesiunii, pentru a le reaminti 
participanţilor/participantelor ce arată 
frustrare ce anume ai promovat de la bun 
început.

• Este bine să fii sincer cu participanţii/
participantele din primul moment 
în care îi/le intalneşti şi să le explici 
evaluarea nevoilor grupului pe care 
ai efectuat-o, care sunt acele nevoi, ce 
decizii ai luat în consecinţă şi să le aduci 
aminte de principiile educaţiei non-
formale, care iau în considerare profilul 
grupului în furnizarea de oportunităţi de 
învăţare. Alegerile metodologice pe care 
le faci au ca scop să ajute pe toată lumea 
să îşi satisfacă nevoile de învăţare, dar nu 
ignora diversitatea membrilor grupului 
şi faptul că acest aspect va influenţa 
nivelul general de satisfacţie.
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Exigenţa calităţii

În acest capitol vom aborda aspecte diferite care fac parte din viaţa unui/unei facilitator/
facilitatoare de educaţie globală şi care influenţează direct calitatea muncii acestuia. Am 
ales să ne concentrăm asupra catorva arii care, în experienţa noastră, sunt cel mai adesea 

ignorate, trecute cu vederea sau nu li se dă suficientă atenţie.
Când sunt întrebaţi ce provocari au dus la rezultate mai slabe calitativ, facilitatorii 
menţionează adesea aspecte care apar în timpul sesiunilor. Multe dintre problemele cu care 
ne confruntăm în timpul atelierelor pot fi rezultatul unui pas pe care nu l-am făcut sau pe 
care l-am făcut deficitar într-un stadiu timpuriu al muncii noastre. Încercam să prezentăm 
toate aceste situaţii şi să subliniem importanţa unor elemente esenţiale care fac diferenţa în 
ceea ce priveşte calitatea muncii noastre. 
Nu am inclus aici unele aspecte care ţin de metodologie, întrucât există un capitol special 
dedicat lor (vezi următorul capitol).
Pentru fiecare dimensiune discutată în rândurile următoare, vom oferi exemple de greşeli 
făcute în practică şi vom aduce şi un set de recomandari de luat în considerare pentru 
facilitatori/ facilitatoare.

În primul manual am introdus pe larg paşii conceperii 
unui atelier de educaţie globală, pe care recomandăm 
să îi faceţi în ordinea următoare şi să fără să sariţi peste vreunul dintre ei: 

1. Evaluează nevoile de învăţare ale potenţialilor/potenţialelor participanţi/
participante;
2. Stabileste scopul şi obiectivele de învăţare pentru sesiunea (sesiunile) de 
educaţie globală – pe baza nevoilor;
3. Identifică metodele şi activităţile pe care doreşti să le utilizezi – potrivite cu 
obiectivele;
4. Concepe structura atelierului/programului educaţional pas cu pas – cu 
activităţile alese;
5. Pregătire pentru livrare;
6. Livrarea/implementarea atelierului;
7. Evaluează atingerea obiectivelor de învăţare;
8. Follow-up/Debrief.
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Dintre aceşti pasi, cel mai adesea sunt uitaţi, ignoraţi, neglijati cu desăvărşire (câteodată) 
paşii care constau în evaluarea nevoilor de învăţare şi evaluare finală. Din acest motiv, ne 
vom ocupa de acest aspect mai departe.

Evaluarea nevoilor de învăţare şi 
măsurarea impactului 

Exista două acţiuni diferite, una la începutul activităţii, cealaltă la final, 
dar strans legate între ele, astfel încât am decis să le prezentăm împreună. 

Măsurarea nevoilor de învăţare este unul dintre primele aspecte 
de care trebuie să ai grija ca facilitator/facilitatoare, în pregătirea 

unei sesiuni de educaţie globală. Tot ce poţi face înainte de sesiune este 
să îţi cunoşti echipa (dacă vei lucra într-o echipă) şi să decizi asupra 

subiectului general al sesiunii. Nu ar trebui să faci nimic altceva, 
nu înainte de a evalua nevoile de învăţare ale participanţilor/participantelor.

Ce anume înseamnă nevoii de învăţare?
 

În metodologia non-formală, care este cea pe care o promovăm a fi folosită
 în educaţie globală, concepem sesiuni de educaţie globală personalizate 

pentru profilul specific şi nevoile participanţilor/participantelor. Aceştia vin la 
atelierul tău  cu un bagaj de experienţe, cunoştinţe, contexte specifice, etc, şi toate acestea 

influenţează ce anume au nevoie şi vor să înveţe în sesiunile tale.
Dorim să dezvoltăm competenţe de cetăţenie globală în legătură cu un anumit 

subiect. Aşadar, avem nevoie să ştim care este nivelul competenţelor participanţilor faţă de 
acea temă (sau subtemă), ce au nevoie să dezvolte şi să aprofundeze. Avem nevoie să 

ştim specific de ce cunoştinţe, atitudini şi/sau abilităţi au nevoie participanţii, 
pentru a putea stabili obiectivele de învăţare ale sesiunilor.

Majoritatea facilitatorilor/facilitatoarelor, dacă nu toţi/toate, înţeleg acest 
principiu important în educaţia non-formală dar eşuează în a-l aplica în practică. 

Într-un fel sau altul, nu este o prioritate, chiar dacă este un aspect esenţial 
care poate influenţa întregul proces de planificare şi concepere a sesiunii.  

Cum stim că ne-am realizat obiectivele de învăţare? Cum stim că am satisfacut nevoile de 
învăţare ale participanţilor? Cum stim ce impact a avut sesiunea noastră în ceea ce priveşte 

subiectul noastru? Cum ştim dacă ei/ele chiar au implementat schimbările pe care au 
declarat că le vor face în vieţile lor? 

Realizand o evaluare şi estimare a impactului (pe termen scurt şi lung), 
vom afla răspunsurile la aceste întrebări şi chiar mai mult. La fel ca şi 

evaluarea nevoilor de învăţare, aceasta lipseşte adesea 
din practica multor facilitatori/facilitatoare.
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Gustul amar al realităţii – 
Exemple de greşeli întalnite în practică

• Facilitatorii/Facilitatoarele doresc să 
folosească o anumită metodă sau activitate 
(o activitate întâlnită în proiectul anterior; 
un videoclip care i-a inspirat data trecută, 
etc) şi sunt absolut siguri/sigure că e cea 
mai potrivită pentru această sesiune! Cu 
siguranţă participanţilor/participantelor le 
va plăcea mult!

 
• Facilitatorii/Facilitatoarele presupun care 

sunt nevoile de învăţare ale participanţilor/
participantelor pe baza experienţei lor 
anterioare  cu un profil similar de grupuri 
sau chiar din presupunerile lor despre 
oameni în general. Adesea, presupun 
că participanţii nu vor şti nimic, aşadar 
pot face orice în sesiunea lor, poate chiar 
lucrurile din exemplul anterior.

 
• Evaluarea de nevoi este realizată cu o 

întrebare sau două; foarte general, fără 
să obţină informaţii utile. E mai mult o 
formalitate sau o naivitate, când considera 
că vor obţine vreo informaţie relevantă. 
Exemple: Ce aţi vrea să faceti în această 
sesiune? Ce aşteptări ai de la această 
sesiune? Vrei să ştii mai multe despre...? etc.

 
• Evaluarea este realizată la începutul 

sesiunii, după ce sesiunea a fost deja 
concepută şi gata de pus în practică. Cel 
mai probabil, constă în întrebări ca cele 
menţionate mai sus, dar nu schimbă cu 
nimic planul deja pregătit .

 
• Rezultatele evaluarii sunt uitate în timpul 

conceperii sesiunii. Dacă facilitatorii/
facilitatoarele stabilesc obiective de învăţare 
(adesea nu fac acest lucru sau decid care 
sunt acestea după ce au decis deja care sunt 
metodele şi activităţile), aceste obiective nu 
au legătură cu rezultatele evaluării nevoilor. 
Facilitatorii/Facilitatoarele se pierd uşor 

în entuziasmul selectării sau dezvoltării 
unei activităţi şi uită care erau nevoile 
participanţilor pe care se concentrau iniţial. 

• Participanţii/Participantele au o părere 
foarte bună despre ei înşişi şi despre nivelul 
lor pe anumite arii şi se supra-evaluează, 
ceea ce îi face pe facilitatori/facilitatoare să 
selecteze activităţi nepotrivite.

 
• Facilitatorii/Facilitatoarele uită de evaluare, 

pe termen scurt sau lung; nu o planifică, nu 
o efectuează; câteodată se bucură doar că 
au terminat sesiunea. 

 
• Evaluarea nu are legătură cu obiectivele de 

învăţare, masoară ceva, dar nu învăţarea 
lor: Cât de mult ţi -a placut această sesiune? 
Ce ţi-a placut şi ce nu? etc, ceea ce nu spune 
nimic despre rezultatele învăţării lor.

 
• Nu există contact cu participanţii/

participantele după sesiune, nu există 
măsurare a impactului pe termen lung, iar 
schimbările minunate pe care participanţii/
participantele le-au făcut sunt presupuse 
sau bănuite.

Recomandări

• Nu ar trebui să sari peste evaluarea nevoilor 
şi stabilirea obiectivelor de învăţare!!! 
Te rugăm să laşi deoparte entuziasmul 
pentru o anumită activitate/ metodă sau 
presupunerile tale despre oameni şi despre 
viaţă şi să măsori aspectele ce trebuie 
măsurate. Viaţa ta ca facilitator/facilitatoare 
va fi mult mai uşoară dacă urmezi pasii, 
aceştia au logică şi există ca să îţi uşureze 
viaţa, nu să o îngreuneze.

• Cu excepţia situaţiilor speciale, cauzate 
de factori diverşi (vezi punctul următor), 
ar trebui să încerci întotdeuna să 
implementezi o evaluare adecvată a 
nevoilor de învăţare. În majoritatea 
cazurilor, ai contact cu participanţii/
participantele înainte de sesiune, online 
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sau la telefon; adesea, aceştia trebuie 
să completeze un formular pentru a 
participa la sesiunea ta, aşadar acestea sunt 
mijloacele pe care ar trebui să le foloseşti 
pentru a afla care sunt nevoile lor de 
învăţare.

• Se poate întâmpla ca tu să fii facilitator/
facilitatoare în evenimente pe care nu 
le-ai organizat tu, unde nu ai influenţă 
asupra numărului sau felului de oameni 
care vin la sesiunea ta. Pe baza profilului 
evenimentului, concepe o sesiune ce crezi 
că va fi de interes general şi oferă toate 
informaţiile despre aceasta în avans, astfel 
încât cei ce aleg să participe să fie bine 
informaţi, şi să fii luat decizia să participe 
din acest motiv. Fii pregătit să ai 3 oameni 
sau 20 de oameni, astfel încât din punct de 
vedere metodologic, trebuie să ai planuri 
corespunzatoare pentru toate situaţiile.

• Împarte subiectul pe cele trei dimensiuni, 
notează toate cunoştinţele, abilitatile şi 
atitudinile specifice care sunt legate de tema 
ta şi formulează întrebări corespunzatoare. 
Nu pune întrebări generale. Dacă doreşti 
să obtii informaţii specifice, e nevoie să 
pui întrebări specifice. De exemplu „Ce 
cunoştinţe doreşti să primeşti din această 
sesiune?” NU ESTE o întrebare specifică.

• Orice evaluare a nevoilor de învăţare 
trebuie efectuată înainte de crearea sesiunii 
propriu-zise, deoarece dacă urmezi 
paşii, după evaluarea nevoilor stabileşti 
obiectivele, apoi metodele, şi tot asa. Dacă 
deja ai conceput sesiunea, nu prea mai poţi 
schimba nimic după ce ai întâlnit grupul. 
În mod excepţional, doar când lucrezi cu 
un grup mai multe zile, iar prima zi este 
alocată unor activităţi ce nu au legătură 
cu subiectul sesiunii, ai putea face o 
evaluare a nevoilor în această prima zi, 
utilizând rezultatele pentru a finaliza planul 
următoarelor zile.

• Nu confunda aşteptările participanţilor/
participantelor cu nevoile lor de învăţare, 
foarte adesea aceastea nu coincid. Când 
sunt întrebaţi/întrebate ce aşteptări au 
de la sesiune, mulţi/multe participanţi/
participante (mai ales cei tineri, fără 
experienţă, etc.) vor spune cel mai adesea 
că vor prieteni, să se simtă bine, vreme 
bună, să viziteze împrejurimile, timp liber 
etc. Asemenea exemple de aşteptări nu 
sunt relevante deloc pentru obiectivele tale 
de învăţare şi nu reprezintă nevoile lor de 
învăţare.

• Întotdeauna, dar întotdeauna,trebuie să 
efectuezi evaluarea la finalul programului 
educaţional (fie că este o sesiune, o zi, un 
curs de câteva zile), aşadar trebuie să îl 
planifici dinainte în orarul tău : un formular 
(mai lung sau mai scurt), poziţionarea 
grupului, etc. (poţi găsi multe exemple 
pentru asemenea activităţi online).

• Nu mai utiliza termeni precum „a plăcea”, 
„a se simţi bine”, „distracţie” şi altii similari 
în evaluarea ta. Dacă obiectivul de învăţare 
principal a fost să distrezi grupul, atunci 
da, îi poţi folosi, dar dacă într-adevăr acesta 
este obiectivul tău  principal, ar trebui să 
faci o schimbare – procedezi foarte greşit – 
întoarce-te la primul manual creat de noi!

• Pe cât posibil, păstrează legătura; 
contactează participanţii la un moment 
dat după sesiune. Poţi crea un formular 
online pe care să îl completeze cu toţii sau 
îi poţi întreba direct (via email, Facebook, 
WhatsApp) etc. Desigur, acest pas este 
recomandat în mod special pentru cazurile 
în care ai lucrat cu un grup mai mult timp 
şi ar trebui să fii şi mai interesat să vezi 
rezultatele pe termen lung, dar te încurajăm 
să acţionezi astfel cât mai des în munca ta, 
în general. 
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Rezistenţa la schimbare; 
Difuzarea responsabilităţii; 
Negativitate

Unele dintre motivele aduse de participanţi/
participante sau de educatori globali/
educatoare globale pentru absenţa 
schimbarilor în vieţile lor, refuzând 
responsabilitatea, exprimând scepticism 
sau negativitate generală faţă de teme ale 
educaţiei globale, sunt:

• Infrastructura din comunitatea mea nu face 
reciclarea posibilă (sau orice altceva...);

• Nu există alternative la consumul unor 
produse diverse;

• Toate companiile fac rău – chiar şi cele din 
ţara mea;

• Dacă nu facem (completează cu un 
exemplu de acţiune) în număr mai mare, 
oricum nu se va schimba nimic;

• Dacă acei oameni (completează cu un 
exemplu de actor... chiar ţară) nu fac asta, 
nu contează oricum ce facem noi;

• Autorităţile ar trebui să înceapă să facă 
ceva;

• Schimbările personale nu vor avea 
mare influenţă, e nevoie de altceva:... 
(completează);

• Deja fac atât de mult, nu e ca şi cum nu fac 
nimic;

• Problema adevărată nu este ce facem sau ce 
nu facem, ci... felul în care gândim, întregul 
sistem, politica,... (înlocuieşte cu exemple 
din propria ta practică);

• Ne pierdem timpul cu aceste lucruri în loc 
să facem ceva cu adevărat important;

• Oamenii vorbesc despre aceste probleme de 
atâţia ani iar situaţia s-a agravat, totul e în 
zadar – omenirea nu se va schimba.

Atitudini ale facilitatorilor/facilitatoarelor şi 
ale participanţilor/participantelor

(legate de cetăţenia globală)

Vom include sub acest titlu diferite atitudini legate de cetăţenia globală 
pe care le aduc facilitatorii/facilitatoarele şi participanţii/participantele, influenţând 

procesul şi afectand calitatea rezultatelor învăţării. Vom analiza câteva dintre cele mai 
comune atitudini, una câte una, acelea care afectează procesul cel mai mult. Vom oferi 

exemple şi recomandări de gestionare a unor asemenea situaţii.
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Poate fi o provocare emoţională şi mentală 
foarte mare să ai de-a face cu asemenea 
atitudini în echipa ta sau în grupul de 
participanţi/participante, deoarece:  

• Va descuraja alţi/alte participanţi/
participante de la a face sau a crede în 
schimbări; unii participanţi sunt uşor 
influenţati de oameni cu opinii puternice; 
dacă încă nu sunt adânc convinşi de 
misiunea cetăţeniei globale, asemenea 
afirmaţii îi vor indeparta; va trezi îndoieli, 
care sunt precum niste seminţe ale 
cancerului ce cresc într-un mediu fertil; 

• Te va demotiva pe tine, ca facilitator/
facilitatoare, în munca ta cu un asemenea 
coleg/ă de echipă (cu are asemenea 
credinţe), deoarece dacă tu eşti optimist/ă 
şi crezi în aceste lucruri cu putere, dar pe 
de altă parte colegul tău/colega ta  nu crede, 
va crea emoţii negative în tine pe care 
trebuie să le controlezi în timp ce lucrezi cu 
participanţii/participantele. Poate duce şi 
la conflicte în echipa ta, pe care trebuie să 
le eviţi sau să le gestionezi într-o manieră 
constructivă.

Recomandări 

• Cere alte păreri din partea participanţilor/
participantelor şi oferă-le spaţiu să 
îşi exprime punctele de vedere. Dacă 
negativiştii creează dezbateri şi încearcă să 
îi convingă pe ceilalti că greşesc, trebuie 
să eviţi cu grijă să le oferi prea mult timp 
de vorbit, să le aduci aminte că deja şi-au 
exprimat punctul de vedere şi că vrem să îi 
auzim şi pe ceilalţi;

• Nu îi transforma pe cei/cele sceptici/
sceptice în vedetele momentului; da, 
câteodată vin cu argumente puternice, te 
provoacă pe tine, ca facilitator/facilitatoare, 
adesea deliberat, dar nu este recomandat 

să le dai prea multă atenţie (ceea ce poate 
fi exact ce caută ei) şi să concentrezi 
întreaga discuţie pe dezbaterea aspectelor 
menţionate de ei. Urmează planul sesiunii, 
reacţionează la ce spun ei dacă îţi pare 
necesar, cere altor persoane să reacţioneze 
sau treci mai departe, câteodată cel mai 
simplu este să ignori asemenea afirmaţii 
(mai ales dacă sunt făcute din nevoie 
de atenţie), nu e ca şi cum întotdeauna 
răspundem tuturor afirmaţiilor făcute 
de participanţi/participante în sesiuniile 
noastre – Evaluează momentul aşa cum 
poţi mai bine şi decide cum să actionezi;

• Nu te certa şi nu polemiza cu 
participanţii/participantele. Contrazicerea 
unor asemenea opinii nu duce la niciun 
rezultat, confruntarea directă pe astfel de 
teme doar se intensifică şi creează şi mai 
multă demotivare şi tensiune în grup şi 
transformă întreaga situaţie într-un conflict 
între tine şi acele persoane. Trebuie să 
activezi aliaţii/aliatele ascunşi/ascunse din 
grup, persoanele care sunt acolo şi cred la 
fel ca tine, e nevoie să le ceri părerea şi să 
le oferi spaţiu să se exprime. Încearcă să 
faci în aşa fel încât opinia lor să fie ultima 
menţionată, astfel încât participanţii/
participantele să îşi amintească ultimul 
argument/punct de vedere într-o notă 
optimistă;

• Este util să reaminteşti grupului că 
nimeni nu este forţat să facă sau să 
creadă nimic; şi-au exprimat opinia, este 
important să aibă gândire critică şi să 
decidă ce e mai bine pentru ei înşişi;

• Discută cu colegul tău/colega ta  de 
echipă încă din etapa de planificare 
despre perspectivele voastre asupra acestor 
subiecte. Asa cum precizam mai devreme, 
sunt multe tipuri de educatori globali/
educatoare globale în domeniu şi câteodată 
nu poţi controla cine îţi este coleg/ă. Se 
poate întâmpla să lucrezi cu colegi/colege 
foarte negativi/negative. Ar trebui să cădeţi 
de acord asupra felului în care gestionaţi 
diferenţele dintre voi pe acele teme, dar în 
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cadrul sesiunii în sine, a obiectivelor sale şi 
a nevoilor participanţilor/participantelor. 
În loc să aveţi dezbateri despre opiniile 
voastre (ceea ce poate fi binevenit dar 
nu întotdeauna, aşadar decideţi cu 
înţelepciune dacă merită), discutaţi nevoile, 
obiectivele şi contextul sesiunii. Foarte 
adesea, chiar dacă facilitatorii/facilitatoaele 
sunt ei/ele înşişi/însăşi sceptici/sceptice 
sau negativi/negative, vor fi de acrod să îşi 
pastreze părerile pentru ei/ele înşişi/însele 
şi să nu le dezvaluie participanţilor. Puteti 
diviza rolurile în aşa fel încât, la nevoie, tu 
vei gestiona discuţii şi activităţi legate de 
subiecte ce nu îl motivează prea mult pe 
celălalt/cealaltă coleg/ă.

• Pregăteşte-te să ai de-a face cu astfel de 
păreri; asemenea declaraţii vin dintr-o lipsă 
de exemple concrete de altă natură, adesea 
aceşti oameni nici nu vin cu argumente 
sau exemple specifice pentru a-şi susţine 
părerile. Asadar, întrucât ştii deja că aceste 
opinii există şi că te poţi confrunta cu ele, 
caută poveşti pozitive, exemple de bune 
practici, schimbări în bine, proiecte cu 
impact pe termen lung, mişcări sau guverne 
care au implementat schimbări la nivel 
national şi au avut influenţă pe scară largă 
şi foloseşte-le când situaţia cere.

• Nu o lua personal dacă asemenea 
opinii nu se schimbă în urma atelierelor 
tale. Asigură-te că oferi cel mai adecvat 
context, cu activităţile, exemplele şi 
argumentele furnizate, pentru a echilibra 
părerile prezentate în discuţii. Este o 
responsabilitate de învăţare a ambelor părti 
în procesul educaţional non-formal, la 
final, oamenii vor primi atât cât îşi dau voie 
să primească.

„A lua lucrurile personal”  

Subiectele descrise mai devreme, în general 
orice păreri problematice asupra acestor 
teme, evenimente ce au loc în lume, 
stagnarea sau progresul lent în comunitatea 

ta sau la nivel global, etc. pot fi percepute 
de către facilitatori/facilitatoare (cu o 
misiune puternică de cetăţeni globali) ca având 
legătură directă cu ceea ce fac ei sau nu fac 
îndeajuns în munca lor. E un sentiment 
normal ce apare din când în când, dar nu 
îl lasa să te copleşească sau să te deprime 
în vreun fel. Iată câteva sfaturi de care să îţi 
aduci aminte când ai asemenea sentimente:  

• Suntem cu toţii responsabili pentru ceea 
ce se petrece în lume şi nu trebuie să 
consideram că suntem singurii responsabili. 
Nu totul e pe umerii nostri. Facem ceea ce 
trebuie să facem, altii poate încă nu sau nu 
atât de mult, trebuie să continuăm cu ceea 
ce avem de făcut.

• Schimbarea vine uneori mai repede, alteori 
mai incet, dar niciodată pe cât de repede 
ne-o dorim, deoarece nu depinde numai de 
ceea ce vrem noi.

• Câteodată ceea ce faci acum are efect 
asupra vieţilor oamenilor mult mai tarziu. 
Poţi planta o sămânţă în sesiunile tale şi 
să nu stii ce se întâmplă mai tarziu. De 
aceea este bine să implementezi evaluari 
pe termen lung ale sesiunilor tale, întrucât 
vei fi încurajat de poveştile pe care le afli 
şi vei primi multe poveşti personale de la 
persoane ce au plecat din atelierul tău cu 
teme de gândire şi apoi, Bum!, îi izbeste 
la un moment dat şi devin mai interesati/
interesate şi fac schimbări în vieţile lor.

• Nu investi prea mult timp în poveşti 
negative, echilibrează tipul de informaţii 
sau de oameni cu care ai de-a face astfel 
încât să primeşti destulă energie pozitivă 
care să îţi dea putere.

• Oferă mai multă atenţie lucrurilor pozitive 
decât celor negative. Câteodată avem 
tendinţa să reacţionăm la 1 opinie negativă 
şi să ignorăm alte 5 pozitive. Suntem atât de 
afectaţi de cea negativă, în loc să observăm 
cât de multe sunt cele pozitive.
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Dificultăti întâlnite în timpul sesiunilor

Facilitatorii/Facilitatoarele se confruntă cu 
o mare varietate de dificultăţi în grupurile 
lor, unele au fost incluse în punctele 
anterioare, altele sunt specifice anumitor 
situaţii sau locaţii (aşadar nu le vom 
enumera aici), iar altele par a fi comune pe 
toate continentele şi a tematicilor abordate. 

Participanţii/Participantele par 
neinteresaţi/neinteresate

• Comportamentele care semnalează acest 
aspect sunt: participanţii/participantele 
îşi utilizează telefonul/tableta/laptopul în 
majoritatea timpului (în grupul mare sau în 
grupurile mici); par distraşi/distrase (se duc 
adesea la toaletă, la fumat, iau scurte pauze 
chiar dacă nu este timpul pentru pauză, 
etc.); vorbesc cu ceilalţi, nu te ascultă în 
timp ce explici ceva, etc.

• Posibile motive pentru aparenta lipsă de 
interes: Activitătile sau subiectele abordate 
nu corespund nevoilor sau intereselor 
lor, motivaţiei (interesul poate fi diferit 
de nevoile de învăţare, câteodată este mai 
important pentru ei), activităţile alese nu 
sunt suficient de antrenante, au probleme 
personale (sau în cadrul grupului), te 
displac din varii motive (de care se poate să 
nici nu fi conştient/ă), poate nu s-au simţit 
sprijiniţi sau apreciaţi în timpul procesului 
(fără ca tu să fi intenţionat sau să fi realizat 
asta) şi apoi s-au retras etc.

• Posibile soluţii: Reaminteste grupului de 
importanţa implicarii tuturor în procesul 
de învatare; Pune întrebări care necesită 
răspuns din partea tuturor; Evaluează 
dinamica generală a grupului şi verifică 
dacă e vreo modificare metodologică pe 
care o poţi face (în cazul unei activităţi 
care nu antrenează mai multe persoane, 
poate e nevoie de o schimbare, ca să fie mai 

placută); Poate e nevoie să întrerupi ritmul 
sesiunii şi să schimbi atmosfera, să faci un 
energiser; În funcţie de intensitatea unor 
asemenea comportamente, ai putea discuta 
cu aceste persoane în particular, despre ce 
simt ele în acest moment, despre motivaţia 
lor, dacă primesc ceea ce doresc, deoarece 
ai observat că nu sunt implicate şi ai vrea să 
discuţi cu ele despre asta.

Conflict între tine şi participanţi/
participante

• Comportamente care semnalează: 
Participanţi/Participante care ţi se opun 
constant, se împotrivesc instrucţiunilor 
sau informaţiilor oferite pe o anumită 
temă, declară în mod deschis dezacord cu 
alegerile tale pentru sesiuni (metodologie, 
timp oferit, etc.), vin cu sugestii de 
schimbare a planului, structurii, 
programului, pot fi sabotori ai procesului; 
Tu eşti în dezacord puternic cu unii/unele 
participanţi/participante, cu contributiile 
şi comportamentul lor în grup, ca urmare 
poate îi întrerupi, ai dificultăţi în a-ţi masca 
sentimentele faţă de ei/ele, etc.

• Motive posibile pentru aceste aspecte: 
dezacord conceptual asupra modului 
tău  de a aborda procesul şi metodele 
utilizate, în aşa măsură că devine personal 
(de ambele parţi), mai ales în situaţii în 
care persoana este în dezacord puternic 
cu tine şi nu reuşeşte să schimbe nimic 
(lucrurile nu se întâmplă aşa cum îşi 
doreşte); participanţii/participantele  pot 
fi foarte frustraţi/frustrate dacă se aşteptau 
la ceva diferit de ceea ce primesc şi se 
razbună astfel, blamându-l/o pe facilitator/
facilitatoare că i-a indus în eroare sau că 
nu face ce vor ei/ele să facă; unii/unele 
participanţi/participante doresc atenţie şi 
acesta e modul de a o solicita, etc.
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• Posibile soluţii: Nu te implica în conflicte 
personale, incearcă să eviţi certuri despre 
păreri şi perspective personale, fii asertiv/ă, 
detaşează-te de asocieri emoţionale cu 
comportamentele acestor participanţi/
participante; rămai calm/ă indiferent de 
acţiunile participanţilor/participantelor faţă 
de tine; cel mai bine în cazul conflictelor 
este să le rezolvi în afara sesiunilor, vorbind 
direct cu persoana sau persoanele implicate, 
dar ai mare grijă într-o asemenea discuţie, 
nu îţi cere scuze pentru ceva ce nu ai făcut; 
fii dispus/ă să faci mici compromisuri, 
schimbări care să îi mulţumească pe acei/
acele participanţi/participante.  

 
Sustenabilitatea sesiunilor noastre 
de educaţie globală 

În primul manual am creat o listă pentru 
facilitatori/facilitatoare, prin care să verifice 
şi să se asigure că atelierele organizate sunt 
mai sustenabile, te rugăm să o consulti în 
cazul în care nu ai utilizat-o pană acum în 
munca ta (vezi paginile 39-41 https://goo.gl/
DKv2Uw )

• Nu ar trebui să uiti niciodată că felul în 
care îţi organizezi munca şi sesiunea este o 
reflecţie a competenţelor tale ca cetăţean/ă 

global/ă. Dacă încerci să îţi trăieşti viaţa în 
mod sustenabil dar sesiunile tale nu sunt 
sustenabile, acesta este un aspect asupra 
căruia să reflectezi şi să mai lucrezi.

• Dacă încerci să îţi organizezi sesiunile pe 
cât de sustenabil poţi şi în concordanţă cu 
credinţele tale, practicând sustenabilitate, 
aceasta va reprezenta un exemplu practic 
pentru participanţi/participante; îi va 
inspira, motiva şi încuraja să facă la fel. 
Făcând ceea ce predici, ai mai multa 
credibilitate şi conferă putere mesajului tău  
şi muncii tale.

• Fii critic/ă, dintr-o perspectivă ce cuprinde 
toate temele globale despre absolut toate 
aspectele atelierelor/sesiunilor tale: 
partenerii cu care le organizezi, donatori, 
locaţie, infrastructură, furnizori, materiale 
(hârtie, carioci, pixuri, instrumente, etc.), 
băuturi, alimente, veselă, electricitate, etc. 

• Încearcă întotdeauna să reduci şi să 
refoloseşti cât mai mult posibil înainte de 
a folosi orice fel de materiale noi. Încearcă 
să îţi faci sesiunile cât mai minimaliste. 
Gândeste-te tot timpul dacă poţi realiza o 
anumită activitate sau anumite acţiuni în 
sesiunile tale fără vreun material anume 
sau cu cât mai puţine materiale. Simplifică 
felul în care abordezi şi gândeşte în afara 
paradigmei obişnuite în ceea ce priveşte 
materialele necesare şi utilizarea lor.
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Aspecte logistice

Aceste aspecte au un impact asupra calităţii programului educaţional şi 
am decis să menţionăm câteva, pentru a te încuraja să le dai mai 

multă atenţie şi să le abordezi diferit în viitor.

Promovarea programelor 
educaţionale

Când ne organizăm sesiunile, dorim să avem cei/cele mai buni/bune 
participanţi/participante; oamenii cei mai potriviti, implicati, interesati vor
beneficia cel mai mult. Sună familiar? Din păcate, mulţi/multe facilitatori/facilitatoare
cu care am lucrat au semnalat dificultăţi în a a ajunge la publicul potrivit sau în a-i 
convinge să participe la programele oferite. În mod ironic, în unele dintre procesele pe 
termen lung pentru facilitatori/facilitatoare de educaţie globală pe care le-am realizat, 
participanţii/participantele erau mai interesati/interesate să stie cum să atragă oameni la 
cursurile lor (şi nu atât de mult aspecte de cetăţenie globală sau competenţe de facilitare).

Acest manual nu este despre Relatii publice sau despre cele mai bune metode de 
promovare, dar dorim să facem câteva comentarii care ar putea furniza câteva idei 
facilitatorilor/facilitatoarelor.

• Pare a fi mai productiv să te duci în locuri diferite, unde ai putea găsi posibili/posibile 
participanţi/participante, decât să îi faci pe ei/ele să vină în locaţia ta; de exemplu 
şcoli, centre pentru tineret sau culturale, companii, etc.

• În aceaşi ordine de idei, este util să îţi conectezi sesiunile cu alte evenimente care au loc 
în comunitatea ta: festivaluri, târguri de carte, târguri diverse, evenimente sportive, etc. 

• E nevoie să îţi acorzi timp şi să reflectezi la tipul de grupuri la care este mai probabil să 
ajungi cu programul tău  şi să ai aşteptări realiste.
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Locaţia sesiunilor

Cu siguranţă, spaţiul în care organizezi sesiunile poate avea o influenţă asupra tipului de 
proces pe care îl vei avea cu participanţii/participantele. Mult spaţiu, lumină naturală, 
scaune uşor de mutat sau doar perne, ferit, fără distrageri ale atenţiei, liniştit, plăcut, etc. 
(continuă lista aşa cum doreşti), toate acestea sunt necesare pentru un proces de învăţare 
fluid, unde toată lumea se simte bine. Multe persoane se blochează în paradigma clasică 
a organizarii de ateliere, în care ai nevoie de o încăpere mare, scaune mobile, opţiuni 
pentru proiectare, boxe, etc. şi, din cauza acestor parametri limitativi, nu explorează alte 
oportunitati de organizare a atelierelor de educaţie globală, în spaţii alternative (inclusiv 
spaţii publice, cum ar fi parcurile, străzile, etc.).

Deşi locaţia şi spaţiul unui atelier au un cuvant de spus în cât de bine ne facem munca, 
sunt multe lucruri simple pe care le putem face într-un cadru nu foarte promiţător sau 
încântator, pentru a creşte impactul procesului de învăţare.

• Fiecare zonă a locaţiei poate fi folosită ca spaţiu educaţional, chiar dacă activităţile nu 
au loc acolo. Poţi transmite un mesaj grupului nu doar în sala de curs (dacă ai una), 
ci chiar şi în încăperi pentru pauză, în baie, sala de mese, holuri, poţi pune afise cu 
mesaje ce inspiră, articole, imagini, cărti, grafice informative, etc.

• Dacă organizezi ateliere de o zi sau mai multe zile, poţi crea activităţi opţionale ce pot 
fi realizate individual sau ca grup în jurul locaţiei (în timpul liber). De exemplu, poţi 
propune: jocuri diverse, misiuni de căutare a comorii în comunitate, (vezi secţiunea 
metode), etc. ce pot adauga experienţă şi pot crea o atmosferă de învăţare. 
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Cadru metodologic

Un/O facilitator/facilitatoare în domeniul educaţiei globale, sau în orice domeniu, 
trebuie să aibă o înţelegere foarte clară a cadrului metodologic în care lucrează. 
Trebuie să înţeleagă foarte bine principiile şi teoriile de învăţare pe care le utilizează 

pentru alegerile educaţionale din munca lor. Fie că eşti începător/începătoare sau facilitator/
facilitatoare mai avansat/ă, acest capitol se adresează tuturor nivelelor de experienţă, scoate 
in evidenţă aspectele importante, temele ce nu trebuie lăsate deoparte niciodată şi atenţia 
deosebită pe care o necesită unele aspecte. 

 Educaţia globală se bazează în mare măsură pe principiile metodologice ale 
educaţiei non-formale şi pe ciclul de învăţare experienţială. Poate sunt alte teorii de 

învăţare pe care le apreciezi, dar acestea trebuie utilizate sau analizate în referinţă cu cele 
prezentate aici. Adesea se suprapun în practică, înţelesuri şi obiective.

Educaţia non-formală s-a născut din ideea de a se opune educaţiei formale, 
care de obicei are loc în şcoli şi în sectorul formal. Există un vast cadru teoretic 
legat de aceste două tipuri de educaţie, principii şi metodologie pe care nu le vom 
aborda în acest manual. In practică, vei găsi în sectorul formal metodologie 
participativă şi alte principii asociate de obicei cu educaţia non-formală, iar în 
sesiuni non-formale poţi găsi activităţi mai degrabă asociate cu sectorul formal 
(de exemplu, orice lectură sau prezentare).   
 
 Am elaborat teoriile de bază ale metodologiei educaţiei globale

 în primul manual şi vom menţiona câteva aici, pe scurt, 
adaugând comentarii şi  puncte de reflecţie importante.

Principiile educaţiei non-formale    
 
• Este participativă şi utilizează diverse metode active;
• Este centrată pe participant/ă;
• Utilizează experienţa anterioară a participanţilor/participantelor;
• Este provocatoare;
• Este bazată pe proces iar procesul este flexibil şi  adaptabil;
• Este voluntară;
• Există o responsabilitate comună în procesul de învăţăre împărţită intre facilitator/

facilitatoare şi participanţi/participante;
• Este evaluată de către participanţi/participante.
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Pe baza rezultatelor măsurate în timp, a impactului şi a rezultatelor pe termen lung, 
această abordare s-a dovedit a avea succes în asigurarea unui nivel înalt de atingere a 

diferitelor obiective de învăţare. Desigur, acest aspect este condiţionat 
de calitatea implementarii şi de motivaţia celor ce învaţă.

Orice facilitator/facilitatoare are nevoie să reflecteze serios asupra propriei înţelegeri şi 
utilizari a acestor principii. Sunt clare pentru tine? Le foloseşti pe toate în munca ta? Cât de 

adesea reflectezi asupra lor în timp ce îţi planifici sesiunile? Cât de confortabil îţi este să le 
aplici pe toate în munca ta? Este vreunul care prezintă dificultăţi pentru tine? Sunt şi alte 

principii pe care le aplici în munca ta care nu sunt incluse aici? etc.

Când spunem competenţe, ne referim la 
un set de cunoştinţe, atitudini şi abilităţi 
şi e nevoie să le conectezi cu principiile 
anterioare legate de dezvoltarea acestor 
dimensiuni în grupurile cu care lucrezi.

Un/O facilitator/facilitatoare trebuie să ţină 
cont de multe aspecte şi perspective pentru 
a lua cele mai potrivite decizii:

• Tipul de competenţă pe care vrei să o dezvolţi; 
de exemplu, unele metode sunt mai potrivite 
pentru cunoştinţe, altele pentru atitudini sau 
abilitati;

• Felul în care utilizarea principiilor educaţiei 
non-formale va maximiza potenţialul de 
învăţare al sesiunii sau poate îl va perturba 
sau bloca (de exemplu: prea multă atenţie 
asupra principiului activ şi participativ 
poate transforma o sesiune într-una exclusiv 
distractivă în loc de una de învăţare; multă 
atenţie pe provocare poate fi prea mult de 
suportat de grup, etc.);

• Felul în care echilibrezi experienţele şi 
expertizele diferite ale participanţilor/
participantelor şi cum le utilizezi în beneficiul 
grupului legat de obiectivele tale de învăţare;

• Felul în care gestionezi evenimente şi situaţii 
neaşteptate ce pot apărea din natura foarte 
dinamică a procesului educaţional non-
formal;

• Timpul disponibil şi spaţiul furnizat pentru 
sesiunile tale va influenţa puternic ce se poate 
şi ce nu se poate face;

• Echilibrul între obiectivele tale de învăţare, 
rezultate şi procesul şi dinamica grupului, 
deoarece educaţia non-formală este bazată 
pe proces, dar tu tot trebuie să ai rezultate 
specifice pe care vrei să le obţii. 

Relaţia cu competenţele 
de cetăţenie globală 
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Debrief
Sau cum să faci tranziţia de la 

“Am avut o experienţă dar i-am pierdut sensul.” 
(T.S. Eliot) la

“Singura sursă a cunoaşterii este experienţa.” 
(Albert Einstein)

Atenţionare/avertisment:  
Urmatorul capitol ar trebui înţeles din perspectiva de muncă a practicienilor 

ce iau discuţiile de debrief din procesul educaţional non-formal foarte în serios. 
Pentru  alţi practicieni (cu stiluri de muncă şi etică diferite), poate părea puţin obsesiv sau 

exagerat. Aşadar, următoarele comentarii şi recomandări trebuie analizate avand 
acest aspect în minte; ele nu reprezintă în niciun fel o ofensă la adresa altor abordari – 

cu toţii/toatele folosim propria muncă şi propriile rezultate pentru a alege 
şi dezvolta diferite teorii de învăţare. 

Debrief-ul este acel ceva magic care face ca rezultatul de învăţare 
al unei activităţi chiar să ajungă la participanţi/participante. Spunem magic 
deoarece în trimpul discuţiilor de debrief oamenii au insight-uri, fac conexiuni 
şi au o înţelegere clară a procesului lor de învăţare. Toate acestea nu sunt propriu-zis 
magice, dar fără debrief se întâmplă mult mai rar sau chiar deloc.

Ce vrem să spunem prin discuţie de debrief? 

Este o discuţie care are loc după o activitate dată în timpul sesiunii tale, 
fie că este un joc de rol, simulare, urmărirea unui material video, o sarcină de grup, 
etc., pentru a procesa ce s-a întâmplat şi a îi/le ajuta pe participanţi/participante să extragă 
şi să îşi recunoască învăţarea. Această discuţie urmează de obicei ciclul 
de învăţare experienţial (vezi mai jos), una dintre teoriile învăţării care stau 
la baza educaţiei non-formale. Am elaborat această teorie în primul manual, 
dacă e nevoie, te rugăm să consulţi acele pagini înainte 
de a continua secţiunea prezentă. (paginile 29-33- https://goo.gl/DKv2Uw ).  
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Ne vom concentra asupra părţii de debrief pentru mai multe detalii 
(partea de debrief înseamnă paşii ciclului experienţial de învăţare, după experienţa 
concretă, care este activitatea dată participanţilor) deoarece este cu adevărat unul 
din acele lucruri care fac diferenţa dintre o sesiune de succes şi una eşuată. 
Pentru claritate, definim succesul unei sesiuni în relaţie cu atingerea obiectivelor sale 
de învăţare la nivel inalt şi într-un mod calitativ. Dacă participanţii/participantele se 
simt bine sau se distrează, acesta nu este un indicator al succesului învăţării – desigur va 
influenţa implicarea lor şi starea, în oarecare măsură şi realizarile lor de învăţare, DAR nu 
va fi niciodată suficient şi foarte adesea, nici nu va fi necesară.

Debrief-ul poate transforma chiar şi cea mai simplă activitate într-una 
foarte puternică, iar cu un debrief incorect realizat, sau în absenţa acestuia, 

chiar şi cea mai interesantă activitate poate fi fără impact. Însuşirea debrief-ului este o 
competenţă foarte importantă pe care orice facilitator/facilitatoare trebuie să o aibă 

– nu este una opţională şi nu este uşor de deprins. Poate de aceea, chiar şi după ani de 
experienţă, unii/unele facilitatori/facilitatoare au încă dificultăţi. 

Pe baza experienţei noastre cu facilitatori/facilitatoare începători/începătoare, 
am observat cât de uşor este uitat debrief-ul, realizat în prea scurt timp sau 
în manieră incorectă. Fără excepţie, toţi/toate, dar absolut toţi/toate facilitatorii/
facilitatoarele  începători/începătoare (si din pacate, nu doar începătorii, spunem noi), 
eşuează cel mai adesea în ceea ce priveşte partea de debrief a muncii lor.

Experienţa concretă

Reflectare asupra 
experienţei

Generalizare bazată 
pe reflectare

Transfer în realitate 
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Criterii calitative pentru 
un bun debrief  

• Necesită timp! Nu există scurtătură – 
pentru a-şi atinge scopul, solicită timp! 
În funcţie de mărimea grupului şi de 
experienţa/activitatea în sine (cu cât este 
mai intensă şi mai complexă o experienţă, 
cu atât e nevoie de mai mult timp pentru 
debrief), poate dura de la 15-20 de minute la 
1 oră. Mărimea grupului nu este întotdeauna 
un punct de referinţă de încredere. Adesea, 
participanţii/participantele se simt mai 
confortabil şi vorbesc mai mult în grupuri 
mai mici (de aproximativ 10 oameni). Este 
preferabil să aloci mai mult timp decât mai 
puţin!

• Urmează etapele în ordinea dată (vezi 
ciclul din schema introdusă anterior): 
Reflectare (discutarea sentimentelor, 
reacţiilor, acţiunilor, gândurilor lor din 
timpul experienţei în sine), Generalizare 
(discutarea asociaţiilor lor cu viaţa reală, 
observaţii generale, extragerea punctelor 
generale de învăţare – această discuţie se 
bazează pe rezultatul discuţiei de reflectare), 
Transfer (discutarea modului în care pot 
duce mai departe punctele de învăţare, care 
sunt mai potrivite pentru ei/ele şi cum le 
pot transfera în propriile vieţi)! O curgere 
productivă şi firească a discuţiei ar trebui 
să urmeze aceşti paşi, ceea ce va mări 
rezultatele învăţării. Această structură este 
de ajutor pentru facilitator, deoarece face 
să fie mai uşor pentru acesta şi pentru grup 
să urmeze evoluţia discuţiei şi cristalizarea 
acesteia în puncte de învăţare.

• Scopul discuţiilor de debrief! Realizarea 
unui debrief nu este un scop în sine (chiar 
dacă poate parea astfel din cele scrise până 
acum), ar trebui să aibă un scop legat 
de obiectivele de învăţare ale sesiunii. 
Întrebările alese vor aborda aspectele 
principale ale acestui scop.

• Întrebări adecvate, corecte şi relevante 
– strans legate de cele două aspecte 
anterioare. Trebuie să conducă grupul spre 
înţelegeri profunde (aşa-zisele momente 
Aha! în rândul participanţilor). Sugestii 
de întrebări generale pentru fiecare fază 
(Reflectare: Cum te-ai simţit? Ce ai făcut? 
Cum ai reacţionat? Generalizare: Ce asociaţii 
ai poţi face? Ce observaţii generale faci? 
Care sunt principalele puncte de învăţare? 
Transfer: Ce poţi păstra de aici? Ce vei aplica 
în realitatea ta? Ce doreşti să faci diferit data 
viitoare?) sunt bune dar nu îndeajuns pentru 
o discuţie mai aprofundată.

Greşeli frecvente în timpul 
discuţiilor de debrief (multe dintre ele se 

influenţează şi/sau se condiţionează reciproc)

 
• Nu este alocat suficient timp în cursul 

sesiunii pentru debrief;

• Întrebările şi succesiunea lor nu sunt 
pregătite în avans ci improvizate pe moment;

• Utilizarea doar a întrebărilor standard 
(exemplele menţionate anterior) şi păstrarea 
discuţiei de debrief la un nivel superficial. 
Aceasta poate duce la un tip robotizat de 
discuţie, cu întrebări pre-stabilite, fără a fi 
adaptate la experienţa în sine şi mai ales, la 
răspunsurile participanţilor/participanttelor. 
Se va trece abrupt de la o etapă la alta.

• Discuţie de debrief doar de dragul discuţiei. 
Aceasta include sesiuni în care nu există 
debrief după fiecare activitate, ci mai degrabă 
la finalul sesiunii, poate cu referire la toate 
activităţile anterioare, poate nu (caz în care 
acestea vor fi experienţe irosite ca potenţial de 
învaţare, dacă nu ai făcut debriefing-ul imediat 
după ce experienţa a avut loc).
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• Trecere dezordonată între cei 3 paşi ai 
discuţiei sau în ordine aleatorie.

• Utilizarea de întrebări „greşite” care pot 
deruta, pot să nu invite sau provoace discuţii 
între participanţi/participante. În această 
categorie găsim utilizarea exagerată de 
întrebări închise, întrebări cu răspuns dorit 
inclus, întrebări lungi şi complicate, etc. (vezi 
mai multe despre întrebări mai jos).

• Lipsa neutralităţii facilitatorului/
facilitatoarei, care influenţează cursul 
discuţiei într-o manieră subiectivă. Acesta/
Aceasta foloseşte întrebări directive inadecvat 
şi are reacţii valorice la răspunsurile oamenilor 
(le plac, le displac, sunt de acord, sunt în 
dezacord cu unele dintre acestea). Se poate să 
prefere unele persoane din grup mai mult 
decât altele şi să aprecieze contribuţiile lor mai 
mult, aşadar le oferă acestora mai mult timp 
şi spaţiu pentru a se exprima decât le oferă 
altora. Când sunt în opoziţie, pot să întrerupă, 
câteodată agresiv, intervenţiile persoanelor cu 
care nu sunt de acord (sau pe care nu le plac).

• Nu oferă suficient timp participanţilor/
participantelor să se gândească şi să 
răspundă la întrebări. Facilitatorii/
Facilitatoarele pun întrebări complexe, prea 
multe deodată fără să lase timp grupului să 
reflecteze şi să aibă răspunsuri. Câteodată se 
pot grăbi şi consideră că un moment de tăcere 
al grupului este semn că nu există răspuns şi 
continuă cu următoarele întrebări ale discuţiei.

• Le oferă prea mult loc participanţilor/
participantelor, permitandu-le tuturor să 
vorbească oricât de mult doresc, fără să aibă 
grija timpului disponibil pentru debrief şi 
nereuşind să treacă prin toate fazele acestui 
proces.

• Facilitatorii/Facilitatoarele se aşteaptă la 
un răspuns foarte specific şi îl caută, ceea 
ce e strâns legat de neutralitatea menţionată 
anterior; vor continua să pună întrebări, 
insistent, pe aceeaşi direcţie, chiar dacă aceasta 
deraiază discuţia de pe calea să firească. 

• Eşuează în gestionarea tăcerii 
participanţilor/participantelor. Facilitatorii/ 
Facilitatoarele se panichează când 
participanţii nu răspund destul de repede, 
conform propriei estimări. Este adesea cazul 
începătorilor/începătoarelor, care sar la 
concluzia că întrebarea a fost formulată greşit 
sau că participanţii nu au un răspuns de oferit. 
Aceştia/Acestea adaugă imediat alte întrebări, 
continuă discuţia sau, ceea ce este cel mai 
greşit, oferă ei răspunsurile pe care le aşteptau, 
apoi trec mai departe.

• Acceptarea oricărui răspuns ca fiind un 
răspuns relevant. Desigur, promovăm ideea 
că nu există răspunsuri „greşite” pentru a 
motiva şi încuraja participarea, DAR cu 
toate acestea, ideea aceasta trebuie folosită în 
mod rezonabil şi nu extrapolată pentru orice 
situaţie. Acest principiu se referă de fapt mai 
mult la conduita facilitatorului/facilitatoarei, 
să nu judece răspunsurile participanţilor, 
întrucât ele sunt toate binevenite. Facilitatorul/ 
Facilitatoarea are un cuvânt de spus dacă, de 
exemplu, răspunsurile nu sunt date pentru 
întrebările puse. Se întâmplă adesea ca tu să 
pui o întrebare despre emoţii iar răspunsurile 
sunt despre ce nu a mers în cadrul activităţii 
sau fac analogii cu alte situaţii, iar facilitatorul/
facilitatoarea nu corectează participanţii 
(reamintindu-le că vrea să audă care sunt 
emoţiile lor, mai târziu vor discuta şi despre 
alte aspecte). Aceasta poate duce la o discuţie 
haotică, în care participanţii/participantele 
continuă să răspundă în afara întrebărilor puse.

• Lipsa controlului asupra discuţiei. 
Participanţii/Participantele preiau cursul 
discuţiei, îşi pot pune unii/unele altora 
întrebări, deviază de la direcţia iniţiată de 
facilitator/facilitatoare şi sunt „lăsaţi liberi” 
până când nu se mai discută sau situaţia 
se agravează şi intervine facilitatorul/
facilitatoarea. Unii/Unele facilitatori/
facilitatoare  cred că aşa ceva e bine, să îi/le 
lase pe participanţi/participante să se exprime 
liber, dar fără calauzire şi o urmărie a ciclului 
experienţial, e posibil ca învăţarea să nu aibă 
loc în direcţia obiectivelor de învăţare (dacă 
are loc vreun fel de învăţare în acest fel). 
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• Grupului i se spune care este concluzia sau 
rezultatul de învăţare pe care ar trebui să 
le obţină din această experienţă. Scopul 
procesului de debrief este ca participanţii/
participantele să ajungă la această învăţare 
pe cont propriu, asigurând o internalizare 
profundă a acestui tip specific de învăţare. Să 
le spui ce ar trebui să înveţe este ca şi cum ţii 
o prelegere şi, foarte probabil, nu vor învaţa 
de fapt. Această greşeală poate lua şi forma 
insistenţei cu întrebări într-o direcţie sau 
asupra unui punct care nu a fost menţionat 
de grup şi cu care grupul nu rezonează - cu 
alte cuvinte, să urmăreşti propriile scopuri. Se 
poate spune, obiectivele noastre de învăţare 
sunt scopurile noastre, dar nu le forţăm asupra 
grupului, ajungem la ele natural prin activităţile 
pe care le-am planificat şi a discuţiilor pe care 
le-am facilitat. Dacă nu ajungem la punctul 
nostru de învăţare prin aceste discuţii, nu vom 
ajunge nici dacă forţăm grupul.

Posibile motive pentru greşeli 

• Se subestimează/înţelege greşit rolul 
discuţiilor de debrief şi, prin urmare, se 
acordă insuficientă atenţie şi pregătire;

• Nu se înţeleg adecvat cele trei puncte 
principale ale debrief-ului (reflectare, 
generalizare, transfer) şi, prin urmare, se 
trece în mod aleatoriu prin ele;

• Facilitatorul/Facilitatoarea nu se pregăteşte 
(cu un plan al întrebărilor, un plan B al 
întrebărilor, suficient timp rezervat, etc.);

• Se pregăteşte un plan pentru o activitate care 
nu generează experienţa potrivită pentru 
întrebări (nu este cunoscut bine potenţialul 
activităţii/nu se observă suficient dinamica 
din timpul activităţii);

• Facilitatorul/Facilitatoarea este prea 
încrezator/încrezătoare şi mulţumit/ă de 
sine însuşi/însăşi, ceea ce înseamnă că 

acesta are impresia că va putea improviza 
întrebările potrivite pe moment şi gestiona 
discuţia;

• Facilitatorul/Facilitatoarea nu reuseste 
să controleze discuţia de grup, permite 
prea multor persoane să discute o singură 
întrebare (ceea ce afectează diviziunea 
timpului alocată discuţiei), nu îi poate 
opri pe cei ce vorbesc excesiv şi pe lângă 
subiect, se lasă uşor distraşi de comentariile 
oamenilor şi uită sau lasă deoparte propriul 
plan pentru debrief.

În continuare, vom introduce ceea ce 
considerăm a fi cele mai importante 

indicaţii şi recomandări de care să ţină cont 
toţi/toate facilitatorii/facilitatoarele  de 

educaţie globală în următoarele lor sesiuni, 
în ceea ce priveşte debrief-ul. Pentru ca 

acestea să aibă un impact asupra muncii 
tale, sunt necesare următoarele condiţii: 

• Fii critic/ă cu tine însuţi/însăţi şi deschis/ă la 
ideea că poate faci ceva greşit! Nu ar trebui să 
existe scuze în felul în care te evaluezi pe tine 
însuţi/însăţi sau în care raspunzi la feedback. 
Printre scuzele utilizate frecvent se regăsesc: 
„oamenii vorbesc prea mult şi nu pot pune 
toate întrebările”, „un participant sau altul nu 
vrea să se oprească din vorbit şi tot intervine”, 
„oamenii nu dau răspunsuri la întrebările puse 
de mine”, etc. toate aceste exemple şi orice 
alte „scuze” pe care le poţi prezenta reflectă 
probleme cu care e nevoie să lucrezi, reflectă 
competenţe pe care trebuie să le dezvolţi 
pentru a gestiona asemenea situaţii.

• Pune în practică şi apoi reflectează şi apoi 
pune din nou în practică şi tot continuă. Acest 
ciclu se referă la oricare dintre următoarele 
recomandări. Nu va fi suficient doar să 
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reflectezi şi să ţi le reaminteşti, probabil că 
deja cunoşti multe dintre lucrurile menţionate 
aici şi totusi foarte puţin se schimbă sau chiar 
nimic. E nevoie să le introduci în munca ta 
proactiv şi apoi să fii atent/ă la tine însuţi/însăţi 
în timpul sesiunii şi critic/ă ulterior.

Auto- evaluare critică pentru tine, cel/cea 
care realizează debrief-ul

Citeşte următoarele întrebări 
şi fii sincer/ă cu tine însuţi/însăţi 

pentru fiecare dintre ele:

• Realizezi debrief după fiecare activitate? 
Dacă da – cât durează? Dacă nu – de ce nu?

• Aruncă o privire pe greşelile frecvente 
enumerate mai devreme. Care dintre ele 
consideri că este prezentă în munca ta şi din 
ce motiv crezi că se întâmplă?

• Cu care dintre criteriile calitative prezentate 
mai devreme te simţi cel mai comod şi 
care este cea mai greu de respectat? De 
ce? (Încearcă să raspunzi legat de exemple 
concrete din munca ta recentă).

Preferabil, răspunsurile la aceste întrebări 
ar trebui discutate cu un/o facilitator/

facilitatoare cu experienţă (*care tratează 
procesul de debrief cu multă seriozitate în 

munca sa, aşa cum am prezentat în acest 
capitol). Va fi util pentru această persoană 

să te şi vadă în acţiune, astfel încât să poată 
oferi feedback adiţional în această privinţă.

Indicaţii pentru un debrief reuşit
*  recomandat pentru începători/ începătoare 

sau pentru facilitatori/facilitatoare
 care se zbat constant cu debrief-ul.

Înainte de debrief

• Asigura-te că aloci suficient timp în 
sesiunea ta pentru realizarea discuţiilor 
de debrief! Este mai bine să faci mai puţine 
activităţi decât să faci mai puţin debrief 
şi este mai bine să estimezi mai mult timp 
decât crezi de fapt că ar fi necesar. Dacă 
foloseşti activităţi cu trăiri emoţionale 
înalte (în general orice joc de rol, simulare, 
videoclipuri cu mesaj puternic, dezbateri 
încinse, etc.), precum şi sarcini complexe 
şi îndelungate, ce includ procese şi linii 
de discuţie diferite, cu siguranţă e nevoie 
să aloci mai mult timp. Ar trebui să alegi 
cel puţin 15-20 de minute pentru orice 
opţiune ce tu consideri că ar necesita mai 
puţin timp. Revizuieşte duratele din planul 
sesiunii şi asigură-te că ai o durată de timp 
adecvată planificată pentru activitate şi 
că vei avea suficient timp pentru debrief. 
Aşa cum am mai spus, există o tendinţă în 
domeniu să se subestimeze adevărata durată 
a unei activităţi şi timpul necesar pentru 
debrief. Planifică să faci debrief după fiecare 
activitate şi nu doar la finalul sesiunii!

• Pregăteste întrebările pentru debrief 
(care vor corespunde obiectivelor de 
învăţare pentru acea activitate/sesiune 
specifică). Notează-le în ordinea corectă: 
reflectare-aceste întrebări; generalizare-
aceste întrebări; transfer-acestea, astfel nu 
le vei amesteca între ele şi nu vei utiliza 
structura la întâmplare. Faptul că le pui 
pe hârtie contează enorm; e posibil să te 
gândeşti la o întrebare foarte bună şi pur 
şi simplu nu ţi-o mai aminteşti când eşti 
în faţa grupului. Până ajungi să deprinzi 
abilităţi de punere a întrebărilor şi să îţi 
dezvolţi simţul spontaneităţii de a găsi un 
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număr nelimitat de întrebări bune pe orice 
subiect dat, ar trebui să le scrii şi să foloseşti 
această listă în timpul discuţiei. În felul 
acesta, vei vedea dacă ai un număr echilibrat 
de întrebări pentru fiecare parte a debrief-
ului (reflectare, generalizare, transfer)- 10 
întrebări pentru reflectare şi câte o întrebare 
pentru celelalte sectiuni este o situaţie 
absolut contraindicată, nu trebuie să fie în 
număr egal, dar e nevoie de echilibru. Un alt 
beneficiu este să observi ce fel de întrebări 
foloseşti şi astfel să reformulezi şi să modifici 
pentru a suna mai bine, mai potrivit (vezi 
mai mult despre întrebări mai jos).

• Pregateşte întrebări alternative pentru 
debrief. Se poate întâmpla ca unele dintre 
întrebările la care te-ai gândit iniţial să nu fie 
potrivite, să spunem că nu ar stimula prea 
mult grupul. Ca tu să nu te simţi pierdut, 
să nu improvizezi ceva inadecvat sau să te 
grăbeşti spre finalul discuţiei, este mai util 
să ai şi mai multe întrebări ca alternative, 
pentru fiecare segment al debrief-ului. 
Notează-le şi pe acestea. Pe langă aceasta, 
dacă procesul tău  de debrief se bazează pe 
exemple din viaţa reală, pe care speri să le 
primeşti de la grup, şi poate nu se întâmplă 
chiar aşa, pregăteşte câteva idei dinainte 
pentru asemenea situaţii.

• Re-evaluează durata debrief-ului pe 
baza întrebărilor pregătite. Efectuează 
un exerciţiu simplu de matematică: Ai X 
participanţi şi Y întrebări. Pentru unele 
întrebări, poate doreşti răspunsuri de la 
fiecare participant/ă în parte (de exemplu: 
Cum te simţi într-un cuvânt/o propoziţie? 
sau Pe o scară de la 1 la 10, cât de pregătit/ă 
esti să faci o schimbare în viaţa ta, etc.), iar 
pentru altele nu doreşti, dar tot poţi estima 
un număr mediu de oameni care răspund 
la fiecare întrebare, precum şi o durată 
medie a răspunsului. Ar trebui astfel să îţi 
faci o idee despre timpul de care ai nevoie 
pentru discuţie şi ar trebui să verifici dacă 
se potriveşte sau nu cu ce ai planificat tu. Ca 
exemplu, pentru activitatea „Etichete” din 
primul manual (pagina 57) cu 11 întrebări 
(întrebări închise şi deschise) debrieful 

durează cam 30 de minute cu un grup de 
20-25 de persoane, dar au fost situaţii în 
care a durat chiar şi 40-45 de minute, când 
participanţii/participantele au contribuit 
cu multe exemple sau asociaţii la discuţie. 
Dacă ai mai făcut o activitate şi altă dată, 
poţi banui la ce să te aştepti (legat de acea 
activitate în particular), dar dacă nu, poţi 
efectua exerciţiul simplu de matematică, 
estimând astfel cât mai aproape de realitate. 

În timpul experienţei în sine 
(activitatea pe care o fac 

participanţii/ participantele)

• Observă dinamica grupului; ia aminte (sau 
chiar notează) ce anume fac ei/ele cum se 
comportă, dacă sunt persoane care se poartă 
atipic (nu se implică, părăsesc sarcina, etc.) şi 
cum reacţionează grupul la ele, orice observaţie 
relevantă ce poate fi utilizată în debrief.

• Abţine-te de la a influenţa comportamentul 
participanţilor/ participantelor într-o 
experienţă; clarifică contextul, repetă 
instructiunile dacă e necesar, dar nu comenta 
asupra comportamentelor sau acţiunilor lor în 
timpul sarcinii, căci  ar putea influenţa deciziile 
şi acţiunile lor, trebuie să fie în întregime 
experienţa lor iar intervenţia ta subiectivă 
trebuie să fie minimă. Poţi interveni dacă asta 
este scopul tău, de exemplu comentezi asupra 
felului în care se poartă între ei/ele, apoi în 
debrief poţi discuta ce s-a întâmplat înainte şi 
după intervenţia ta.

• Revizuieşte planul debrief-ului; pe baza 
dinamicii lor şi a problemelor ce pot apărea 
în timul experienţei, poţi decide să schimbi 
elementele pe care vrei să le discuţi mai mult în 
debrief; poţi schimba unele întrebări pentru a te 
referi la anumite aspecte pe care le-ai observat 
şi poţi invita participanţii/participantele să 
reflecteze mai mult asupra acestora. 
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În timpul procesului de debrief

• Organizează discuţia în cel mai potrivit 
context; oamenii sunt aşezati (evită 
întotdeauna să realizezi un debrief cu 
oameni stând în picioare), acestia se afla 
într-un cerc, ceea ce înseamnă că toată 
lumea vede pe toată lumea, nu e gălagie sau 
deranj, astfel încât atenţia grupului este în 
întregime asupra discuţiei.

• Vocea ta şi limbajul corporal; Ai grija 
să vorbeşti destul de tare încât să te audă 
toate persoanele, că ai contact vizual 
cu majoritatea (ceea ce înseamnă că nu 
priveşti doar spre o parte a grupului, ci 
spre toţi) şi poţi să vezi cine doreşte să 
vorbească sau nu; în general, încearcă 
să fii conştient/ă de mesajul transmis de 
corpul tău  grupului (inclusiv expresiile 
faciale), îi invită pe oameni să se implice, 
arată semne de oboseală, de plictiseală sau 
poate chiar reacţii emoţionale pe care le ai la 
răspunsurile oamenilor, se poate ca faţa ta să 
fie partea cea mai expresivă, aşadar incearcă 
să controlezi reacţiile de valoare la ceea ce 
spun ei (poate nu exprimi verbal faptul că 
îţi place sau nu ce auzi, dar poate se vedea 
pe faţa ta);

• Gestionarea răspunsurilor şi a tăcerii; 
oferă-le suficient timp oamenilor să 
răspundă la întrebările tale, nu te grabi 
şi nu te panica; cel mai probabil, grupul 
va gestiona tăcerea mai greu decât tine – 
întotdeauna este cineva care va răspunde; 
dacă nu esti sigur/ă că e clară întrebarea, 
poţi întreba grupul, iar acestia îţi vor 
spune; dacă prea multe persoane vor să 
răspundă la întrebările tale, reaminteşte-
le să vină cu ceva nou, nu să repete ce s-a 
spus deja, iar la nevoie, spune-le că vei trece 
la următoarea întrebare – nu eşti obligat/ă 
să le dai tot timpul cuvantul; când consideri 
că întrebarea a fost discutată suficient, treci 
mai departe.

• Întrebările potrivite trebuie însoţite de 
ascultare adecvată astfel încât să înţelegi 
ce vor oamenii să spună cu răspunsurile lor. 
Nu acţiona precum un robot care urmează 
planul de întrebări fără să facă ajustari şi să le 
conecteze la răspunsurile oferite anterior de 
participanţi/participante. Ia în considerare 
răspunsurile lor, continuă cu alte întrebări; 
combină întrebările planificate iniţial cu 
răspunsurile şi aspectele menţionate de ei/
ele. Aceasta va duce la o discuţie fluidă, 
naturală, bogată şi rodnică.

• Ascultă-ţi vocea interioară; îi poţi spune şi 
intuiţie; în timpul discuţiei, dacă eşti destul 
de relaxat/ă, vei putea detecta semnale 
interioare care îţi spun pe ce anume să te 
concentrezi mai mult sau în ce direcţie să 
mergi cu întrebările tale. Este o legătură 
puternică între a fi spontan/ă şi a improviza 
în timpul unui debrief şi a-ţi asculta intuiţia. 
Această intuiţie îţi poate spune să nu mai 
pui o anumită întrebare, să pui alta, să 
aprofundezi un anumit subiect, etc., ceea 
ce va contribui la trăirea unor înţelegeri 
mai profunde din partea participanţilor/
participantelor.  

După debrief

• Evaluează-te critic în ceea ce priveşte felul 
în care ai realizat debrief-ul şi rezultatele 
pe care le-a avut. Ce a mers bine? Ce nu a 
mers bine ? Care a fost cel mai dificil aspect? 
Analizează planul pe care l-ai făcut şi ce s-a 
petrecut în realitate. Ce s-a schimbat şi de 
ce? Cum ai gestionat intervenţiile grupului 
şi tăcerile (dacă au fost), care întrebări 
s-au dovedit a fi mai eficiente şi care nu? 
Ai observat vreo dinamică interesantă 
în timpul debrief-ului? Cât a durat, în 
comparaţie cu ce planificaseşi tu? Ai avut 
nevoie de mai mult timp? etc.

• Ia aminte la lucrurile pe care doreşti să le 
faci diferit data viitoare;
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• Modifică planul de debrief sau adaugă 
întrebări alternative şi păstrează-l pentru 
data viitoare când implementezi aceeaşi 
activitate (sau altele pentru care acest plan 
este adecvat).

Întrebări în discuţiile de debrief 

Există două aspecte importante în 
deprinderea procesului de debrief: 
înţelegerea corectă a teoriei şi logicii din 
spatele ei şi, pentru a putea lucra cu aceasta, 
însuşirea abilităţilor de a pune întrebări.

Întrebările sunt instrumentul principal de 
punere în practică a ideologiei principale 

a acestei teorii de învăţare. Pentru unii 
oameni, a pune întrebări şi a explora orice 

situaţie dată e ceva natural, chiar fără 
pregătire anterioară, pentru alţii, e nevoie 

de efort şi pregătire. Credem cu tarie că 
orice facilitator/facilitatoare poate deveni 
foarte competent în a pune întrebări dacă 

investeşte timp, se pregătesc, dacă sunt 
critici şi îşi ascultă intuiţia. 

În randurile următoare vom enumera 
diferite feluri de a diferenţia între tipuri de 
întrebări, astfel că tu să înţelegi mai bine 
ce poţi folosi şi să încerci să le incluzi în 
planurile tale de debrief, într-o manieră 
exchilibrată. Orice suprautilizare a aceluiasi 
tip de întrebare nu duce la o conversatie 
fluida şi placuta, aşadar ar trebui să foloseşti 
tipuri diferite de întrebări.

Cea mai comună distincţie între întrebări 
este foarte simplă şi se referă la felul în 

care sunt construite:

• Întrebări închise. Acestea au o plajă 
limitată de răspunsuri posibile, de aici 
aspectul de inchidere. Întrebările pot fi 
da/nu, poate, o alegere între răspunsuri 
date sau o varietate de răspunsuri etc. Este 
uşor să se răspundă la asemenea întrebări 
şi sunt utile pentru a sparge gheaţa într-o 
anumită discuţie, de asemenea oferă un 
tip foarte concret de informaţie (inclusă în 
opţiunile de răspuns).

Exemple:  

Ati întâmpinat dificultăţi? Ati consultat 
grupul în legătură cu...? faceti vreo asociatie 
cu viaţa reală? Puteti ajunge la o concluzie 
de aici? Aveţi de gând să faceţi ceva în 
această privinţă? Pe o scară de la 1 la 10, cum 
evaluezi implicarea ta în această activitate?

• Întrebări deschise. Spre deosebire de 
cele închise, acestea nu oferă o varietate 
de răspunsuri. Sunt utile pentru a afla 
detalii, aspecte calitative şi mai profunde 
în răspunsurile participanţilor.  

Exemple: 

În general, orice întrebare care începe cu: Ce, 
Cum, De Ce, care. Cum vă simţiţi? Ce s-a 
întâmplat în acel moment? De ce te-ai purtat 
astfel? Care a fost cel mai dificil aspect? Ce ai 
observat? Care parte din activitate a fost cea mai 
frustrantă? Ce aţi decis? Cum faci legătura între 
acest aspect şi munca ta/realitatea ta? Cum poţi 
folosi asta în munca ta?
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Întrebările închise sunt considerate 
problematice dacă sunt suprautilizate, 
întrucât limitează şi blochează curgerea 
liberă a discuţiei. Asadar, orice 
întrebare închisă ar trebui urmată de 
câteva întrebări deschise. Ai putea 
avea în vedere să deschizi discuţia cu o 
întrebare închisă şi apoi să aprofundezi 
cu întrebări deschise. 

Exemple: Te-ai simţit frustrat/ă? De ce?
Faci asociaţii cu viaţa reală? Care sunt 
acestea?

 
  Mai jos prezentăm 

diferite tipuri de întrebări care pot fi 
închise sau deschise, dar separarea

se face mai mult în ceea ce 
priveşte scopul întrebărilor, 

nu a felului în care sunt construite.

• Întrebări directive/ încărcate. 
Aceste întrebări nu sunt neutre, tind 
să influenţeze subtil participanţii/
participantele pentru ca acestia/acestea să 
ofere anumite răspunsuri, sunt sugestive; 
pot include o presupunere prezentată ca 
adevăr, un acord sau dezacord personal la 
finalul întrebării, formulat în aşa fel încât 
răspunsul mai uşor este cel dorit, dând 
mai multe alegeri grupului dar toate sunt 
bune pentru tine iar grupul nu are alte 
opţiuni la dispoziţie; tind să fie închise 
şi trebuie folosite cu mare grijă, întrucât 
sunt strâns legate de manipulare care, 
atunci când e detectată de participanţi, 
nu e bine primită.

Exemple:

Sunteti de acord că e nevoie ca noi toţi să 
facem ceva pentru a schimba situaţia globală? 
Este adevărat că acum vă simţiţi mai motivaţi/
motivate să faceţi ceva? Acesta este un lucru 
bun de făcut, nu-i asa? Ce întarziere credeţi 
că va avea agenda globală (obiective de 
dezvoltare durabilă)? A doua soluţie propusă 
a fost mai bună, nu-i asa? Sunteţi de acord 
cu... sau nu?

• Întrebări de lărgire a subiectului. 
Scopul acestui tip de întrebare este 
să avanseze dintr-un anumit punct al 
discuţiei, care se află momentan pe un 
drum îngust, foarte local sau specific 
doar pentru contextul unor persoane.

Exemple:  

Ce alte asociaţii faceţi? Ce altceva s-a 
întâmplat? Unde se mai întâmplă? Ce 
înseamnă pe scară mai largă? Ce altceva 
puteţi spune?

• Întrebări de analiză în detaliu.  Trebuie 
să alegi un aspect specific pe care îl vei 
aborda cu o întrebare fie închisă, fie 
deschisă, apoi, continuand cu acel tip 
de întrebare, treptat mergi tot mai în 
profunzime, pentru a te apropia de acel 
aspect specific.

Exemple: 

Care actor poate face mai multe în această 
privinţă? Ce anume poate face? Dacă fac asta, 
ce se va întampla? Cine va fi afectat de deciziile 
lor?
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• Întrebări de specificitate. Acestea vor ajuta trecerea la cazuri sau aspecte mai specifice 
ale unei anumite discuţii care în acest moment este într-un stadiu general sau superficial. 

Exemple: 

Poţi să dai un exemplu? Ce anume vrei să spui? Poţi numi câteva dintre aceste...? poţi 
menţiona câteva dintre aceste...? 

• Întrebări ecou. Repetă ceea ce au spus participanţii/participantele ca întrebare către 
grup. Poate auzi ceva interesant din partea grupului şi doreşti să explorezi mai mult, 
poţi face asta întrebând grupul.

Exemple: 

Ce credeţi despre... (problema/aspectul menţionat de participant)? Cum poate fi folosit 
acesta in... (contextul conversaţiei voastre)? Ai menţionat o problemă importantă, hai să 
vedem ce crede şi grupul – care este opinia voastră despre...?
 



80 



81  

Diferite metode 
de educaţie globală

În domeniul educaţiei globale sunt multe activităţi pe diferite teme dezvoltate sau adaptate de 
diferiți practicieni/diferite practiciene. Multe dintre ele sunt incluse în seturi de instrumente, 
manuale, materiale, etc, pe care le poți găsi online și le poți descărca gratuit sau sunt percepute 

anumite sume de bani pentru a fi descărcare. Unele sunt incluse şi în primul nostru manual 
(menţionat în capitolele anterioare).

Vrem să atragem atenţia asupra faptului că deşi unele dintre aceste activităţi 
sunt incluse în manuale şi în diferite resurse, aceasta nu înseamnă că 

sunt neapărat activităţi bune, conform criteriilor noastre şi/sau ale voastre. 
Când alegi să lucrezi cu o anumită activitate pe care nu ai mai încercat-o, a

r trebui să fii mereu critic/ă şi să vizualizezi cum va arăta cu grupul tău, 
în contextual tău, dacă este potrivită şi dacă are suficient potenţial pentru 

obiectivele de învăţare pe care le ai în vedere. Reevaluează durata de timp propusă
 pentru activitate pe baza propriei tale experienţe şi asigură-te că e destul timp 

pentru debrief; se întâmplă adesea ca activităţile din diferite manuale să aibă
 insuficient timp alocat pentru debrief. Te încurajăm să modifici, 

să foloseşti numai unele elemente ale activităţilor găsite şi, 
foarte important, să le ajustezi pentru contextul în care lucrezi.

Am colecționat de-a lungul timpului o serie de manuale şi 
activităţi dezvoltate de diferite organizaţii şi diferiți educatori.
Nu le-am încercat pe toate şi nici nu le promovam pe toate ca fiind 
activităţi de succes, dar cum suntem adesea în căutarea unor noi 
activităţi educaţionale pe care să le adăugam în propria colecţie, 
împărtăşim cu tine ceea ce am strâns de la diverşi practicieni/ 
diverse practiciene. Ar putea fi utile pentru munca ta, măcar să te inspire 
în eforturile tale de a deveni un/o facilitator/faciliatoare mai bun/ă. 
Le poţi găsi la acest link https://goo.gl/hmXjo8    

În timp, noi toţi/toate, ca facilitatori/facilitatoare, ajungem să avem
 propriile noastre activităţi preferate pe care le folosim pentru anumite teme 

şi poţi adăuga materiale sau extrase din acest link pentru colecția ta personală 
de activităţi de educaţie globală. Dacă nu ai una, ar trebui să începi 
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să pui la punct o colecție deoarece în timp, aceasta te va ajuta mult în 
ocazii viitoare, când trebui să dezvolţi şi să facilitezi sesiuni diverse.

Cu toate acestea, un/o facilitator/facilitatoare cu experienţă ar trebui să 
poată crea activităţile de care are nevoie pentru anumite metode, 
în loc să folosească activităţi create de altcineva. Poţi face asta cu ușurință 
şi cu încredere, iar noi dorim ca această competenţă 
să fie dezvoltată de orice facilitator/facilitatoare. 

Așadar, în acest capitol îţi vom prezenta cele mai îndrăgite şi utilizate metode (de 
asemenea unele nu foarte des întâlnite), nu doar în acest domeniu.  

Multe dintre ele sunt uşor adaptabile şi flexibile pentru orice subiect şi obiectiv dat. 
Vom include indicații şi sfaturi de aplicare a lor astfel încât să dezvolţi

 competenţe de cetăţenie globală în grupurile cu care vei lucra, iar în unele 
cazuri vom furniza exemple de activităţi specifice pe care 

le-am utilizat cu acea metodă specifică.

Ceea ce urmează este un catalog de metode şi nu un catalog de activităţi –
 în speranța că lucrând cu acest manual destul de des vei ajunge 
să stăpâneşti utilizarea tuturor acestor metode, asigurând diversitate
 şi opţiuni educaţionale multiple pentru grupurile tale ţintă.

• Care este poziţia ta? 
• Bingo
• Jocuri de rol şi simulări 
• Metode bazate pe teatru 
• Filme/Videoclipuri 
• Imagini
• Articole 
• Studii de caz 
• Acvariul

• Clasificarea 
• Cei 5 „De ce”
• Misiuni – Vânători de comori 
• Cercetare 
• Teste  
• Citate 
• Muzică
• Imaginaţia 
• Do It Yourself

Metodele pe care le vom prezenta sunt enumerate mai jos: 
*Pentru a preveni înţelegerea greşită, în unele cazuri denumirile date sunt mai degrabă arbitrare şi nu 

susţinem că acesta este numele pe care ar trebui să îl aibă.  

Desigur, unele dintre aceste metode necesită utilizarea tehnologiei, cum ar fi videoproiectoare, 
boxe, acces la internet, dar multe dintre ele nu necesită aşa ceva, sau sunt adaptabile şi în 
funcţie de contextul sesiunii tale, poţi selecta care sunt potrivite şi care nu.
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“Care este poziţia ta?”

Aceasta este una dintre metodele clasice folosite în domeniu. Constă în a întreba 
grupul ce poziţie are faţă de anumite afirmaţii care în mod deliberat sunt vagi şi 
provocatoare, pentru a incita dezbateri. Poate fi utilizată într-o varietate de moduri, 

cum ar fi:

• Grupului i se cere să fie ÎN ACORD sau ÎN DEZACORD, fără cale de mijloc;
• Grupul poate lua oricare dintre aceste poziţii: acord, dezacord şi indecis (mijloc);
• Grupul poate lua orice poziţie între acord total şi dezacord total.

După poziţionare, membrii/membrele grupului împărtăşesc argumentele lor pentru poziţia 
luată. În timpul discuţiilor, aceștia/acestea îşi pot schimba poziţia dacă simt că argumentele 
auzite de la ceilalți/celelalte sunt convingătoare.
Această metodă a fost extrem de bine primită de către toate grupurile cu care am lucrat 
vreodată, pe o foarte largă arie de subiecte. Este şi una dintre cele mai adaptabile metode. 
Trebuie să stabilești un set bun de propoziţii pe tema ce doreşti să o explorezi şi gata. 
Funcționează atât de bine, încât este aproape cea mai sigură cale de ieșire când te blochezi şi 
nu mai ști ce să faci, întrucât cu siguranță vei avea succes cu această metodă (cu condiţia unui 
set bun de întrebări).

Această metodă are o gamă limitată de obiective de învăţare, care se centrează pe gândire 
critică, abilități de analiză pe o anumită temă, lărgirea punctelor de vedere asupra unui 
subiect, abilități argumentative pentru propria opinie, răbdare, ascultare etc. Așadar, 
utilizeaz-o dacă este potrivită pentru ceea ce doreşti să obții în sesiunea ta.
Dorim să facem o observație legată de metoda Dezbatere, întrucât „Care este poziţia ta?” 
nu este o metodă de dezbatere propriu-zisă, chiar dacă uneori poate părea că oamenii 
dezbat deoarece au puncte de vedere opuse. O metodologie pe bază de dezbatere este mai 
complexă; grupurile primesc mai mult timp pentru a-şi pregăti argumentele şi pentru a 
apăra aumite poziţii şi se centrează pe un subiect anume (în loc de subiecte multiple, cum se 
întâmplă în „Care este poziţia ta?”). Există cluburi de dezbatere în diferite țări, concursuri 
şi chiar şi diferite reguli stricte de procedură. Poţi folosi şi dezbaterea în sesiunile tale, ca 
mod de a aprofunda un subiect foarte controversat. De exemplu, poţi face o dezbatere pe 
tema „Organisme modificate genetic (OMG)”, „Schimbarea climatică”, „Granițe deschise în 
întreaga lume”, etc. Există numeroase indicații metodologice cu privire la dezbateri pe care 
le poţi găsi online, poţi încerca versiuni diferite şi vedea rezultatele.

Indicații pentru stabilirea unui set bun de propoziţii 

• Enumeră aspecte (mai mult sau mai puţin) controversate la care te poţi gândi legat de o temă anume 
(pe care se va concentra sesiunea ta);

• Enumeră dileme la care te poţi gândi sau care sunt discutate în spaţiul public în jurul acestui subiect;
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• Enumeră întrebări frecvente legate de temă;
• Pune aceste liste la un loc combinând şi transformând dacă sunt foarte apropiate sau asemănătoare. 

S-ar putea ca unele dintre ele să aibă deja forma unei propoziţii ce poate fi folosită în exerciţiu;
• Transformă aceste aspecte sau propoziţii în materialul tău pentru activitate. Ai nevoie de cel mult 

10 propoziţii, formulate mai degrabă vag şi într-o manieră provocatoare. Vezi exemplele de mai 
jos, foloseşte-le dacă îţi par atrăgătoare, dar creează şi unele ale tale pe alte teme sau chiar pe 
aceleași teme;

• Gândește-te la argumente pentru ambele părți, dacă nu reușești să găseşti pentru ambele părți, 
asta înseamnă că nici grupul nu va fi divizat. Acest exerciţiu de gândire te va ajuta şi în timpul 
discuţiilor, dacă este nevoie să aduci alte argumente (vezi mai jos când).

Exemple de propoziţii utilizate în activităţi “Care este poziţia ta?”

• Găsești mai jos 4 seturi de propoziţii pe următoarele teme: Introducere în Probleme 
Globale, Sesiune de introducere pentru facilitatori de educaţie globală, Consum 
Responsabil şi Relativism Cultural;

• Unele dintre propoziţiile de la BINGO pe Schimbare Climatică (vezi capitolul următor) 
pot fi folosite şi pentru această metodă;

• Aceste exemple sunt menite a-ţi arăta cum ar trebui să arate propoziţiile, să te inspire 
pentru a-ţi dezvolta propriul set de propoziţii pe aceleași subiecte sau pe altele şi ar 
trebui folosite ca atare. 

Sesiuni de introducere în probleme globale

• Mâncăm o varietate de mâncare mai mare ca niciodată.
• Viaţa este mai bună pentru oameni în ziua de azi faţă de acum 50 de ani.
• Este important să cumperi produse locale înainte de a cumpăra unele importate.
• (Aș cumpăra produse locale chiar dacă ar fi mai scumpe)-a se utiliza mai ales dacă întregul grup 

este de acord cu afirmaţia anterioară
• Dacă primim produse din alte țări, ar trebui să primim şi oamenii din acele țări.
• Cred că nu ar trebui să existe granițe/cerințe pentru viză pentru nimeni din lume! (sau) Într-o 

lume globalizată nu mai avem nevoie de granițe. 
• Globalizarea a făcut ca oamenii să gândească mai deschis.
• Într-o lume orientată pe comerț, oprirea încălzirii globale este un obiectiv nerealist.
• Tehnologia va salva/este capabilă să salveze viitorul omenirii.
• Credinţele religioase vor deveni mai puţin importante într-o lume orientată pe comerț.
• Multiculturalismul nu funcţionează.
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Sesiune de introducere pentru facilitatori/ facilitatoarele 
de educaţie globală 
 (cu ceva experienţă)

• Dacă actorii mari, precum guvernele, companiile etc., nu devin responsabili, ceea ce facem noi la 
nivel individual nu este îndeajuns.

• Dacă nu eşti tu însuţi/însăți un/o cetăţean/ă global/ă responsabil/ă, nu ar trebui să ții ateliere de 
educaţie globală.

• Trebuie să fii constant informat/ă/la zi cu ceea ce se întâmplă în lume pentru a fi credibil/ă ca 
educator/educatoare global/ă.

• Este o abordare bună să îi faci pe oameni să se simtă vinovați pentru ceea ce se întâmplă în lume, 
pentru a-i face să devină mai responsabili.

• Simpla boicotare nu este îndeajuns pentru a schimba practicile unei companii.
• Mai puţin înseamnă mai mult – pentru noi ca cetăţeni globali/cetățene globale şi în atelierele noastre.
• Obiceiurile mici şi simple legate de reducerea consumului de resurse naturale au un impact mare 

la nivel global.

Consum Responsabil  

• Mâncăm o varietate de mâncare mai mare ca oricând. 
• Originea produselor pe care le consumăm nu contează atâta timp cât sunt sănătoase. 
• Este important să cumpărăm produse locale înaintea celor importate (dacă sunt cu toţii/toatele de acord, 

atunci foloseşte „Aș cumpăra produse locale şi dacă ar fi mai scumpe”).
• Consumatorul/Consumatoarea nu poate schimba vieţile oamenilor ce produc un anumit produs.
• Este bine să cumperi produse realizate în țări sărace deoarece îi ajută pe acei oameni să aibă o slujbă.
• Mass-media ne manipulează să cumpărăm mai mult decât avem nevoie.
• Situaţia financiară a unei persoane influenţează posibilitatile acesteia de a fi consumator/oare 

responsabil/ă.
• Este imposibil să fii un/o consumator/oae cu adevărat responsabil/ă în era globalizării şi a dezvoltării 

rapide a tehnologiei.
• Dacă marile puteri şi marii actori ai lumii nu se schimbă, nu contează ce facem noi la nivel individual.

Relativism Cultural 

• Religia este cultură.
• Este o aroganță să judeci credinţele altor oameni.
• Nu există neutralitate culturală.
• Este OK dacă persoana alege asta. 
• Dacă ei/ele o fac, şi noi putem să o facem.
• Drepturile omului nu sunt relative cultural.
• Nu există legătură între cultură şi rasă.
• În sinea sa, toată lumea crede că valorile/credinţele lor culturale sunt mai bune.
• Cultura noastră ne limitează percepția.
• Nu există standarde etice/morale universale.
• Totul este relativ.
• Nu avem dreptul să spunem ce este greşit şi ce este corect în alte culturi.
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Sfaturi pentru a lucra cu această metodă

• Funcționează pentru grupuri mai mari de 10 oameni – chiar 15, deoarece cresc șansele de a a 
avea persoane de ambele părți când sunt mai mulţi oameni în grup.

• Asigură-te că ai inclus tot ceea ce trebuie menţionat în introducerea activităţii, astfel încât să 
nu fie nevoie să adaugi detalii mai tarziu, în timpul activităţii, căci poate părea că le adaugi special 
atunci. Ai grijă să explici clar care este procesul, că ei/ele pot schimba poziţia în timpul discuţiilor 
dacă doresc, că propoziţiile sunt create special pentru a-i provoca să ia diferite poziţii, că scopul 
nu este să se ajungă la o concluzie sau un răspuns adevărat, ci mai degrabă ca ei/ele să facă schimb 
de păreri, fără să ia ceva personal. Adaugă şi că le vei da pe rând voie să vorbească, fără ca cineva 
să rămână pe dinafară, dar că atunci când simţi că discuţia stagnează vei trece la altă propoziţie 
etc. (adaugă orice alte aspecte de proces ce merită menţionate).

• Reamintește constant grupului de scopul activităţii întrucât adesea, când se incing lucrurile 
(se întâmplă uneori când oamenii sunt în dezacord), participanţii/participantele se supară/se simt 
ofensați/ofensate şi transformă totul într-un joc de putere. Fii ferm/ă şi repetă ori de câte ori e 
nevoie, pentru a-i calma pe cei nervoşi/cele nervoase.

• Adoptă un rol neutru, mai ales având în vedere punctul anterior! Nu vrei să dai impresia că 
iei vreo parte. Acest lucru ar da naștere la emoţii negative pentru unii dintre participanţii sau 
unele dintre participante din „cealaltă” parte şi poate şi influenţa părerile oamenilor – consideră 
că opinia ta, ca facilitator/facilitatoare, vine dintr-o poziţie de putere şi o pot percepe ca fiind mai 
importantă sau ca fiind ce ar trebui să gândească ei/ele. 

• De obicei, 10 minute per întrebare este suficient. Dacă o întrebare nu s-a epuizat de la sine, fii 
atent/ă dacă nu cumva oamenii repetă argumente, chiar dacă tu le-ai reamintit să nu facă asta, 
spune-le doar că veţi trece la următoarea propoziţie.

• Poate fi obositor să stea în picioare – ai putea lua în considerare să îi/le lași să folosească scaune 
care sunt plasate pe laturi opuse. 

• Dacă ai un/o coleg/ă (co-facilitator/oare), acesta/aceasta poate interveni, dacă pentru unele 
propoziţii nu există poziţii opuse. Ai grijă să informezi grupul că nu reflectă punctul tău  de 
vedere, ci are scopul de a susţine o dezbatere pe o anumită temă. Dacă mai multe persoane se 
alatură părții „artificiale” create de coleg/ă, atunci acesta/aceasta se poate retrage, iar discuţia 
continuă doar între participanţi/participante. Colegul/ Colega poate interveni şi dacă nu sunt 
aduse suficiente argumente (pentru un subiect unde vrei să atragi atenţia într-o anumită privinţă) 
– din nou, este nevoie să te asiguri că ei/ele nu înţeleg greşit intervenţia. În cazuri extreme, când 
eşti singur/ă ca facilitator/facilitatoare, poţi adopta tu acest rol, subliniind foarte clar că nu este o 
reflecție a propriului punct de vedere (chiar dacă este) – e nevoie să pari pregătit/ă să argumentezi 
de orice parte (nu numai să pari – ar trebui să fii pregătit/ă).



87  

Bingo

Această metodă este de fapt adaptată dintr-un joc de loterie foarte îndrăgit în diferite țări 
din jurul lumii. În jocul original, biletul de loterie are diferite numere pre-tipărite într-
un tabel. Organizatorul/Organizatoarea jocului selectează numere în mod aleatoriu 

dintr-o grămadă şi dacă se potrivesc cu cele de pe biletul tău, câștigi (dacă le nimerești pe toate).
Adaptarea la contextul educaţional este că tabelul, în loc de numere, conţine diferite propoziţii 
(care pot fi personale, informaţii diverse, întrebări, etc.), iar participanţii/partcipantele merg în jurul 
încăperii întrebând toţi membrii grupului despre acele subiecte. Ei/Ele colectează numele celor 
asociaţi/asociate cu întrebările sau informaţia, câteodată acestea se repetă, câteodată nu ar 
trebui, iar prima persoană care completează tabelul strigă BINGO şi jocul ia sfârșit. Opțional, 
facilitatorul/facilitatoarea poate apoi să discute fiecare propoziţie cu grupul.

Asemănător cu metoda de dinainte, „Care este poziţia ta?”, această metodă este foarte 
îndrăgită, este bine primită de diverse grupuri, uşor de utilizat pentru orice subiect, 
bună pentru a sparge gheaţa, dar bună şi pentru a aprofunda un subiect. Atmosfera 
creată de un exerciţiu bingo este una prietenoasă, calmă, stimulează discuţii şi este aşadar 
potrivită pentru anumite scopuri.

Poate fi utilizată în moduri diferite   

• Poţi limita numărul de nume menţionate de participanţi/participante în joc – de exemplu, un 
nume poate apărea în tabel cel mult de două ori sau de oricâte ori stabilești.

• Propoziţiile alese sunt personale, din vieţile oamenilor – în cazul acesta, e nevoie să alegi 
propoziţii care se pot găsi în mod realist printre membrii/membrele grupului (pot fi credințe, 
comportamente, etc.)- vezi exemplul pentru Stil de viaţă sustenabil.

• Îl poţi folosi ca test, cu întrebări pe o anumită temă, iar jucătorii/jucătoarele trebuie să găsească 
persoane care știu răspunsurile respective.

• Poate amesteca propoziţii personale cu unele informaţionale (vezi exemplul pentru Introducere 
în probleme globale).

• Poate fi utilizat pentru a informa oamenii, pentru a stimula discuţii mai profunde pe un subiect 
general sau pentru a provoca discutarea părerilor sau a practicii lor.

• Deşi în general se doreşte ca un/o participant/ă să finalizeze (și să strige BINGO), acest lucru nu 
este necesar – dacă eşti presat/ă de timp poţi opri jocul mai devreme şi poţi continua cu discutarea 
acestuia, pentru fiecare propoziţie sau pentru cele importante asupra cărora vrei să te concentrezi. 

• Poţi avea, în mod intenționat, un Bingo imposibil sau aproape imposibil, care va fi foarte dificil 
de finalizat în grup; exemplul pentru „Stil de viaţă sustenabil” este un asemenea Bingo care, în 
funcţie de grupul cu care vrei să lucrezi, se poate dovedi imposibil, dar aceasta este şi ideea – dacă 
membrii/membrele grupului sunt mai sustenabili/le, atunci este mai uşor să îl completezi – în 
discutarea fiecărei propoziţii se poate clarifica înţelesul acesteia şi se pot da exemple pentru acel 
comportament anume.
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Sfaturi pentru lucrul cu această metodă

• Evaluează corect timpul pentru sesiune – câteodată grupul e luat de val în discuţii individuale 
şi nu vei avea suficient timp să vorbești cu întregul grup – oprește-i/le pentru a avea timp pentru 
discuţia în grup. Nu ar trebui să faci compromisuri niciodată în această privinţă!

• Poţi avea copii tipărite pentru fiecare participant/ă sau poţi scrie tabelul pe tablă iar 
participanţii folosesc hârtii pentru a colecționa răspunsurile respective.

• Numărul de propoziţii trebui să fie raportat la numărul de participanţi/participante. Această 
metodă e bună pentru orice număr de persoane, dar ia în considerare fie numărul de propoziţii, 
fie numărul limită de persoane cu care pot vorbi. De exemplu, douăzeci de propoziţii pentru un 
grup de zece oameni îţi va permite să pui o limită, ca un nume să apară de cel mult două ori.

• Gândește-te dacă vrei să recompensezi câștigătorul/câștigătoarea în vreun fel, simbolic sau 
nu. Acordarea de premii materiale este un aspect dezbătut în domeniul nostru, întrucât poate 
stimula competiție nebenefică. În mod ocazional, am oferit recompense mai degrabă simbolice/
haioase dar de cele mai multe ori nu am făcut-o, punând accent pe experienţă ca fiind realizarea 
mai importantă.

Vezi mai jos trei exemple diferite de Bingo pe care le-am folosit în munca noastră:  

• Introducere în Probleme Globale;
• Schimbarea Climatică;
• Stil de viaţă sustenabil.

Exemplele sunt prezentate împreună cu instrucțiunile folosite. Pot fi aplicate ca atare sau te 
pot inspira să le modifici sau să creezi unele complet noi (pe aceleași subiecte sau pe unele noi). 
 

Următoarele variante de BINGO pot fi descărcate în format ce poate fi editat la acest link: 
https://goo.gl/hmXjo8 
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Bingo – Introducere în probleme globale

Trebuie să faci inconjurul incaperii şi să găseşti persoane care pot răspunde DA la următoarele 
propoziţii afle pe tabla. Trebui să găseşti cel puţin două persoane pentru fiecare întrebare. Te 
rugăm să notezi fiecare răspuns şi numele persoanei. Cât despre sarcini, persoana trebuie să 
demonstreze şi să îţi arate.

Poţi avea acelaşi nume în mai multe casete DAR incearca să vorbesti cu cât mai mulţi oameni 
posibil. Spune BINGO atunci când ai găsit oameni pentru toate propoziţiile.

Am mai livrat sesiuni de educaţie globală, 
conform înţelegerii mele a educaţiei globale 
(exemple)
1)

2)

Prefer să mănânc produse locale (realizate în 
ţară/regiunea în care trăiesc)
1)

2)

Cunosc înţelesul acronimelor FMI şi OMC 
(cere dovada)
1)
2)

Am participat la un protest/o campanie 
stradală (detalii...)
1)
2

Pot realiza diferite obiecte din cutii tetra! (ce 
fel de obiecte şi dovada –dacă e posibil )
1)
 
2)

De obicei sunt la zi cu ştiri şi situaţii de pe alte 
continente! (De ce? Cum?) 
1)

2)

Boicotez anumite companii! (care şi de ce?)
1) 

2)

Când am explicat acest curs/atelier familiei/
prietenilor/colegilor mei, am spus că..…
1)
 
2)

Sunt destul de pesimist cu privire la viitorul 
lumii/planetei noastre. (Care este motivul?)
1) 
2)

Problema globală care mă ingrijorează cel mai 
mult este ....... deoarece…...
1)

2)
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Schimbarea climatică - BINGO

Trebuie să faci înconjurul încăperii şi să găseşti persoane care pot răspunde DA sau DE ACORD 
pentru următoarele propoziţii, în tabel. Trebuie să găseşti câte o persoană pentru fiecare 
propoziţie. Notează răspunsul şi numele persoanei. Poţi avea acelaşi nume de cel mult două ori, 
dar încearcă să vorbești cu cât mai mulţi oameni.

 
Spui BINGO atunci când ai găsit oameni pentru toate propoziţiile menţionate.

 

Există o controversă globală în jurul 
schimbării climatice.

Știu diferenţa dintre încălzire globală şi 
schimbare climatică.

Schimbarea climatică este un proces 
natural.

Marile industrii sunt principalele respons-
abile pentru schimbarea climatică, nu 
indivizii. 

Cred ca stilul nostru de viaţă este direct 
legat de schimbarea climatică. 

Lucrez activ în viaţa mea de zi cu zi cu 
subiecte legate de scbimbarea climatică şi 
încălzirea globală.

Sunt destul de pesimist/ă faţă de viitorul 
planetei noastre.

Tehnologia va furniza soluţiile potrivite 
pentru a gestiona schimbarea climatică.

Pot explica efectul de seră. Sunt mulţi oameni în jurul meu care sunt 
sceptici în ceea ce priveşte schimbarea 
climatică.

Dacă toţi oamenii ar fi vegetarieni, am 
pune capăt încălzirii globale.

Căderile masive de zăpadă şi iernile cu 
temperaturi foarte scăzute din ziua de azi 
sunt un efect al încălzirii globale.

Sunt specii (plante şi animale) ce au 
dispărut din cauza schimbării climatice şi 
multe sunt în pericol.

Schimbarea climatică va crea o criză 
inimaginabilă de refugiaţi. 
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BINGO - Stil de viaţă sustenabil

Trebuie să faci inconjurul incaperii şi să găseşti oameni care pot răspunde DA la propoziţiile 
din tabelul de mai jos. Trebuie să găseşti câte o persoană pentru fiecare propoziţie. Notează 
răspunsul impreuna cu numele persoanei. Poţi avea acelaşi nume de cel mult două ori în 
tabel, dar incearca să vorbesti cu cât mai mulţi oameni posibil. 

 Spui BINGO atunci când ai găsit oameni pentru toate propoziţiile. 

Stiu ce inseamna sustenabilitate, dezvoltare 
sustenabila şi stil de viaţă sustenabil.

Reciclez toate deseurile reciclabile pe care 
le am (hârtie, plastic, sticlă, metal, baterii, 
electronice, etc.)

Prefer să mănânc produse locale (realizate 
în ţară/regiunea în care mă aflu), chiar 
dacă sunt mai costisitoare decât cele 
importate. 

Consum doar produse de sezon.

Nu irosesc niciodată mancare. Compostez deseurile organice. (Cum?)

Evit sau încerc să reduc consumul de carne. Sunt foarte atent şi precaut în ceea ce 
priveşte consumul meu de electricitate în 
fiecare loc în care mă aflu.

Folosesc doar dispozitive care economisesc 
energie acasă. 

Pot realiza diferite obiecte utile din cutii 
tetra! (ce fel de obiecte)

Am propria sacoşă când merg la cumpara-
turi şi nu iau sacose oferite de magazine.

Imi măsor amprenta eco în fiecare an şi 
încerc să o reduc. (Cum?)

Evit produsele cu amprentă de apă mare. Prefer să călătoresc doar cu mijloace sustenabile 
de transport (tren, bicicleta, transport public, 
pe jos, etc.) (Chiar dacă trebuie să calatoresti în 
afără tării sau mai mult de 24 de ore?)

Compensez pentru emisiile de CO2 ale 
zborurilor mele (când călătoresc cu avio-
nul).

Utilizez surse regenerabile de energie 
acasă/la birou.

Stiu că există sate eco în ţara mea. (Ai 
vizitat vreunul?)

Mă implic în acţiuni/iniţiative care fac 
orasul meu/ţara mea mai sustenabil. (Ce fel 
de acţiuni/iniţiative?
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Jocuri de rol şi simulări

Menţionăm aceste două metode împreună chiar dacă sunt, de fapt, diferite. Ele 
fac obiectul uneia dintre cele mai frecvente confuzii din domeniul metodelor de 
educaţie non-formală. Nu există grup cu care am lucrat care să nu dea semne de 

confuzie. Vom explica pe scurt cum facem diferenţa între ele; sperăm să îţi fie de ajutor, fie 
pentru propria înţelegere, fie pentru a le explica altora. Dacă nu, este în regulă, până la urmă 
ceea ce sperăm este ca tu să foloseşti oricare dintre aceste metode în mod responsabil, întrucât 
sunt unele dintre metodele cele mai încărcate emoţional.

Joc de rol – participanţii/participantele primesc un rol de jucat, care include detalii precum 
gen, vârstă, status familial, existenţa unei slujbe, trăsături de personalitate, păreri asupra unor 
chestiuni diverse, etc. Rolul dat este jucat într-o situaţie specifică, unde cunoaștem locul, 
contextul, etc., iar ideea jocului de rol este să reproducem aspecte din realitate astfel încât:

• Să dobândim înţelegere, empatie faţă de oameni, grupuri care trăiesc diferite situaţii de viaţă;
• Să observam dinamica în diferite situaţii reale şi apoi să avem o analiză şi discuţie a acesteia – mai 

ales dacă avem o parte a grupului ce observă jocul de rol.
• Foarte adesea, un exerciţiu de joc de rol realizat cu grupuri diferite va avea dinamici şi rezultate 

similare cu cele explicate în instrucțiuni.

Exemple de jocuri de rol: 
• Participanţii/Participantele pot juca roluri de muncitori/muncitoare şi anagajatori/ angajatoare, 

punând în scenă interacţiunea dintre aceștia/acestea într-o fabrică de îmbrăcăminte într-o ţară 
de pe alt continent;

• Pot juca roluri de șefi/șefe de stat şi lideri/lidere ONU într-o reuniune privind acordul asupra 
schimbărilor climatice

• Pot juca roluri de refugiaţi/refugiate care încearcă să treacă granița şi funcţionari vamali 
(poţi găsi exemple detaliate pentru asemenea jocuri de rol în COMPASS- manual pentru educaţie pentru 
drepturile omului, disponibil online) 

Simulare – participanţii/ participantele primesc un context sau situaţie specifică în care 
trebuie să fie ei înşişiele însele sau li se dă un rol generic. Situaţia dată este una reală sau 
inventată, dar inspirată din realitate sau o situaţie artificială. Unul dintre motivele posibile 
pentru marea confuzie (dintre cele două metode) ar putea fi acela că în simulări este adesea 
şi un rol de jucat. Dar rolul dat într-o simulare este doar un rol generic, cu o introducere 
scurtă, cum ar fi existenţa unei slujbe, gen, statut social, etc. Nu există alte detalii care să dea 
forma rolului – participantul/participanta va trebui să decidă asupra trăsăturilor specifice 
ale acelei persoane: trăsături de personalitate, decizii, comportamente şi acţiuni prezente 
în situaţia dată, etc. Nu se știe niciodată rezultatul simulării pentru că aceasta este creată de 
participanţi/participante pe baza felului în care acționează şi în care decid asupra diferitelor 
dinamici. Fiecare simulare poate avea un proces diferit şi rezultate variate când se schimbă 
grupul. Obiectivele unei simulări pot fi: 
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• Să stimuleze reflecții, înțelegeri şi discuţii despre comportamentele participanţilor/participantelor 
în analogie cu ce se întâmplă în viaţa reală.

• Să provoace reflectare şi o înţelegere mai adâncă a diferitelor situaţii care au loc în lume.

Exemple de simulări: 
 
• Viața în comunitatea mea (în primul manual, menţionat anterior – pagina 81);
• Participanţii/Participantele reprezintă diferite țări (sărace/bogate/între) şi trebuie să discute 

şi să decidă cum ar trebui distribuită bogăția globală;
• Reprezintă diferiți actori (fermieri, producători, consumatori, etc.) implicați în ciclul de viaţă 

al unui anumit produs şi trebuie să discute şi să ia unele decizii cu privire la problemele 
din industrie;

• Participanţii/Participantele sunt ei înşişi/ele însele şi vizitează o altă cultură (interpretată 
de echipa facilitatorilor/facilitatoarelor: cum ar fi, exerciţiul Cultura Albatros – poate fi găsit online);

• Multe dintre experimentele psihologice sunt de fapt simulări care au dus la diferite 
rezultate şi observații despre natura umană şi trăsăturile psihologice. Unele renumite sunt 
Experimentul Stanford şi Experimentul Milgram (cu șocuri electrice);

• Majoritatea sarcinilor/activităţilor de team-building în grup sunt de asemenea simulări 
care apoi, în mod ideal, pot fi transferate în grupuri care lucrează mai eficient.

 
Aceste două metode au mare potenţial şi de obicei sunt foate reușite (dacă sunt realizate corect) 
deoarece încorporează multe principii ale educaţiei non-formale şi învăţării experienţiale: 
sunt foarte active, participative, emoţionale şi dinamice. În cazul nedorit în care nu reușești 
să îţi atingi obiectivele de învăţare (din orice motiv), grupul va avea totuși o experienţă placută, 
întrucât au fost activi pe parcursul activităţii. Majoritatea activităţilor care includ asemenea 
metode sunt evaluate pozitiv de către participanţi/participante. Cu toate acestea, ar trebui să te 
asiguri că nu va fi doar o activitate distractivă, ci şi una foarte productivă.

În altă ordine de idei, aceste metode prezintă şi multiple riscuri, datorită experienţei 
emoţionale a participanţilor/participantelor în timpul procesului, câteodată pot fi foarte 
afectaţi/afectate, iau lucrurile personal şi în general sunt influenţați/influențate negativ mult 
timp după (mai ales după activităţi intense). E nevoie să ai mare grijă în alegerea, implementarea 
şi desfășurarea discuţiilor de debrief în activităţi sensibile – dacă simţi că nu eşti pregătit/ă să 
faci asta singur/ă, lucrează cu un/o alt/ă coleg/ă care te poate sprijini.

Indicații pentru realizarea unui joc de rol bun

• Dacă exerciţiul trebuie să reproducă o situaţie adevărată din realitate, atunci e nevoie să colectezi 
cât mai multe informaţii despre acea situaţie specifică, pentru a crea profiluri adecvate în roluri 
– cât mai aproape de realitate posibil.

• Dacă ai doar informaţii generale despre o situaţie specifică, atunci fii realist/ă în modul în care 
umpli golurile în timpul creării rolurilor
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• Când pui pe hârtie rolul, e nevoie să incluzi suficiente informaţii despre persoană: gen (dacă 
e nevoie), vârsta, statut social, slujba, experienţa anterioară, păreri despre problema abordată, 
poziţia pe care o iau sau apară în situaţia respectivă, relația pe care o au cu alte peroane (și roluri 
din exerciţiu), eventual ce să facă dacă are loc ceva anume în exerciţiu, strategii alternative, 
etc. – tot ce crezi că este necesar ca participantul/a să joace sau să trăiască ceva anume dorit 
de tine. Lipsa informaţiilor pentru un rol va duce la multe întrebări din partea participanţilor/
participantelor sau aceștia/acestea vor acționa cum cred ei/ele că e mai bine – ceea ce va fi mai 
mult o simulare şi poate nu acesta este obiectivul tău .

• Ai grijă să incluzi suficiente poziţii/păreri pentru un subiect specific reflectat în rolurile create 
de tine, care să reflecteze însă realitatea.

• E nevoie să stabilești instrucțiuni clare pentru desfășurarea procesului pas cu pas şi pentru 
încheierea acestuia.

• Gîndește-te ce ar fi cel mai benefic pentru grupul tău  în ceea ce priveşte rezultatul învăţării: să fie 
observatori/oare sau nu (adică participanţi/participantele care nu au un rol, vor observa dinamica 
şi apoi împărtăşesc părerile lor – adesea o poziţie pe care nu o doresc – vor să ia parte la acţiune), 
să fie grupuri de oameni care joacă rolul în paralel sau faţă în faţă (pentru situaţii în care este un 
număr mic de roluri).

Sfaturi pentru a lucra cu această metodă

• Jocurile de rol pot fi foarte emoţionale deoarece oamenii se pun în locul altei persoane şi trăiesc 
viaţa acesteia, în oarecare măsură. Acesta trebuie să fie aspectul primar pe care îl ai în vedere când 
pregăteşti activitatea, în timpul ei şi după;

• Este în regulă să ai jocuri de rol intense (adică participanţii/participantele trăiesc emoţii puternice 
sau situaţii intense), DAR e nevoie să evaluezi nivelul grupului foarte bine (dacă sunt pregătiţi/
pregătite, dacă pot gestiona în mod echilibrat, etc.), nivelul emoţiilor poate fi provocat – câteodată 
pote fi prea mult şi atunci grupul nu va avea o stare bună pentru procesarea învăţării, precum şi să 
evaluezi propriul tău nivel de gestionare a procesului emoţional al grupului. Acestea fiind spuse, 
situaţii precum abuz, violenţă, opresiune puternică, limitare extremă a drepturilor, experienţe 
ale unor grupuri vulnerabile, copii, angajaţi în condiţii de abuz, imigranți ilegali, femei, etc., sunt 
astfel de roluri care pot avea impact foarte puternic. E nevoie să te asiguri că NU este prea mult 
pentru grupul tău  (acelaşi exerciţiu poate fi prea mult pentru un grup, dar nu şi pentru altul) şi 
că tu însuţi/însăți eşti pregătit/ă să ai de-a face cu posibilitatea unei răni emoţionale/ impact 
emoţional în grup. 

• Dacă sunt membri/membre ai/ale grupului care au experienţă personală cu situaţiile pe care 
doreşti să le explorezi, e nevoie să fii foarte atent/ă cum le abordezi şi să te asiguri că cei/cele 
implicați/implicate nu suferă. Se poate întâmpla ca o parte a grupului să aibă experienţă cu 
subiectul tău  şi să nu știi, dar trebuie să îţi rezervi timp şi să reflectezi la această posibilitate 
dinainte; cât de des are loc şi ce ai face dacă ar apărea în grup – de exemplu, abuzarea femeilor, 
nedreptăți la locul de muncă au loc destul de frecvent în întreaga lume şi șansele sunt mai mari.

• Dacă situaţia este foarte serioasă (cum se întâmplă de obicei), e nevoie să te exprimi foarte clar 
şi să te asiguri că grupul intră în rol şi situaţie (de obicei descrierile foarte detaliate ajută) şi 
tratează situaţia cu seriozitate, nu ca pe un joc – cum joacă ceilalți/celelalte, şi tot așa. Pentru 
a evita o asemenea situaţie, tu ca facilitator/oare trebuie să fii foarte ferm/ă de la bun început 
referitor la comportamentul aşteptat şi să inviți oamenii să trateze cu seriozitate. Poate fi de ajutor 
să introduci grupul în atmosferă, cu ajutorul decorațiilor din cameră, lumini, recuzită, poate 
muzică pe fundal. În timpul jocului de rol, dacă participanţii/participantele încep să se amuze, 
reamintește-le că este ceva serios şi invită-i/le să fie şi ei/ele serioși/serioase.
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• Discuția de debrief trebuie să includă suficient timp pentru procesarea emoţiilor oamenilor şi 
pentru a te asigura că scoți oamenii din rolurile jucate. Ar trebui să le spui să se abțină şi să nu 
vorbească ca şi cum ar fi încă în rol şi nici să nu vorbească cu ceilalți/celelalte ca şi cum aceia sunt 
în rolurile lor.

Indicații pentru a crea simulări bune   

• Decide clar asupra problemei/problemelor exacte despre care vrei să învețe participanţii/
participantele din simulare. În această etapă, nu contează cum va arăta simularea, dar trebuie să 
îţi fie foarte clar ce vrei să extragă din ea. Este ceva legat de comportamentul lor sau de dinamica 
unei situaţii?

• Simularea întâlnirilor între șefi de stat, actori în lanțul de producție al unui bun, întâlniri între 
reprezentanți ale unor puteri etc., sunt utile pentru o mai bună înţelegere a dinamicii acestor 
situaţii. Desigur, ca orice simulare, va furniza participanţilor/participantelor şi înțelegere despre 
propriul lor comportament, dar acesta nu va fi punctul principal al discuţiilor ulterioare. 

• Simulările în care nu joacă un rol, în care sunt ei înşişi/ele însele sau au roluri generice ale unor 
oameni ca ei/ele, de exemplu: consumatori/oare, activiști/te, lideri ONG, jurnaliști/te, imigranți/
te etc., va oferi multe teme de gândire despre propriul comportament, pe lângă o mai bună 
înţelegere a procesului şi situaţiei.

• Este mai uşor să concepi simularea unei situaţii care deja are loc în lume sau ar putea avea loc, în 
loc să creezi o anumită sarcină în acest scop.

• E nevoie să îţi aduci aminte ție însuţi/însăți că planifici un proces, nu un rezultat anume 
al acestui proces. Gândește-te la toate rezultatele posibile şi la tot se poate întâmpla la care nu 
te-ai gândit. Dacă doreşti un anumit rezultat, poate ar fi mai potrivit un joc de rol, întrucât poţi 
oferi grupului mai multe detalii şi informaţii, ca acesta să ajungă în acel punct dorit de tine. Nu 
te poţi aştepta la anumite comportamente din partea participanţilor/participantelor în timpul 
procesului, deoarece este o simulare; felul în care acționează depinde în întregime de ei/ele, în 
cadrul limitelor generice al contextului creat de tine.

• Simulările foarte puternice NU sunt introduse ca fiind simulări şi poate nici nu au loc în 
contextul sesiunii tale. Poate au loc în pauză, înainte sau după sesiune, poate chiar seara sau în 
timpul sesiunii, dar fără a fi prezentate ca atare. De exemplu: în mod intenționat, pauza pentru 
masa de prânz nu oferă suficientă mâncare pentru toată lumea sau mâncarea e foarte simplă, 
cum ar fi orez şi sos; sau nu e electricitate seara şi în timpul nopții; sau nu e apă caldă timp de o 
zi, scoate oamenii brusc din camere pentru a se muta în altă încăpere (un dormitor comun) – a 
cerut personalul hotelului, etc. Tu, ca facilitator/facilitatoare, poţi pretinde că nu știi nimic dspre 
aceste lucruri iar ulterior discuţi cu ei/ele despre ce s-a întâmplat şi cum s-au purtat în situaţia 
respectivă, apoi faci legătura cu situaţii din viaţa reală. Aceste exemple sunt complicate, e nevoie 
ca tu să joci un rol în timpul acţiunii (ceea ce poate influenţa procesul în timpul simulării şi 
în debrief); de asemenea, ridică probleme etice în domeniul nostru, dacă este sau nu corect să 
organizezi sesiuni fără ca oamenii să poată decide dacă vor să ia parte sau nu la activitate. Aceste 
simulări extreme ar trebui încercate doar după ce ai organizat simulări „structurate” şi eşti mai 
obişnuit/ă cu reacţii neaşteptate.
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Sfaturi pentru a lucra cu această metodă

• Multe dintre aspectele menţionate în secțiunea despre joc de rol sunt relevante şi pentru 
simulări;

• Datorită naturii foarte imprevizibile a simulărilor, e nevoie să fii foarte atent/ă şi să intervii 
dacă situaţia devine agresivă sau potenţial agresivă, oprind simularea;

• Dacă situaţia degenerează – însemnând că participanţii/participantele arată comportamente pe 
care oamenii de obicei nu doresc să le aibă (cum ar fi agresivitate, egoism etc.), câteodată dau 
vina pe facilitator/facilitatoare pentru situaţie, pentru că i-a indus în eroare, nu a oferit toate 
informaţiile, în general tind să fie defensivi. E nevoie să facilitezi cu mare grijă discuţia şi să nu 
te justifici, să le reaminteşti că aceasta este o simulare şi că poate avea direcţii diferite. Nimeni 
nu face reproșuri nimănui legat de comportament, este doar o invitație să reflecteze la ce s-a 
întâmplat şi să extragă puncte de învăţare.

• Câteodată participanţii/participantele nu îşi dau frâu liber în simulări, gândesc prea mult şi 
îşi filtrează propriile reacţii sau se comportă într-un mod dezirabil. Inițial, acest lucru îţi poate da 
impresia că ai eșuat cu simularea ta (poate fi parțial adevărat, se poate datora şi unui context care 
nu îi captivează pe participanţi/participante), dar cu toate acestea poate fi transformată într-o 
experienţă de învăţare prin conectare cu realitatea în partea de generalizare a debrief-ului, când 
îi/le întrebi cât de real este ce s-a întâmplat sau cum cred ei/ele că se întâmplă de fapt în realitate.
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Metode bazate pe teatru

Ne referim la metode care implică o anumită punere în scenă, fără un rol dat de 
către facilitator/facilitatoare (aşadar nu este un joc de rol), este de obicei o decizie 
de grup ce anume şi cum să se pună în scenă, înaintea actului în sine – chiar dacă 

facilitatorul/facilitatoarea este cel/cea care oferă contextul general/sarcina generală (aşadar 
nu este o simulare). Implică jucarea unor roluri iar unele grupuri pot decide în timpul 
sarcinii să stabilească un scenariu pentru activitatea lor, dar cel mai adesea ei improvizează 
în jurul unor aspecte asupra carora decid în grup.  

În mod asemănător cu jocurile de rol şi simulările, utilizarea metodelor pe bază de teatru în 
sesiuni va contribui cu siguranța la realizarea unei sesiuni dinamice şi active. De fapt, când 
planifici lucrul în grupuri mici, cum ar fi discuții, analize pe anumite teme şi apoi vrei ca 
grupurile mici să dea un raport, iar timpul permite, poţi adăuga elemente de teatru pentru 
a face procesul mai dinamic.

  Câteva exemple de utilizare a metodelor pe bază de teatru 

• Cere grupului (sau grupurilor) să enumere o serie de situaţii în care s-au găsit ei sau 
alte persoane: discriminare/excluziune/abuz/dificultăţi cu care se confruntă ca şi 
consumatori/consumatoare responsabili/le, la muncă, la şcoală, în familie, în călătorii 
etc., iar dintre acestea să aleagă una pe care să o pună în scenă, pentru a da un exemplu 
şi apoi a avea o discuţie. Ca alternativă, le poţi da o listă gata scrisă, la care să adauge, 
dacă ei/ele cunosc alte situaţii, apoi să aleagă una pe care să o pună în scenă, într-o 
schiță de cel mult 5 minute (sau mai mult, dacă tu crezi că este justificat).

• Le poţi cere să arate o singură problemă şi apoi împreună cu grupul să se gândească la 
soluţii pentru asemenea situaţii. Acest exerciţiu de gândire poate fi doar o discuţie sau le 
poţi cere participanţilor/participantelor să vină la scenă şi să înlocuiască persoana care 
ar trebui să acționeze diferit.

• Aceștia/Acestea au sarcina unei discuţii în grup şi trebuie să comunice rezultatele 
în grupul mare. Dacă subiectul şi conținutul sunt potrivite, le poţi cere să comunice 
aspectele cele mai relevante în forma unei scenete de teatru. Ca alternativă, poţi cere 
fiecărui grup să comunice altfel: o reclamă la televizor sau radio, știri de ultima oră, 
un anunț loto, comentarea unui eveniment sportiv etc. sau alt gen: poveste de groază, 
poveste de dragoste, thriller, telenovelă, S.F. etc. Toate aceste opţiuni pot face ca sarcina 
să fie prea distractivă, aşadar ai grijă să fie cea potrivită şi să păstrezi echilibrul în sesiune.

• Le poţi da un material scris (de exemplu, un articol sau studiu de caz – vezi secțiunea respectivă 
în acest manual) iar ei/ele pot să îl pună în scenă, pentru a le arăta şi celorlalți/celorlalte 
şi pentru a continua cu o discuţie.

• Poţi alege să lucrezi cu Teatru Imagine, care este un tip static de teatru; participanţii/
participantele arată o situaţie doar prin corpurile lor, apoi discuţi cu grupul despre ce 
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este imaginea şi, dacă ei/ele văd o problemă, cum pote fi modificată imaginea pentru a fi 
îmbunătăţită, ce soluţii poate avea, etc. Pentru mai multe detalii despre această metodă, 
precum şi despre Teatru Forum (ca parte din metodologia Teatrului celor Opresați) – poţi 
utiliza acest manual: https://goo.gl/VAa72b ; Verifică de asemenea, în secțiunea Articole, 
câteva comentarii despre Teatrul Ziar;

• Le poţi cere câtorva voluntari/voluntare din grup să pună în scenă un concept, mai exact, 
să personifice un concept abstract. De exemplu, le poţi cere să ia următoarele roluri: 
Justiție, Dezvoltare, Corupție, Manipulare, Putere, Responsabilitate, Pace, Motivaţie, 
Abuz, Drepturile Omului, Planeta Pământ etc. Fiecare voluntar/ă îşi ia câteva momente 
pentru a se gândi la trăsăturile de personalitate ale personajului sau, ce fel de persoană 
este şi tot așa. După intervalul în care stabilesc profilul personajului, vor lua parte la un 
fel de talk-show, unde toţi ceilalți participanţi/toate celelalte participante le pot pune 
întrebări. Interacţiunea poate avea loc şi liber (ca improvizație) între personaje. Aceasta 
este o utilizare a teatrului care intrigă, apar gânduri şi conexiuni foarte interesante. Nu 
ar trebui să fie mai mult de 4-5 personaje odată în talk-show. Poţi organiza mai multe 
runde pentru a include mai multe personalități.

Sfaturi pentru a lucra cu această metodă 

• Dacă membrii/membrele grupului nu se simt chiar în largul lor împreună (lucrează împreună 
pentru prima oară, nu sunt obişnuiţi/obișnuite cu contextul educaţiei non-formale, etc.), ar 
trebui să faci o încălzire a grupului înainte de a le cere să interpreteze. Introdu câteva exerciţii tip 
energizer, câteva încălziri pentru teatru (poţi găsi câteva exemple în manualul de Teatru Forum 
menţionat anterior) pentru a destinde atmosfera şi a-i/a-le ajuta să se relaxeze;

• Subliniază seriozitatea sarcinii; adesea, participanţilor/participantelor cărora le place să 
dramatizeze şi să îi/le facă pe ceilalți/celelalte să râdă vor avea tendința să adauge elemente comice 
schiței, care vor afecta calitatea interpretării în ceea ce priveşte obiectivele tale şi va submina 
gravitatea subiectelor discutate. Așadar, ar trebui să îi/le inviți de la bun început să fie serioși/
serioase şi să arate scenete realiste şi să le aminteşti acest lucru în timpul pregătirii schițelor.

• E nevoie, de asemenea, să fii atent/ă la reprezentarea stereotipică şi câteodată ridiculizarea 
anumitor persoane ce aparțin altor grupuri decât ale lor. Poţi menţiona acest aspect în instrucțiuni 
(să evite aceste comportamente), dar dacă tot apare, asigură-te că incluzi acest fapt în discuţia ce 
urmează şi că ajuți la creșterea conștientizării sau sensibilizării lor pe anumite subiecte.

• Câteodată, în timpul pregătirii, grupurile se entuziasmează datorită dimensiunii dramatice şi 
nu sunt conștiente de impactul emoţional al interpretărilor lor; am avut cazuri în care publicul 
a fost foarte afectat de unele scenete (acestea fiind foarte realiste, puternic emoţional etc.), mai 
mult decât a realizat grupul ce juca. Acesta nu este un aspect pe care să îl previi neapărat, dar dacă 
se întâmplă, e nevoie să ai întrebări pregătite în planul de debrief, pentru a discuta şi pentru a te 
asigura că grupurile nu se atacă între ele prin interpretări.

• Fii atent/ă la timp; fiecare piesă are nevoie de timp adecvat de discutare şi pe lângă aceasta, la 
finalul tuturor interpretărilor ar trebui să aibă loc un debrief general. Așadar, e nevoie să decizi 
numărul de scenete şi să iei în considerare şi timpul pe care îl ai pentru sesiunile tale, incluzând 
aspectele de pregătire.    

• După interpretări, cere-le participanţilor/participantelor să iasă din roluri, mai ales când au 
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alocat mai mult timp pregătirii şi intrării în roluri, schițele de teatru sunt sensibile şi/sau inspirate 
din realitate; poţi avea în vedere să faci un exerciţiu sau energizer în acest scop (dacă este potrivit 
pentru planul sesiunii tale), iar când vorbesc între ei, să nu vorbească din rolurile anterioare.

• Nu utiliza metode de teatru doar de dragul metodelor de teatru pentru că sunt active şi 
participanţilor/participantelor ar putea să le placă mai mult, sau pentru că sunt distractive şi 
interesante. E nevoie să evaluezi dacă vor aduce valoare procesului, dar şi obiectivelor de învăţare 
şi dacă nu există o altă metodă care dacă ar fi utilizată va avea un impact de învăţare mai mare. 
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Filme/ videoclipuri

Filmele şi videoclipurile sunt metode remarcabile şi de succes în abordarea temelor 
globale. Sunt vizuale, pot fi foarte captivante, au impact puternic asupra privitorilor/
privitoarelor, ce poate fi utilizat în debrief. Acestea pot fi documentare, filme de mare 

succes comercial, filme independente, seriale de comedie, seriale de televiziune, benzi 
desenate, emisiuni tip „reality”, cuvântări, animații, infografice, videouri dezvoltate în 
diferite proiecte, reclame (comerciale sau nu) etc. şi adesea, sunt modul cel mai rapid de 
a furniza informaţii, detalii, emoţii sau stimuli pentru o anumită temă. Există un număr 
imens de materiale video online şi apar materiale noi cu aşa viteză încât este greu să ții pasul. 
Acesta este un lucru bun, chiar dacă uneori îţi poate îngreuna viaţa când trebuie să cauți şi 
să alegi materialul de care ai nevoie. Îţi vom oferi câteva indicații pentru ca această metodă 
să fie mai uşor de utilizat în orice moment dat. 
În rândurile următoare vom enumera diferite tipuri de filme/videoclipuri pe care le poţi utiliza, 
pentru ce şi, dacă există, dezavantajele lor. 

Documentare

• De obicei, se concentrează asupra unui anumit aspect şi îl explorează în detaliu, cu povești personale şi 
mărturisiri dintr-o varietate de perspective, dar cu toate acestea tind să fie parțiale – ceea ce înseamnă că 
nu sunt realizate dintr-un punct de vedere neutru. Așadar, dacă un documentar descrie opinia pe care 
doreşti să o prezinţi grupului, atunci este materialul pe care vrei să îl utilizezi. 

• Datorită analizei în profunzime a anumitor subiecte, tind să fie mai lungi, de cel puţin 30-40 de minute.
• Pot avea buget mic sau mare, ceea ce se va reflecta în calitatea tehnică a materialului, popularitatea sa, dar 

nu neapărat şi calitatea conținutului.
• Problemele/cazurile prezentate în asemenea materiale sunt volatile în ceea ce priveşte datele/informaţiile 

prezentate, mai ales pentru probleme ale căror variabile se modifică rapid, cum ar fi încălzirea globală, 
schimbarea climatică, energie verde, războaie, migrație, refugiaţi etc., aşadar, trebui să verifici cât de 
actual este materialul pe care doreşti să îl utilizezi.

• În funcţie de lungime, stil de realizare şi date incluse, poate deveni plictisitor pentru un public neobişnuit 
să urmărească documentare.

• Multe documentare sunt disponibile online, unele contra cost (mai ales lansări recente), dar adesea, în 
scopuri educaţionale, suma este modică sau zero.

• Iată o listă de site-uri unde poţi găsi o mare varietate de documentare (multe documentare se găsesec pe 
site-uri multiple)  

          https://freedocumentaries.org/
          http://www.filmsforaction.org/ 
          https://topdocumentaryfilms.com/ 
          http://documentaryheaven.com/ 
          https://documentarystorm.com/ 
          http://www.documentarytube.com/ 
          http://www.aljazeera.com/documentaries/ 
          http://www.hbo.com/documentaries 
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• Există de asemenea, diferite Festivaluri de Film Documentar (internaționale, regionale, locale etc. 
şi unele specializate pe teme specifice) şi poţi urmări aceste festivaluri, câștigătorii/câștigătoarele 
lor, recomandări, şi poţi folosi materialele lor în sesiuni. Putem numi câteva: Human Rights Film 
Network pune laolaltă o listă de festivaluri din întreaga lume care abordează subiecte legate de 
drepturile omului: http://www.humanrightsfilmnetwork.org/festivals ; Terraditutti Film Festival 
se concentrează asupra filmelor pe Probleme Globale: http://www.terradituttifilmfestival.org.; 
Green Film Network cuprinde festivaluri importante din lume ce se concentrează pe probleme 
de mediu:  http://greenfilmnet.org/ . 

• Există diferite canale TV ce se specializează pe difuzarea diverselor documentare sau chiar mini-
serii pe teme specifice. Poţi utiliza şi această cale în căutarea ta de materiale.  (exemplu http://
www.practicalenvironmentalist.com/top-green-tv-shows-environmental-issues-on-television/) 

Filme de mare succes comercial 

• Aici includem filme comerciale realizate de mari companii de producție din întreaga lume, 
care au devenit cunoscute pe plan global şi care abordează direct sau indirect subiecte legate de 
sesiunile tale de educaţie globală;

• Printre filmele îndrăgite existente poţi găsi filme ce arată: încălzire/globală/schimbare climatică 
(de exemplu, filme despre dezastre naturale, distrugerea sau încetarea vieţii pe Pământ din varii 
motive), rasism sau relații interrasiale, discriminare, diversitate sexuală, viaţa refugiaţilor sau 
imigrantilor în alte țări, rolul sau influenţa multinaționalelor pe pământ sau în viaţa indivizilor, 
stiluri de viaţă alternative (vegetarian, sustenabil etc., adesea înfățișate ca fiind „ciudate”), 
revoluții, războaie (adevărate sau nu), negocieri între țări şi alianțe, manipulări mass-media, 
vieţile activiștilor sau promotorilor drepturilor omului etc.

• Poţi găsi exemple de asemenea filme pe IMDB (The Internet Movie Database), http://www.imdb.
com/?ref_=nv_home  sau “Rotten Tomatoes” (https://www.rottentomatoes.com/) unde poţi 
folosi orice cuvinte cheie relevante pentru a găsi liste cu filme potenţiale. O altă bază de date 
foarte generoasă, în care filmele şi temele se întretaie, este aici: https://www.filmaboutit.com/en/
movies/ (deja impărțite pe categorii utile, iar pentru fiacare film există cuvinte cheie care îţi arată 
şi mai bine ce teme include); Poţi folosi ca alternativă (la IMDB, de exemplu), această bază de date 
care clasifică filme şi documentare: http://www.flickchart.com  

• Selecții de filme considerate a fi bune de către alți educatori/alte educatoare alte structuri sunt gata 
realizate aici: https://www.one.org/internațional/blog/10-inspiring-films-on-social-change-that-you-
need-to-see/ ; http://www.tasteofcinema.com/2015/10-brilliant-films-used-as-allegories-for-social-
and-political-issues/ ; https://www.thoughtco.com/top-classic-films-with-social-message-3325203 

• Majoritatea filmelor sunt produse ca ficțiune pură, unele sunt fictive, dar inspirate din realitate, 
iar altele sunt în mare parte bazate pe întâmplări reale sau pe povești de viaţă, dar şi acestea sunt 
alterate într-un fel sau altul.

• Chiar dacă subiectul este abordat direct, acest tip de filme include multe alte elemente şi dinamici 
pentru ca filmul să fie interesant, atractiv şi mai comercial.

• Aceste filme au o lungime medie de cel puţin 1 oră şi jumătate, ceea ce va influenţa mult planul 
sesiunii tale dacă doreşti să le foloseşti. 

• Fiind filme populare, se poate întâmpla ca unii participanţi/unele participante dacă nu 
majoritatea, să fi vazut deja filmul; unii/unele s-ar putea bucura de o re-vedere, pentru alții/altele 
ar fi o pierdere de timp. Ca alternativă, în funcţie de cazul tău , poţi verifica în avans dacă l-au 
văzut sau nu, îl poţi aloca drept „temă pentru acasă”,  între sesiuni, ca apoi să efectuezi un debrief 
fără să îl fi urmărit cu toţii/toatele împreună.
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Emisiuni TV

• Aici includem seriale TV, inclusiv cele animate, de durate şi lungimi diferite, de la mini-serii la ani 
de sezoane ce încă se difuzează; pot acoperi o varietate de genuri (comedie, dramă, SF etc.) şi poţi 
utiliza un anumit episod în scopuri educaţionale, o parte din acesta sau un amestec de episoade 
diferite care înfășisează subiectul dorit.

• La fel ca şi filmele cu succes comercial, acestea pot arăta direct sau indirect subiectul cu care 
doreşti să lucrezi; câteodată, este o parodie sau metaforă a acestuia.

• Dacă, în cazul comediei, atmosfera generală este amuzantă, dar subiectul este serios, este una 
dintre metodele care utilizează umorul ca instrument, dar aceasta depinde predominant de felul 
în care realizezi debrief-ul.

•  În cazul emisiunilor de comedie, riscul este că unele dintre ele includ multă ridiculizare, parodie, 
mult sarcasm, umor sec, pe subiecte sensibile cum ar fi rasa, dependenţele, sexism, viol, violenţă, 
stereotipii etnice, orientare sexuală, religii etc., şi pot fi considerate ofensive (de exemplu: http://
www.complex.com/pop-culture/2013/06/most-racist-tv-shows/). Așadar, dacă sunt utilizate, 
trebuie gestionate în mod adecvat în timpul discuţiilor de debrief, mai ales pentru a aborda şi 
deconstrui unele dintre aceste probleme.

• Dacă subiectul este luat în vizor în mod direct în emisiune – discuţia de debrief va analiza 
conținutul, reprezentarea subiectului, părerile participanţilor/participantelor despre aceasta şi 
apoi va trece la alte conexiuni cu realitatea. Dacă subiectul este prezentat într-o lumină comică, 
parodiat sau chiar ridiculizat etc., scopul discuţiei va fi de a analiza conținutul, de a-l detașa de 
umor şi de a merge în direcția necesară. Dacă nivelul reprezentării greşite sau al ofensei este 
extrem de ridicat, discuţia ar trebui atunci să identifice aceste aspecte și anume, să facă legătura 
între acestea şi alte aspecte ale societății şi să le deconstruiască.

• Există o mare varietate de emisiuni care sunt cunoscute şi apreciate în întreaga lume, precum şi 
unele naționale sau regionale produse în toate colțurile lumii.

• Participanţii/Participantele nu au nevoie să cunoască firul acţiunii emisiunii (în cazul în care nu 
sunt spectatori/spectatoare ai/ale acesteia), întrucât atenţia lor va fi canalizată către un subiect/o 
acţiune anume, despre care doreşti să discuţi, independent de restul acţiunii.

• Cel mai bine este când eşti deja spectator/spectatoare ale unor programe TV sau ai fost în trecut 
şi începi să observi care părți din episoadele urmărite pot fi folosite ca material didactic. Dacă 
eşti fan al unui anumit serial, cu istorie lungă, ale cărui episoade nu le-ai urmărit în totalitatea 
lor, poţi căuta online folosind cuvinte cheie, pentru a afla comentariile altor observatori/
observatoare şi critici/critice. Poţi folosi cuvnite cheie specifice pentru problemele cu care doreşti 
să lucrezi, împreună cu titlul serialului – rezultatele căutării vor tinde spre producţii americane 
(exemple: http://mashable.com/2016/02/25/important-tv-shows / http://www.buddytv.com/
articles/scandal/6-times-tv-shows-tackled-real--62211.aspx / https://thinkprogress.org/8-shows-
progressives-should-watch-this-fall-dd4c8b966a01/ ) 

• În funcţie de producțiile realizate în regiunea ta, poţi avea opţiuni şi acolo, astfel ar trebui să 
formulezi cuvintele cheie corespunzator.
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Emisiuni tip „reality” 

• Aceasta este o subcategorie a programelor TV – un gen de televiziune în care oamenii de obicei 
necunoscuți (dar uneori celebrități) se angajează în diverse situaţii de viaţă create artificial şi, 
ca într-o simulare (vezi capitolul anterior), sunt ei înşişi/ele însele şi se comportă cum doresc 
– nu există un scenariu de urmat (se presupune) iar ei/ele creează un spectacol „tip realitate” 
pentru privitori/oare. De obicei, există un factor de competiție; persoanele sunt eliminate (prin 
diverse sarcini şi misiuni), pe măsură ce emisiunea avansează. Există şi emisiuni fără competiție 
sau eliminare, care doar arată viaţa a diferite grupuri de oameni în situaţii variate, personale sau 
profesionale. 

• Există o varietate de concepte ale emisiunilor, care au fost repetate în întreaga lume; găsim gătit, 
cântat, dans, căsătorie, manechine, aventură, supraviețuire, întreceri prin întreaga lume, Big 
Brother, vieţile celor faimoși, afaceri, renovări, construcții, curățenie, sănătate, sporturi etc. 

• Te poţi inspira din unele dintre sarcinile acestor participanţi/ participante, întrucât pot fi creative 
şi ieșite din comun, pentru unele dintre activităţile, sarcinile, simulările sau misiunile grupurilor 
tale. 

• Un alt mod de a le utiliza este să te concentrezi asupra unora dintre subiectele înfățișate, a felului 
în care sunt înfățișate sau a celor ce NU sunt arătate şi să le utilizezi ca sursă de conținut pentru 
discuţia de debrief. Este recomandat a proceda astfel mai ales pentru cele foarte populare în ţara 
ta, cele despre care se consideră că formează opinia publică, despre care tu crezi că ar trebui 
analizate mai îndeaproape. Probleme precum reprezentarea de gen, sexism, minorități, rasă, 
politici, deșeuri, probleme sociale de actualitate, etc. sunt foarte prezente în aceste emisiuni aşa 
cum apar şi în societate. Dacă serialul devine popular, este din cauză că oamenii se identifică cu 
aspecte familiare şi le poţi aborda direct pe unele dintre acestea.

Discursuri

• De-a lungul timpului, oameni populari (cum ar fi președinți, actori/actrițe, cântăreți/cântărețe, 
laureați/laureate ai/ale Premiului Nobel, politicieni/politciene de rang înalt, activiști/activiste pentru 
drepturile omului, etc.) au ținut discursuri puternice, dar şi persoane mai puţin cunoscute au ținut 
într-un anumit moment discursuri ce au devenit renumite. Aceste cuvântări au fost realizate în 
diverse situaţii: demonstrații, raliuri, ceremonii de decernare a unor premii, etc.

• În ceea ce priveşte vechimea lor, unele discursuri au fost ținute cu mult timp în urmă, altele sunt 
contemporane, şi cele noi şi cele vechi devin cu ușurință foarte populare online datorită rețelelor 
de socializare – ceea ce le face uşor de găsit.

•  De obicei, aceste cuvântări doresc să inspire oamenii faţă de o cauză anume, persoana explică 
motivul interesului sau prezintă diverse argumente pentru a convinge ascultătorii/acultătoarele 
că ar trebui să le pese, să se implice etc.

• De regulă, nu sunt lungi, iar dacă sunt bine alese pe subiect, le aduc inspirație şi putere 
participanţilor/participantelor.

• Ar trebui acordată atenţie istoricului persoanei ce ţine discursul, dacă acea persoană are în 
trecutul său acţiuni controversate sau negative (fie înainte, fie după discurs), acest fapt va submina 
scopul discursului – acestea pornesc de la premiza că sunt oneste. Ar trebui să cântărești bine 
dacă vrei să utilizezi asemenea discursuri, când trecutul autorului/autoarei este problematic, 
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dacă ai participanţi/participante care sunt în cunoştinţă de cauză, ei/ele pot atrage atenţia asupra 
acestui fapt, iar discuţia îşi mută centrul de greutate.

• Vom include aici şi discursurile TED (Technology Education Design – o organizaţie media care 
publică gratuit discursuri ale unor persoane importante sau cu un anumit statut), deşi nu sunt 
discursuri propriu-zise, ci mai degrabă mini-lecturi (de cel mult 20 de minute) pe o temă pe 
care autorul/autoarea deţine expertiză. De obicei, au acelaşi impact ca discursurile pe care am 
menţionat că le puteți utiliza: motivează şi inspiră (de asemenea, informează), iar pe site poţi 
explora cu ușurință variatele categorii (o categorie aparte este Subiecte Globale).

Infografice şi animații 

 
• Acestea sunt create de persoane individuale sau de diferite instituţii/organizaţii pentru a prezenta 

diverse date într-un mod accesibil utilizatorilor/utilizatoarelor – folosind animație, infografice, 
precum şi muzică sau explicaţii pe fundal.

• Poţi găsi videoclipuri cu date curente sau cu cele mai recente statistici pe o anumită arie, o expunere 
istorică a celor mai importante momente pentru o anumită problemă, explicaţii simplificate ale 
unor subiecte complexe, etc.

• De regulă, sunt foarte scurte, concise şi directe.
• Dacă tipărești cuvintele cheie potrivite alături de „infografic” în secțiunile video, ar trebui să 

găseşti numeroase rezultate relevante. 

Videoclipuri dezvoltate în diferite proiecte     

• Aici ne referim la materiale video realizate în urma anumitor proiecte/ iniţiative ce abordează 
concret unele dintre probleme globale cu care lucrezi.

• Unele dintre videoclipuri sunt practic un fel de studii de caz: expun realitatea din teren, o anumită 
acţiune luată în acea privinţă şi care au fost rezultatele. Pot fi inspiraționale şi informative, precum 
şi o bună sursă pentru conversații despre ce se realizează pe teren.

• Alte materiale video prezintă mai degrabă o privire de ansamblu asupra unora dintre punctele 
ce au făcut subiectul proiectului, pentru a informa şi a aduce conștientizare publicului general. 
Asemenea videoclipuri sunt utile ca scurte introduceri ale unor teme.

• Altă categorie va include a combinație a primelor două.
• De regulă, nu sunt lungi şi majoritatea sunt plăcute şi captivante.
• Videoclipurile vor apărea ca rezultate pentru unele dintre cuvintele cheie pe care le utilizezi legat 

de subiectele ce te interesează.
• Dacă te interesează munca diferitelor organizaţii active pe teme ce te preocupă, cu programe ce 

apar periodic, le poţi verifica materialele întrucât s-ar putea să aibă materiale video ce însoțesc 
proiectele şi rezultatele lor.
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Reclame comerciale şi non-comerciale

• Reclamele sunt acum prezente în aproape toate mijloacele de accesare a oricărui tip de informaţie: 
radio, TV, computer, telefoane mobile, etc. suntem bombardați/bombardate zilnic cu reclame şi 
anunțuri de conștientizare şi chiar dacă mulţi oameni încearcă să le ignore, mesajul tot ajunge la 
noi.

• Unele reclame neobişnuite, ieșite din comun, sunt şi mai captivante.
• Reclamele comerciale pot fi utilizate în contexte educaţionale mai ales pentru ceea ce înfățișează 

şi cum fac asta, pot fi materiale pentru analiză critică şi gândire critică pe anumite teme. Dacă e o 
reclamă comercială cu conștientizare globală, atunci poate fi utilizată direct ca temă de discuţie. 
Caută reclame cu apariție foarte frecventă în ţara ta dacă grupul este național sau caută online 
reclame faimoase care ar putea fi material bun. 

• Reclamele non-comerciale, produse de diferite fundații, organizaţii, agenții, etc., sunt realizate 
în scopuri educaţionale şi de conștientizare. Unele dintre ele au mare impact şi circulație mare 
în rețelele de socializare, fiind uşor de găsit online. Pot fi utilizate ca material de inițiere a unei 
sesiuni sau pentru a explica diferite campanii sau proiecte realizate în teren. Ar trebui acordată 
atenţie reclamelor ce nu respectă demnitatea umană, chiar dacă scopul lor se încadrează în acte 
caritabile şi strângere de fonduri pentru o cauză nobilă. (Mai multe detalii pe acest subiect pot fi 
găsite aici: http://www.rustyradiator.com/) 

Indicații pentru a găsi un film/videoclip 
bun pentru sesiunile tale

• În primul rând – Nu te stresa! Într-adevăr, se găsește mult material video în spaţiul online şi 
offline, cu bun potenţial, dar de asemenea şi fără, câteodată chiar lipsit de valoare. Căutarea 
printre atâtea opţiuni, împreună cu ambiția de a găsi cel mai bun material video poate fi stresantă. 
Dar cum am zis, încearcă de la bun început să nu te stresezi, dacă poţi!

• În cazul în care cauți videoclipuri introductive pe o anumită temă – ar trebui să foloseşti 
termeni precum intro, sumar, rezumat şi vezi ce rezultate obții. Dacă obții multe rezultate, 
încearcă-le pe cele cu număr mare de vizualizări şi/sau create de organizaţii/instituţii pe care le 
simpatizezi/în care ai încredere/la care ai mai apelat.

• În cazul în care cauți documentare, poţi utiliza cuvinte cheie împreună cu documentar, DAR 
nu prin motorul de căutare video, ci pe toate paginile – în felul acesta, vei găsi site-uri unde poate 
sunt mai multe exemple de documentare pe temele respective, împreună cu rezumate şi recenzii 
ce te vor ajuta să reduci numărul de opţiuni.
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Sfaturi pentru a lucra cu această metodă 

• E nevoie să vezi întregul film/videoclip înainte să îl arăți grupului – chiar dacă e de la sine 
înţeles că, într-adevăr, trebuie să procedezi astfel, această recomandare nu apare aici întâmplător. 
Mulţi facilitatori/Multe facilitatoare, de exemplu, se uită la început, observă că începe bine şi decid 
să îl folosească sau să folosească din filmele recomandate (din nou, fără să le vadă înainte). Ai fi 
surprins/ă să afli cum un film poate începe bine,  dar se termină inadecvat şi cât de mult eşti în 
dezacord cu părerea persoanei ce a făcut recomandarea. Odată ce ai decis să arăți filmul, îl susții, 
precum şi ce este expus acolo. Dacă lucrurile iau o întorsătură urâtă (în film), vei fi responsabil/ă 
pentru aceasta, ca să nu mai spunem că va fi un moment de învăţare eșuat pentru grupul tău.

• Ai grijă cu materialele învechite – caută cele mai recente versiuni, dacă există, sau materiale 
mai recente pe anumite teme – este preferabil, chiar dacă poate nu sunt la fel de simpatice ca cele 
vechi. Dacă nu poţi găsi videoclipuri actuale, ai grijă să explici grupului în ce an a fost realizat 
videoclipul şi că are limitări.

• Unele videoclipuri pot fi foarte șocante, puternice, emoţionale! Alege asemenea material cu 
precauție, fii sigur/ă că grupul este pregătit sau poate face faţă şi acordă suficient timp pentru 
procesarea impactului emoţional, dar şi ca să îi/le scoți din acea stare şi să îţi atingi obiectivele 
de învăţare.

• Nu arăta niciun videoclip fără a-l discuta apoi! Nu arăta o succesiune de videoclipuri, ca apoi 
să discuţi la finalul tuturor. Chiar dacă pui o singură întrebare între ele, tot este mai valoros decât 
nimic. Chiar dacă tu consideri un videoclip ca fiind foarte clar şi uşor de înţeles, tot e nevoie să 
verifici cu grupul tău  ce anume a înţeles – ai putea fi surprins/ă de cât de diferit pot fi percepute 
lucrurile.

• O alternativă la utilizarea videoclipurilor ca instrument este să le ceri participanţilor/ 
participantelor să creeze un videoclip cu o anumită temă. Poate fii un video ce creează 
conștientizare sau transmite un mesaj legat de tema ta. Timpul alocat pentru această sarcină poate 
fi oriunde între o activitate de 1 oră (alegere concept, înregistrare material, pregătire) până la 1 
săptămână. În ambele situaţii extreme, rezultatele au suficientă valoare pentru a fi utilizate în 
discuţiile de debrief.
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Imagini

Imaginile pot fi fotografii, hărți, picturi, desene, clipart, grafice, cărți poștale, cărți din 
jocuri pe planșă, reclame, decupaje din reviste/ziare, etc., orice ce poate fi arătat în 
format tipărit sau electronic. Imaginile pot fi utilizate în feluri multiple, într-o varietate 

de scopuri. În general, în funcţie de modul în care este utilizat, este un instrument bine 
primit, care provoacă imaginaţie şi captivează. O facilitatoare/Un facilitator cu experienţă, 
pasionat/ă şi entuziasmat/ă de metodă, are o colecție vastă de imagini și diverse, fie în format 
fizic, fie electronic. Orice facilitator/facilitatoare cu experienţă trebuie să înceapă de undeva, 
aşadar, dacă încă nu ai o colecție, poţi avea una dacă doreşti. 

Moduri diferite de a utiliza imaginile
 în sesiunile de educaţie globală 

• Le poţi utiliza pentru orice introducere a unui subiect. Poţi plasa o varietate de imagini 
(concrete ori abstracte) pe podea şi le ceri participanţilor/participantelor să aleagă una pe care o 
asociază cu subiectul cu care doreşti să lucrezi: interdependenţe globale, dezvoltare, stil de viaţă 
sustenabil, responsabilitate, migrare, risipă de hrană, încălzire globală, etc., apoi în grupuri mici, 
să îşi explice unii altora de ce au ales acea imagine. În grupul mare, pot împărtăşi sumarul sau 
aspectele comune pe care le-au identificat şi pornind de aici, să continui introducerea mai mare 
în subiect sau o discuţie aprofundată a subiectului.

• Când faci introducerea unui anumit subiect, poţi utiliza imagini pentru a ilustra aspecte ale 
prezentării tale. Nu suntem promotoarele prezentărilor clasice power point (care conțin mult text), 
dar dacă trebuie să realizezi una, dacă este scurtă şi foloseşti predominant imagini va conta mult.

• Orice traseu al unui produs de la faza zero a producerii sale până la momentul în care ajunge 
în mâinile tale poate fi divizat în etape diverse şi fiecare poate avea o imagine asociată. Le poţi 
prezenta grupului sau le poţi cere participanţilor/participantelor să ghicească ordinea corectă. 
Fiecare imagine poate avea explicaţii adiționale în discuţia ulterioară.

• Poţi oferi grupului o serie de imagini cu locuri diferite din lume (locuri pe care să nu le poată 
recunoaște) şi o listă scrisă cu locuri din lume. Sarcina lor va fi să facă asocieri – care imagine 
reprezintă care loc. Firește, răspunsurile corecte nu ar trebui să fie cele presupuse de ei/ele iniţial 
şi ar trebui să urmeze o discuţie de aici.

• Poţi utiliza imagini care fac parte dintr-o imagine mai mare iar din fragmentul pe care ai 
ales să îl arăți, sensul imaginii va fi perceput diferit. Cere participanţilor/paricipantelor să îşi 
împărtăşească impresiile legat de ce cred ei/ele că reprezintă imaginea, iar mai tarziu dezvăluie 
imaginea mare, ce includea fragmentul iniţial. Interpretările lor iniţiale vor fi cel mai probabil 
diferite şi veţi avea o discuţie amplă despre presupuneri şi gândire critică. Această abordare poate 
fi aplicată la orice subiect la care doreşti să apelezi pentru a explora presupuneri şi a le pune sub 
semnul întrebării. 
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• Poţi utiliza imagini provocatoare ca stimul pentru discuţii complexe sau dezbateri. Poţi arăta 
o imagine (abstractă sau nu), apoi să le adresezi o întrebare provocatoare legată de aceasta şi să 
le ceri participanţilor/participantelor să îşi împărtăşească răspunsurile / sau să discute întâi în 
grupuri mici şi apoi să continue în grupul mare. Poţi întreba de asemenea grupul ce întrebări 
arzătoare le vin în minte privind imaginea şi apoi să discutați una dintre acestea sau pe toate în 
grupuri mai mici. Reclamele puternice îţi pot furniza şi ele exemple de imagini provocatoare 
(Exemple: https://www.demilked.com/social-advertisement-powerful-ads/ )

• Poţi crea povești incomplete utilizând benzi desenate sau desene, iar grupul trebuie să 
completeze povestea – fie desenând, fie narând. Poţi avea benzi desenate cu oameni în diferite 
situaţii şi cu baloane de dialog libere, pe care le completează participanţii/participantele. Modele 
gata făcute sunt disponibile online cu o simplă căutare (blank comics).

• Poţi cere grupului să realizeze fotografii şi să foloseşti materialul în sesiunile tale. De exemplu, 
poţi să le dai o sarcina să meargă prin cartier şi să fotografieze ce asociază ei/ele cu sustenabilitate 
(sau lipsa acesteia), sau diversitate culturală, responsabilitate, dezvoltare, etc., şi să le încarce pe o 
platformă comună, apoi să le proiecteze/ acceseze de pe propriile dispozitive şi să discute.

• Poţi cere grupurilor mici să creeze colaje din materiale furnizate de tine (mai ales reviste, ziare, 
cărți poștale, hărți, lipici, creioane şi carioci colorate, etc.). Diferite obiecte pe care le pot decupa, 
îndoi şi orgniza la un loc aşa cum îşi doresc. Ar trebui să aibă o anumită temă pe care creează 
colajul – sărăcie, încălzire globală, dezastre naturale, dezvoltare sustenabilă, planificare urbană, 
poluare în comunitatea mea, viziunea noastră pentru lumea în care dorim să trăim, ţara mea în 
15 ani, etc. – Exemplele date acoperă viziuni asupra unei anumite probleme curente, perspective 
ale unor situaţii din lume sau de acasă şi proiecții şi aşteptări pentru viitor. Pe baza rezultatelor 
lor, pe care le vor explica în grupul mare, organizezi o discuţie mai amplă despre acel subiect şi 
perspectivele lor.

• Desen în grup – poţi plasa o coală mare de hârtie şi diferite imagini (abstracte şi concrete) pe 
podea, precum şi carioci şi creione colorate, cerând grupului să deseneze ceva sau să folosească 
imaginile disponibile pentru a-şi exprima viziunea lor a unei lumi mai bune sau a uneia ideale 
sau orice altceva crezi tu. Participanţii/participantele pot face conexiuni între imaginile lor ce 
exprimă gânduri şi ce au realizat ceilalți/celelalte. Ar trebui să fie un exerciţiu şilențios. La final, pe 
baza desenului finalizat, participanţii/participantele extrag elementele cheie, poate câțiva/câteva 
explică ideile/perspectivele lor reflectate acolo şi împreună trageți concluzii. 
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Sfaturi pentru a lucra cu această metodă 

• Dacă nu ai utilizat des această metodă în munca ta sau nu ai deja o potenţială colecție de imagini 
pe care să le utilizezi şi încerci în următoarea sesiune, fii pregătit/ă să investeşti timp în pregătirea 
următorului atelier. Așadar, fii constient/ă că alegerea imaginilor potrivite necesită timp, dar 
vestea bună este că, în timp, creându-ți propria selecţie, va fi un proces mai uşor şi mai rapid.  

• Poţi avea în vedere să faci o investiție financiară şi să achiziționezi cartonașe şi jocuri cu 
cartonașe care sunt foarte frumoase, potrivite şi bune. De exemplu, cărțile DIXIT (din jocul de 
societate DIXIT) sunt foarte îndrăgite şi uşor de utilizat, întrucât au sute de imagini abstracte, 
potrivite pentru numeroase subiecte.

• Ar trebui să începi să colecționezi imagini ce pot fi utilizate în sesiunile tale: poze, cărți poștale, 
afișe, fluturași, reviste, ziare, cărți, calendare, cărți din diferite jocuri, cartonașe speciale pentru 
scopuri educaţionale, etc., orice material vizual ce tu crezi că are potenţial valoros şi relevant 
pentru sesiunile tale de educaţie globală.

• Surse de imagini diverse pot fi găsite online, pe variate platforme, gratuit, trebuie doar să cauți 
imagini gratuite.

• Îţi poţi crea propriile infografice şi design-uri grafice cu ajutorul acestor resurse: https://
piktochart.com/  și https://www.canva.com/ .

• Poţi efectua căutări cu cuvinte cheie. De obicei, dacă nu e în scop comercial, nu este riscant 
să utilizezi imagini cu drept de autor sau care nu sunt clar reglementate. În general, ar trebui să 
menţionezi sursa.

• În timp, vei observa care imagini sunt mai bine primite de către grupurile tale, în sensul că 
stimulează mai multe discuţii şi reflecții, şi poţi avea seturi pregătite pentru anumite subiecte şi 
scopuri.

• E nevoie să fii sensibil/ă cultural şi constient/ă şi să nu utilizezi imagini stereotipice, cu excepţia 
cazului în care scopul tău este să demontezi acele stereotipuri. Te rugăm să verifici secțiunea 
despre codul de comportament din primul manual (https://goo.gl/DKv2Uw ), care include 
principii pe care ar trebui să le iei în considerare în timpul fotografierii, utilizarii de imagini şi de 
asemenea, când le ceri participanţilor/participantelor să facă fotografii.

• Protejează-ți imaginile cumva, mai ales dacă ai de gând să le foloseşti mai mult timp – unor 
participanţi/participante le pasă mai puţin decât ție, iar materialele sunt adesea deteriorate în 
timpul procesului. Acest sfat este în mod special valabil pentru cartonașe din diverse jocuri, cărți 
şi vederi poștale. Fii sigur/ă că informezi grupul să fie mai grijuliu cu cartonașele, dar nu îi stresa, 
este material educaţional iar ei/ele ar trebui să se simtă liberi/libere în utilizarea sa. Cu toate 
acestea, nu ar trebui să fii prea atașat/ă de aceste materiale, imaginile se deteriorează sau se pierd 
în timpul procesului şi aşa este firesc.
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Articole

Articolele pe anumite teme, publicate fie în media tipărită, fie online (inclusiv blog-
uri), reprezintă un instrument foarte util şi destul de uşor de utilizat. Avem acces 
mult mai uşor în ziua de azi la materiale publicate aproape oriunde în lume, întrucât 

majoritatea mass-media oferă duplicate online. Aceasta poate duce şi la diverse probleme, 
deoarece există multă manipulare prin canale media (de orice fel, inclusiv blog-uri), 
propagarea unor informaţii/date/statistici ce sunt eronate, iar o facilitatoare/ un facilitator 
care decide să recurgă la acest intrument trebuie să fie conștient/ă şi atent/ă.

Articolele poţi fi utilizate 
în sesiuni în moduri diferite:

• Pentru a introduce un subiect. Multe articole realizează de fapt o privire de ansamblu asupra 
unei anumite teme, incluzând liste, argumente, sugestii, statistici şi citate din partea unor actori 
relevanți. Așadar, le poţi înmâna participanţilor/participantelor articolul, dându-le sarcina de a 
identifica anumite aspecte apoi, utilizând rezultatele lor, clarifici şi subliniezi subiectul pe care 
doreşti să îl prezinţi şi vorbești despre acesta.

• Pentru a introduce o perspectivă/un punct de vedere diferit asupra unui anumit subiect 
şi pentru a dezvolta gândirea critică. De exemplu: după prima parte a unei sesiuni în care ai 
abordat un aspect al subiectului tău , poţi avea o a doua parte unde oferi articolul (în grupuri 
mici), care aduce o perspectivă foarte diferită, poate chiar opusă, controversată, apoi are loc o 
discuţie. Poţi începe direct cu articolul în funcţie de nivelul grupului şi a etapei în procesul lor 
educaţional.

• Pentru a avea o dezbatere pe o anumită temă. Poţi avea două articole cu puncte de vedere opuse, 
împarți grupul în două parti, fiecare jumătate primind un articol. Ei/Ele trebuie să caute alte 
argumente în apărarea punctului de vedere al articolului respectiv, apoi să dezbată între ei/ele. 
Există moduri diferite de a organiza o dezbatere – nu intrăm în detalii, poţi avea şi o desfășurare 
mai liberă, fără o procedură foarte structurată. Este important de menţionat aici că opiniile 
persoanelor nu contează în acest caz, ei/ele sunt separați/separate în mod aleatoriu – pot ajunge 
să susțină o poziţie cu care nu sunt de acord. Dupa dezbatere, e nevoie de o discuţie de debrief. 

• Pentru a dezvolta gândire critică în grup faţă de conținut media. În cazul acesta, poţi folosi 
în mod special materiale „greşite” (manipulative, părtinitoare, împotriva unor diferiți oameni, 
poate chiar cu un ton agresiv faţă de un grup de oameni, statistici greşite sau date fără surse, etc.). 
Întâi le oferi articolul pentru a-l citi, cu o sarcină asociată (instrucțiunile sunt neutre, dar scopul 
tău ascuns este ca ei să identifice ce este în neregulă) – de exemplu, să identifice informaţiile, 
argumentele expuse, să ia în considerare cât de variate sunt acestea sau pe ce surse se bazează, 
etc. Apoi, în discuţia ce urmează, pornind de la elementele identificate de ei, cere-le să discute 
propriile puncte de vedere, în ce măsură au încredere în aceste informaţii, de ce, de ce nu şi tot 
așa.
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• Le poţi cere participanţilor/participantelor, sau grupurilor mici, să scrie ei înşişi/ele însele un 
articol pe un anumit subiect. Sarcina poate porni de la zero, le oferi subiectul iar ei/ele aleg ce 
perspective să ilustreze în articolele lor şi cum să îşi facă cercetarea, sau poţi specifica obiectivul 
articolului pe care trebuie să îl creeze, sau le poţi oferi un articol (unul mai controversat) şi să 
le ceri să scrie un răspuns la acest articol. Poţi avea la dispoziţie diferite surse de materiale şi 
informaţii pe subiectele respective, pe care să le oferi participanţilor/participantelor la nevoie sau 
îi/le poţi lăsa pe ei/ele să găsească informaţiile necesare. În funcţie de timpul disponibil, poţi cere 
articole de jumătate de pagină sau mai lungi.

• Pentru oricare dintre scopurile prezentate deja, şi altele, poţi combina articolul cu metoda 
teatru – dând ca sarcină crearea unei scenete, bazată pe articol, ce va fi interpretată pentru ceilalți 
participanţi/celelalte participante, apoi discutați pe baza înţelegerii piesei şi a observațiilor lor. 
Mai există o metodologie mai complexă, care s-a născut din Teatrul celor Opresați, numită Teatru 
Ziar. Nu vom intra în detalii aici, întrucât necesită pregătire adițională ca facilitator/facilitatoare 
în această metodă, dar dacă eşti interesat/ă, poţi urmări grupuri care lucrează cu aceste metode 
în comunitatea ta sau online şi poţi avea acces la materialele lor educaţionale pentru a te inspira.

Indicații pentru a alege un articol bun 

• În general, sperăm că tu însuţi/însăți faci deja un efort să fii la curent cu ceea ce se întâmplă în 
lume, urmărind anumite grupuri/pagini online, citind diverse ziare (ce reflecta puncte de vedere 
diferite), fiind abonat la diverse buletine informative din întreaga lume, etc. Pe măsură ce trece 
timpul, poţi face propria ta selecţie de articole potenţiale pentru sesiuni.

• Multe articole cu potenţial devin articole de mare circulație, republicate de multe ori pe rețelele 
tale de socializare, de exemplu. Acordă-le atenţie şi păstrează-le pentru sesiuni viitoare, dacă tu 
crezi că vei lucra cu acele subiecte.

• Când începi de la zero, înseamnă că nu ai niciuna dintre opţiunile anterioare, e nevoie să fii 
deosebit/ă de critic faţă de materialul găsit (de fapt, e nevoie să fii critic/ă oricum, desigur). 
E nevoie să dai atenţie în mod special articolelor ce includ statistici, date şi informaţii specifice 
despre unele țări din lume. În cazul acesta, e nevoie să verifici dacă sunt numite sursele, dacă 
acestea lipsesc, nu ar trebui să foloseşti articolul respectiv, dacă există – verifică-le, asigură-te că 
sunt oferite de instituţii de încredere şi că sunt de actualitate.

• Poţi utiliza şi extrase din diferite cărți, care pot fi biografii, pot prezenta evenimente sau situaţii 
adevărate şi pot deveni obiectul sesiunilor tale, dacă au legătură cu subiectul cu care doreşti să 
lucrezi.

• Multe instituţii media şi multe persoane nu sunt independente sau nu sunt complet 
independente. Unele sunt afiliate politic, sprijină o anumită viziune politică, sunt finanțate şi 
sprijinite de diverse companii (sector privat), altele sunt subiective, influenţate de diferite religii, 
există chiar şi media asociată cu instituţii religioase (câteodată, nu în mod declarat), etc. este 
esențial să păstrezi acest aspect în minte pe parcursul procesului de căutare şi mai ales în alegerea 
ta finală. Aceasta înseamnă că ar trebui să cauți articole care sunt mai obiective, neutre, care 
prezintă mai multe puncte de vedere, etc., iar dacă nu găseşti asemenea articole, atunci caută 
articole multiple (cel puţin două), cu perspective diferite. În acelaşi timp, orice articol va fi în 
oarecare măsură părtinitor/subiectiv, aşadar, trebuie să îţi asumi acest fapt în alegerea făcută şi să 
prezinţi ca atare grupului la momentul potrivit.
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Sfaturi pentru a lucra cu această metodă 

• Articolele provocatoare şi controversate pot stimula discuţii bogate, dar e nevoie să ai un set 
bine pregătit de întrebări pentru a facilita debrief-ul.

• Dacă abordezi subiecte tabu (referitor poate la credințe religioase, diversitate de gen şi sexuală, 
opinii politice, etc.), poate fi foarte personal sau provocator pentru unii/unele dintre membrii/
membrele grupului, fii atent/ă la modul în care introduci activitatea şi articolul, precum şi la 
modul în care gestionezi discuţia de debrief, astfel încât nimeni să nu se simtă atacat/ă, ofensat/ă, 
rănit/ă... S-ar putea ca cineva să se simtă oricum astfel, când perspectiva lor asupra lumii este 
limitată de propriile credințe, dar ai grijă să explici scopul discuţiei şi să prezinţi articolul respectiv 
în mod asertiv.

• Dacă eşti restrictionat/ă de timp în sesiunile tale, ar rebui să utilizezi articole mai scurte – nu 
mai lungi de două pagini, o pagină e chiar mai bine, pentru că se întâmplă adesea ca grupul să 
petreacă mai mult timp decât estimezi tu citind materialul, sau gândeşte-te să ai mai multe copii/ 
sau în format digital, pe care ei/ele le pot citi pe dispozitivele lor, şi va fi mai rapid.

• Încearcă să utilizezi articole simple şi directe, evită-le pe cele cu paragrafe repetitive sau care se 
învârt în cerc, care fac uz exagerat de anumiți termeni, de argou, de concepte complexe şi referințe 
la prea multe cifre, legi, etc., şi care în general sunt greu de digerat pentru un public neobişnuit 
cu aşa ceva. 

• Dacă doreşti să prezinţi un articol foarte specific, poate din altă regiune/ eră etc., care este 
foarte nefamiliar sau foarte nou pentru grupul tău, poţi să faci o introducere contextuală, astfel 
încât ei/ele să înţeleagă mai bine şi să se concentreze în timp ce lucrează. 
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Studii de caz 

O problemă sau un subiect general poate fi explorat mai în profunzime printr-un studiu de 
caz, prin filtrul unei situaţii specifice, analizate îndeaproape, cu informaţii certe. Această 
metodă invită grupul să studieze un caz specific, real, care a avut loc sau încă are loc 

şi este documentat. Cazul dat ar trebui să conțină doar date, informaţii,  nu şi o interpretare 
a acestora. Aceste interpretări trebuie oferite de participanţi/participante şi vor face subiectul 
discuţiei de debrief.

Exemple de potenţiale studii de caz

• Dorim să discutăm comportamentul etic al unei anumite companii şi prezentăm grupului 
exemple de daune ecologice documentate, produse de una dintre fabricile lor din vreun 
colț al lumii.

• Dorim să discutăm despre dezvoltare sustenabilă şi prezentăm cazuri de lipsă a dezvoltării 
sustenabile în anumite zone sau poate cazuri de iniţiative reușite.

• Dorim să discutăm implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabilă (parte din 
Agenda Globală  2030) şi ne uitam la indicatori specifici ai progresului în unele țări şi regiuni.

• Această metodă este foarte utilă pentru a oferi înțelegeri concrete asupra unei probleme 
generale, ample, ajutând participanţii/participantele să dobândească o perspectivă mai 
limpede şi mai profundă prin exemplele analizate.

       
Indicații pentru alegerea/punerea la punct 

a unui studiu de caz bun 

• Există variate instituţii (universități, organizaţii, cercetători, entități de tip think tank, agenții, 
etc.) care ca parte din activitatea lor semnalează şi documentează anumite subiecte. Adesea îşi 
publică descoperirile, rezultatele online. Ceea ce te poate ajuta în căutarea ta este să adaugi, pe 
lângă cuvintele cheie ce te interesează, termeni cum ar fi „raport”, „analiză”, „progres”, „evoluție”, 
etc. (în funcţie de ce anume cauți). 

• Poţi căuta direct pe platformele acestor instituţii. De exemplu, Amnesty International are multe 
cazuri de încălcare a drepturilor omului, Green Peace are cazuri pe diverse probleme ecologice, 
aşadar, în funcţie de tipul de problemă cu care doreşti să lucrezi, caută instituţiile relevante care 
monitorizează şi relatează pe acea temă şi urmărește materialele lor publicate. 

• De obicei, rapoartele disponibile sunt dense şi vaste, unele se întind pe sute de pagini. Unele 
rapoarte sunt publicate şi în versiune rezumat (aşadar, poţi căuta „rezumat”, „concis”, „sinteză”) 
sau deja alte persoane/organizaţii au realizat o sinteză, dar s-ar putea ca unele totuși să fie 
disponibile doar în versiunea completă.

• Când redactezi rapoarte/studii multiple, vei avea nevoie să editezi materialul. Fie că ai sau nu 
rezumate la dispoziţie, este nevoie să ajungi la un material ce nu depășește două pagini (cel mult 
trei), care include suficiente date relevante încât participanţii tăi/participantele tale să aibă o 
privire de ansamblu adecvată.
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• Străduiește-te să utilizezi cel mai recent material disponibil! Este foarte important să fii atent/ă 
la acest aspect, mai ales în situaţii în schimbare (cum este cazul exemplelor oferite la început). 
Ceea ce înseamnă că trebuie să te străduieşti să găseşti cele mai recente materiale disponibile. 
Dacă nu ai materiale de actualitate, ai grijă să înștiințezi grupul.

• Încearcă să ai cât mai multă informaţie obiectivă în cazul tău. Dacă pregăteşti chiar tu textul, 
redactând extrase din diferite rapoarte, evită să faci interpretări ale datelor şi să utilizezi limbaj 
părtinitor.

Sfaturi pentru a lucra cu această metodă

• Această metodă este în mod special recomandată pentru explorarea subiectelor asupra 
cărora participanţii adesea îşi generalizează opiniile, frecvent din cauza lipsei de exemple şi a 
generalizării facile a perspectivelor din societate. De exemplu: toate companiile sunt problematice 
oricum (dar participanţii/participantele nu reușesc să dea nici măcar un exemplu de practici 
dăunătoare ale unei companii anume); agenda globală eşuează, nu există progres; într-o anumită 
zonă/regiune/un anumit continent e doar sărăcie; etc.

• E nevoie să ai grijă să nu lași grupul să cadă în cealaltă extremă, de a generaliza pe baza 
acestui caz, de a-l folosi ca argument în punctele lor de vedere deja generale. E nevoie să le 
reaminteşti constant şi să îi avertizezi să nu facă asa. Poţi lucra cu mai multe cazuri într-o sesiune, 
fiecare grup mic primind un caz, prezentându-le apoi unii altora, astfel încât să poţi furniza mai 
multe exemple pe o temă dată.

• Acordă grupului sarcini concrete în timp ce analizează cazul; întrebări concrete la care pot găsi 
răspunsuri pe baza cazului cu care lucrează. Nu cere impresii generale – este un caz specific şi 
trebuie puse întrebări specifice.
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Acvariul

Această metodă este propusă pentru discuţii în grup şi, spre deosebire de discuţiile de 
grup standard/clasice, cu ajutorul acesteia poţi arugmenta concentrarea şi interactivitatea 
din timpul discuţiei. Poziționarea generală este astfel, discuţia are loc în mijlocul 

încăperii, doar câteva persoane (4-5) participând simultan, ceilalți/celelalte sunt plasați/te în 
afara acestui mic grup, într-un cerc larg ce îl inconjoară pe cel interior. Denumirea vine de la 
acest aspect specific, întrucât cercul exterior urmărește ce se întâmplă în cercul mic, asemănător 
cu observarea unui acvariu. Procesul se desfășoara astfel: persoanele din mijloc discută pe o temă 
sau o întrebare dată, oferind părerile lor. Asa cum scriam mai devreme, discuţia are loc doar în 
centru, doar acele persoane vorbesc, cercul exterior păstrează tăcerea, observă, dar întregul grup 
poate să participe. Ei au următoarele opţiuni:

• Oricând cineva din cercul interior consideră că nu mai are altceva de spus, poate pleca, 
luând loc în cercul exterior. Oricine din afară poate să ocupe în acest moment locul 
liber şi să continue discuţia, aducând aspecte adiționale.

• În orice moment, când cineva din cercul exterior dorește să facă un comentariu, să 
aduca un argument care nu a fost introdus încă şi este relevant, poate să atingă pe umăr 
orice persoană din cercul interior şi să îi ia acesteia locul. Plecarea nu este opţională 
pentru acea persoană – regula este că părăsește cercul interior. Poate reveni ulterior, nu 
este vreo regulă să fie în centru doar o dată.

Variații ale utilizării metodei   

• Participanţii/participantele sunt ei înşişi/ele însele, exprimând propriile puncte de vedere în 
timpul discuţiei – aşadar, ei/ele pot înlocui pe oricine doresc în timpul procesului. Facilitatorul/
Facilitatoarea poate pune o întrebare iar grupul discută răspunsurile, apoi facilitatorul/
facilitatoarea pune altă întrebare. Este posibil ca participanţii/participantele să propună întrebări, 
dileme spre a fi discutate, iar ceilalți membri/celelalte membre ai/ale grupului pot contribui cu 
părerile lor. O alternativă este să existe o cutie cu subiecte de discutat (poate subpuncte ale unor 
subiecte mai ample) sau poate întrebări ce necesită răspuns iar participanţii/participantele din 
acvariu le abordează una câte una şi răspund sau le discută. Ei/Ele decid când consideră că au 
epuizat un subiect şi doresc să treaca la următorul.

• Participanţii/Participantele sunt împărțiți/împărțite în grupuri diferite, conform numărului de 
scaune plasate în mijloc şi fiecare grup are altă poziţie faţă de subiect (indiferent dacă membrii/
membrele grupului sunt de acord sau nu cu acesta). Aceștia/Acestea pregătesc în avans, ca grup, 
o varietate de argumente în favoarea/ apărand poziţia lor, apoi discuţia dintre grupuri are loc în 
acvariu – cu un/o reprezentant/ă al/a fiecărui grup. În acest caz, dacă o persoană pleacă din cercul 
interior, cineva din propriul grup o înlocuiește, iar dacă alții membri/alte membre doresc un loc, 
au voie să atingă pe umăr doar persoane din acelaşi grup. Această versiune a fost descrisă în primul 
manual, pentru activitatea ce abordează subiectul „Pornografia sărăciei” (https://goo.gl/DKv2Uw ).
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Sfaturi pentru a lucra cu această metodă 

• Instrucțiunile trebuie explicate foarte clar de la început, acesta este genul de metodă ce poate 
deruta participanţii/participantele care nu au mai lucrat cu ea şi mulţi/multe nu vor înţelege până 
nu văd ce se întâmplă de fapt. O demonstrație poate fi foarte utilă în timpul explicaţiei. 

• Deoarece are un început lent, până îşi dau ei seama care este mecanismul metodei, e nevoie să le 
aduci aminte de regulile intrării şi ieșirii din discuţii, întrucât uneori se jenează să înlocuiască 
pe altcineva sau unii/unele uită că pot ieși oricând şi stau fără să contribuie la conversație. 
Reamintirea constantă a regulilor este necesară până când grupul le urmează corespunzător.

• Dacă oferi grupului întrebări de inițiere sau subiecte de discutat, e nevoie ca acestea să fie 
provocatoare sau să atingă un anumit subiect la nivel profund, să nu fie banale, superficiale, 
neinteresante. Dacă subiectul nu este suficient de stimulant, grupul îşi va pierde apetitul de a 
participa activ. 

• Pentru varianta în care ei/ele „apară” diferite poziţii, poate fi util să spargi gheaţa oferindu-
le argumente pentru început şi să le ceri să găsească ei altele, cât mai multe posibil. La finalul 
discuţiei, cere grupului ca fiecare să adopte poziţia pe care o susţine cu adevărat şi cere-le câtorva 
să motiveze.

• Pentru alternativă de „apărare”, discuţia se poate încinge uneori iar oamenii vor începe să 
vorbească unii peste alții – trebuie să intervii şi să faci ordine, altfel va deveni mai degrabă o luptă 
a orgoliilor decât o discuţie de învăţare.
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Clasificare

În această metodă includem orice sarcină în care particpanții/participantele trebuie să 
pună itemii dintr-o listă în ordine, pe o anumită scală. De exemplu: 

• Să clasifice actorii globali în ordinea responsabilității (privind probleme globale) sau în 
ordinea puterii (de la cel mai puternic la cel mai puţin).

• Să clasifice o serie de propoziţii ce exemplifică comportamente de stil de viaţă sustenabil 
(vezi bingo pe acel subiect sau evaluarea individuală ca cetăţean global/cetățeană globală) de 
la cea mai importantă acţiune de adoptat la cea mai puţin importantă.

• Să clasifice probleme globale în ordinea priorității sau importanței.
• Să clasifice diferite soluţii propuse pentru o anumită problemă (fie gândite împreună de 

către grup anterior fie oferite de către facilitator/facilitatoare), conform impactului.

Pot lucra individual la început, iar apoi în grupul mic pot cădea de acord asupra clasificării 
ce va fi prezentată de către grup, urmată de o discuţie în profunzime ce explorează motivele 
clasificării lor. Această metodă este incitantă, deoarece invită participanţii să efectueze un 
exerciţiu mental pe care nu îl fac adesea. Provocarea mai puternică vine mai degrabă din 
faptul că stimulăm participanţii/participantele să clasifice aspecte ce nu ar trebui clasificate, 
în sensul că în funcţie de context şi perspectiva din care privești, toate aspectele sunt în mod 
egal importante- ceea ce nu ar trebui să le dezvălui, ar putea ajunge singuri/singure la această 
concluzie în discuţiile de debrief. Apar aspecte foarte interesante prin acest exerciţiu, care îi 
ajuta pe participanţi/participante să vadă şi care sunt prioritățile lor şi de ce. 

Sfaturi pentru a lucra cu această metodă 

• Lista de itemi pe care ei/ele trebuie să îi/le clasifice nu ar trebui să fie mai mare de 10, deoarece 
poate deveni obositor şi mai puţin interesant pentru grupurile mici să negocieze şi să ajungă la 
consens.

• Când alegi sau contruieşti itemii pe care doreşti să îi prezinţi grupului, încearcă pe cât posibil 
să îi faci să fie egali ca potenţial sau valoare, dar totuși diferiți între ei.

• Individual, sarcina poate fi realizată destul de rapid, în funcţie de complexitatea itemilor prezentați, 
dar durata estimativă este 5-10 minute. Sarcina de grup ar trebui să primească 20-30 de minute.

• Fii ferm/ă în timpul sarcinii, vor încerca să negocieze să plaseze mai mulţi itemi pe acelaşi loc 
(ceea ce ai putea permite, dar trebuie să decizi de la început) sau poate chiar pe toţi. Deoarece 
realizarea acestei clasificări este dificilă, participanţii/participantele vor tinde să evite provocarea, 
plasând toţi itemii pe acelaşi nivel sau ceva asemănător. Această opţiune nu este rodnică pentru 
ei/ele, nici pentru sesiune ca întreg; aşadar, ar trebui să reduci nivelul negocierilor şi să îi/le 
motivezi să completeze sarcina aşa cum li s-a explicat iniţial.

• Discuțiile de debrief ar trebui să se concentreze pe motivele clasificării participanţilor/
participantelor, a priorităților lor, de ce sunt acestea, ce semnificație au în contextul sesiunii 
noastre, precum şi în contextul de viaţă şi de muncă al participanţilor/participantelor.
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Cei 5 „De ce”

Această metodă este foarte utilă pentru a explora un anumit subiect în profunzime, 
până în adâncul acestuia. Îi poate ajuta pe participanţi/participante să înţeleagă 
mai bine cum sunt conectate între ele unele subiecte şi să reflecteze mai mult asupra 

cauzelor diferitelor probleme. 

Procesul este următorul: participanţii/participantele (individual sau în grupuri mici) 
primesc o afirmaţie ce prezintă o problemă/un subiect/un fapt/etc.

 
De exemplu:

• Realizarea agenda globală are un progres lent.
• Oamenii nu fac îndeajuns pentru a salva această planetă.
• *alternativă: Eu nu fac destul pentru a salva această planetă.
• Companiile multinaționale distrug planeta.
• Nu sunt suficienți/e cetăţeni/e globali/e.
• Oamenii au nevoie să fie consumatori responsabili/cetăţeni/e globali/e.

Aceste afirmaţii nu trebuie să fie neapărat informaţii factuale, adevăruri absolute, pot fi doar 
opinii/păreri iar ideea este ca participanţii/participantele să fie de acord cu opinia – poţi 
verifica la început cu ei, după ce le dai propoziţia. Propoziţiile pot fi negative sau pozitive, 
personale sau impersonale, după cum vezi în exemplele date, ar trebui să le alegi pe cele care 
te ajută să dezvălui dimensiunile pe care doreşti să le discuţi.

După ce au primit propoziţia de început, ei/ele trebuie să răspundă la întrebarea 
DE CE?_(răspunsul).
 
După ce au scris răspunsul, trebuie să întrebe iar DE CE dar de data aceasta referitor la 
răspunsul oferit, nu la prima propoziţie. 
DE CE?__( răspunsul). 

Întreabă din nou DE CE, dar de data aceasta referitor la ultimul răspuns oferit.
DE CE?_______________________( răspunsul). 

Întreabă din nou DE CE, dar de data aceasta referitor la ultimul răspuns oferit.
DE CE?_______________________( răspunsul). 

Întreabă din nou DE CE, dar de data aceasta referitor la ultimul răspuns oferit.
DE CE?_______________________( răspunsul). 

Întreabă din nou DE CE, dar de data aceasta referitor la ultimul răspuns oferit.
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• Ar trebui facut de cel puţin 5 ori…dar poate continua şi mai mult, dacă participanţii/
participantele pot ajunge mai în profunzime. Cere-le acestora să facă exerciţiul întâi 
singuri, apoi într-un grup mic. Pot începe cu alt răspuns de fiecare dată, apoi poate 
fluxul de idei îi va duce într-o altă direcţie.

Exemplu: Nu fac îndeajuns pentru planetă. 
DE CE? Pentru că sunt prea multe de făcut şi nu stiu ce să fac mai întâi!

DE CE? Pentru că simt că nu am destulă energie să fac toată munca!
DE CE? Pentru că deja fac atât de multe (poate nu pentru planetă)!
DE CE? Pentru că am diverse obligații (profesionale şi personale)!

DE CE? Pentru că am acceptat mai mult decât ar fi trebuit.
DE CE? Pentru că nu stiu care sunt adevăratele mele priorități. 

(sau Pentru că nu îmi urmez cu adevărat prioritățile.)

Sfaturi pentru a lucra cu metoda

• Pentru orice propoziţie pe care o propui grupului, ar trebui să realizezi şi cei 5 „De ce” (de câteva 
ori) pentru a testa cum funcţionează şi ce rezultate potenţiale sunt.

• Se poate întâmpla ca pentru întrebările DE CE dinspre final, participanţii/participantele 
să ofere aceleași răspunsuri sau unele similare cu cele pentru prima sau a doua întrebare. 
Încurajează-i să găsească alte răspunsuri dar dacă nu pot, e în regulă să repete, deoarece este 
răspunsul la altă întrebare şi le poate da de gândit – întrebări diferite au răspunsuri similare şi ce 
înseamnă aceasta.

• Poţi întreba grupul dacă ei/ele au propuneri pentru propoziţia de început – din aceeaşi arie de 
subiecte discutate până în acel moment.

• Durata exerciţiului va depinde de numărul de propoziţii sau de grupuri, dar de obicei, un set 
de DE CE durează aproximativ 10 minute. Poţi planifica astfel exerciţiul şi discuţia de debrief în 
sesiunea ta.
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Misiuni – Vânători de comori

„Misiuni” reprezintă un tip de metodă ce poate fi utilizată aproape în orice 
context sau cu orice temă. Constă într-un set de sarcini date participanţilor/
participantelor, (preferabil împărțiți în grupuri mici) prin care explorează 

împrejurimile (preferabil afără în aer liber) şi fac diverese lucruri: găsesc, identifică, 
construiesc, discută, descoperă, etc.

„Vânătorile de comori” pot avea mai mult sau mai puţin aceleași sarcini, diferenţa fiind 
că grupurile sunt călăuzite de diferite indicii de la o locaţie la alta, unde găsesc sarcinile. 
Conceptul „vânătorii de comori” duce la ideea de competiție, cu mai multe grupuri începând 
în acelaşi timp, prima grupă care termină câștigând un fel de premiu. Nu o utilizăm în felul 
acesta în scopuri profesionale,  nu este competiție şi nici premiu, doar o durată de timp în 
cadrul căreia grupurile trebuie să îndeplinească toate sarcinile.

Datorită naturii loc, aceste metode se pot organiza în locaţii ce oferă elemente 
ale naturii, împrejurimi diverse, o comunitate de explorat, etc. sunt utile 
când lucrezi cu un grup pe o perioadă mai lungă (un atelier de un weekend 
sau un curs de formare rezidențial) sau cu un grup din alte orașe/țări. 

   Una dintre distincţiile dintre cele două metode, 
ce va influenţa alegerea ta, priveşte accesul la informaţie în timpul activităţii. 

În Misiuni, ei/ele văd toate sarcinile deodată, decid cum să le abordeze 
şi în ce ordine. Misiunile sunt mai potrivite pentru sarcini mai dinamice 

(care necesită mișcare, interacţiunea cu mediul extern – locuri şi oameni, 
şi mai puţin între ei/ele), ce sunt date toate simultan, iar grupul are 

autonomie în îndeplinirea lor. Dacă sarcinile pe care le dai implică doar 
discuţii, va fi un eșec deoarece nu este incitant, nu e nevoie de mișcare – 

ar putea foarte uşor să fie o discuţie de grup.

Pe de altă parte, în „Vânători de comori” ei/ele nu știu ce urmează, au informaţii 
şi sarcini doar pentru o anumită locaţie – informaţia este furnizată progresiv. 
Aceasta înseamnă că dacă ar avea acces la informaţia ce urmează, acest fapt 
ar putea influenţa îndeplinirea sarcinii curente. Vânătorile de comori sunt 
potrivite pentru sarcini dinamice (ca şi misiunile), dar şi pentru discuţii
predominante (între membrii/membrele grupului), întrucât elementul 
dinamic constă în schimbarea locaţiilor şi decodificarea indiciilor.
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Exemplu de Misiune 
(diferite teme globale) 

* disponibil pentru descarcare în versiune ce poate fi 
editata la acest link: https://goo.gl/hmXjo8 

Sarcină în oraș

Sunteți pe cale să porniți într-o mare aventura în …! Ve-ți avea șansa să cunoașteți acest oraș 
într-un mod unic – interacţionând cu locuitorii săi, simţind spiritul orașului, cunoscând 
aspecte ale vieţii în acest loc pe care altfel nu le-ați afla! 

Aveţi 45 de minute pentru a completa TOATE sarcinile menţionate mai jos 
(sau cât mai multe posibil). Există câteva reguli:

• Notați-vă toate informaţiile pe care le strângeți, deoarece mai tarziu vi se va cere să le 
împărtăşiți cu participanţii/participantele din celelalte echipe.

• Toate răspunsurile legate de sarcini trebuie să vină de la oameni întâlniți pe străzile 
orașului (chiar dacă persoane din grupul vostru cunosc răspunsul!).

• Toate sarcinile trebuie îndeplinite ca echipă!

Vă dorim o experienţă placută!

Acestea sunt sarcinile:
1. Identificați locul din oraș despre care voi credeți că are cel mai mare flux de oameni – şi 
observați cum este conceput din punct de vedere al sustenabilității (sunt sau nu pubele pentru reciclat, 
gunoi pe străzi, opţiuni pentru a circula cu bicicleta, trafic de mașini, orice alte observații) 
2. Încercați un produs realizat local, doar din ingrediente locale. 
3. Vorbiți cu comercianți, vânzători/vânzătoare şi trecători/trecătoare despre cum cred ei/ele 
că sunt conectați/e cu oameni din alte țări/continente!
4. Aflați 2-3 superstiții pe care le au localnicii despre sfârșitul lumii.
5. Observați dacă există exemple de economie verde în oraș: panouri solare, alte forme de 
energie regenerabilă, magazine, companii sustenabile, etc. Fotografiați ce găsiți pentru a ne arăta.
6. Intraţi în 5 magazine diferite (mai mari sau mai mici) şi verificați varietatea produselor 
oferite şi care este procentul de produse importate. Verificați prețurile pentru produse asemănătoare 
(unul local, unul importat) şi vedeți care este diferenţa.
7. Întrebaţi cel puţin 6 persoane întâlnite pe stradă ce înseamnă stil de viaţă sustenabil pentru 
ei/ele, dacă ei/ele cred că au un stil de viaţă sustenabil şi de ce.
8. Alegeți un simbol care reprezintă cum aţi trăit ca grup acest proces.

ATENȚIE!!!
Sunteți liberi/libere să elaborați unele dintre discuţiile ce apar şi să aprofundați cât doriți, DAR vă 

rugăm să fiți atenţi/atente la timpul de întoarcere – este foarte important să vă întoarceți cu toţii/toatele 
în acelaşi timp din multe motive (contăm pe cooperarea voastră)!!!
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Exemplu de Vânătoare de comori    
(probleme globale, actori, acţiuni)

*disponibil pentru a fi descărcat în versiunea ce poate fi 
editată la acest link: https://goo.gl/hmXjo8  

*NOTA1: această „vânătoare de comori” a fost realizată cu câteva grupuri în timpul unui curs de 
educaţie globală de o săptămână. În general, activitatea s-a desfășurat după ce grupul explorase subiecte 

precum interdependenţe globale, stil de viaţă sustenabil, schimbare climatică, consum responsabil. 

*NOTA2: grupul a găsit un set de plicuri (2 sau 3) în fiecare locaţie şi a trebuit să îndeplinească sarcinile 
descrise, una câte una, fără să deschidă toate plicurile odată.

Sarcina 1- 
Probleme Globale    

(3 plicuri)

Introducere 
(plicul 1):

Vă amintiţi exerciţiul cu sfoara pe care l-am făcut în a doua zi? Vă amintiţi câte probleme 
au apărut din interconexiuni? Cât de complexă părea situaţia? Cât de dificilă şi 
complicat de rezolvat? De asemenea, că nici macar nu includea toate problemele interconectate?

În următoarele zile, ne-am concentrat asupra unora dintre problemele ce au apărut 
în acest exerciţiu. Ne-am uitat la stilul nostru de viaţă şi la consecinţele pe care le 

poate avea asupra planetei. Am explorat ce am putea face pentru a reduce impactul nostru, 
pentru a „utiliza o singură planetă” în mod calitativ. Am explorat mai în profunzime 
rolul nostru de consumatori în acest sistem global, ce se ascunde în spatele etichetei 
şi care sunt condiţiile de muncă ale celor ce realizează produsele noastre. Iar acestea 

au fost doar câteva dintre problemele globale asupra cărora ne-am concentrat atenţia...

Sarcina voastră:
- În grupul vostru, gânditi-vă la probleme ce pot fi consierate a fi probleme globale, pe baza 
discuţiilor avute zilele acestea şi a experienței/ cunoştinţelor voastre anterioare în domeniu. Notați-le 
pe o hârtie.
- Apoi, deschideți următorul plic.

Sarcina 1- Plicul 2  

Din munca noastră anterioară în domeniu, am identificat următoarea listă de probleme ce pot fi 
considerate probleme globale (vezi pagina următoare)
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Ce? 
Probleme Globale 

Interdependenţe
Globale

Dezvoltare Sustenabilă Încălzire Globală  /
Schimbare Climatica

Mediu
(general)

Stil de viaţă Consumerism

Comerț Drepturile Omului/ Drep-
turile Copilului

Drepturile Animalelor

Refugiaţi Sănătate Globală Inegalități Globale

Egalitate de Gen Hrană Pace şi Securitate
Migrare Relativism Cultural Educaţie
Sărăcie Fundamentalism Religios Datorii Internaționale
Infrastructură Energie Corupție
Creșterea Populației Șomaj Discriminare/

Persecuție
Politici Internaționale Sisteme de Guvernare Neo-colonialism
Tehnologie Resurse Deșeuri

Sarcina voastră:

- Citiți cu atenţie şi fiți siguri/sigure că le-ați înţeles pe toate. Dacă aveţi întrebări legat de ceva 
de pe listă marcați itemul, pentru a-l discuta în grupul mare;
- Verificați lista voastră de propuneri, apoi lista aceasta. Sunt itemi ce apar pe ambele liste sau 
nu?
-  Ce anume face ca o problemă să fie una globală?
- Veți adăuga alte probleme la această listă?

Odată ce aţi răspuns la toate aceste întrebări, puteti deschide plicul 3 

Sarcina 1- Plicul 3    

Luați lista cu probleme globale cu voi şi mergeți la această locaţie: 
_scrie indiciul pentru următoarea locaţie___

_
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Sarcina 2 - 
Actori Globali 

(3 plicuri)

Plicul 1 - 
Introducere

Priviți mai atent lista de probleme globale. Sunt destul de multe, nu-i așa? Cum am menţionat, situaţia 
este complexă, aşadar dorim să vă invităm să vă gândiți la principalii actori care ar putea face ceva 
pentru a îmbunătăţii/influenţa/schimba ceva în context global legat de problemele menţionate.
 

Sarcina voastră:

- Realizați o listă cu toţi actorii care au o responsabilitate şi puterea să schimbe ceva! 
- După ce aţi realizat lista, puteți deschide al doilea plic.

Sarcina 2-Plicul 2

Din munca anterioară în domeniu, am identificat următoarea listă de potenţiali actori globali. (vezi 
pagina următoare)

Sarcina voastră:

- Citiți cu atenţie şi fiți siguri/e că aţi înţeles tot. Dacă aveţi vreo întrebare legat de unul dintre itemi, 
marcați-l pentru a discuta în grupul mare.
- Verificați lista voastră şi lista propusă. Sunt itemi care se întâlnesc pe ambele liste sau nu?
- Este vreun actor în lista voastră despre care considerați că de fapt nu joacă un rol în acest context?
- Veți adăuga vreun nou actor pe listă? 

Odată ce aţi răspuns la toate aceste întrebări, puteți deschide plicul 3.

Sarcina 2-Plicul 3

- În timp ce identificați actorii globali, aţi avut în minte şi ce acţiuni potenţiale ar putea 
efectua?
- Următoarea locaţie va aborda acest aspect.

Luați lista cu actorii globali cu voi şi mergeți în această locaţie:
____Notează indiciul pentru următoarea locaţie______
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 Cine? 
Actori Globali 

Oameni / Indivizi Organizații ale Societății 
Civile – OSC-uri
(structuri non-profit)

Rețele/Alianțe 
Internaționale
(ale organizaţiilor societății 
civile)

Sectorul Privat
(local, național, 
internațional

Grupuri private informale Instituții Religioase

Autorități Guvernamentale Agenții Guvernamentale 
Internaționale

Media/Social Media

Școli/
Universități

VIP-uri
(actori, cântăreți, etc.)

Organizații Teroriste

Grupuri de Multi-Actori
(OSC-uri + Privat+
Guverne)

Grupuri de Lobby
Instituții Financiare Inter-
naționale

Sindicate de Muncitori Organizații Ilegale Instituții Tradiționale
Oameni de Știință Cercetători Partide /Grupuri Politice
Grupuri Profesionale
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Sarcina 3 - 
Actiuni Globale 

(2 plicuri)

Plicul 1-
Introducere

Priviți lista de probleme globale şi cea de actori globali. Ce acţiuni ar putea face acești 
actori legat de aceste probleme?
Enumerați cel puţin o acţiune pe care ar putea-o face fiecare actor pentru a aduce o 
schimbare în bine în acest sistem global complex.

- După ce aţi notat, deschideți al doilea plic.

Sarcina 3 – Plicul 2

Iată o listă de potenţiale acţiuni ce ar putea fi realizate de actorii enumerați (vedeți mai jos).  

Sarcina voastră

- Citiți cu atenţie şi fiți siguri că aţi înţeles tot. Dacă aveţi întrebări despre ceva de pe lista, marcați acel 
item pentru a fi discutat în grupul mare. 
- Verificați lista voastră iniţială şi această listă propusă. Se potrivesc itemi sau nu?
- Care actor ar putea face care acţiune anume? Legat de care problemă globală? 

Odată ce aţi răspuns la toate aceste întrebări puteți veni în sala de curs!

Cetăţenie Globală  - 
“Gândește Global, 
Acționează Local”

Educaţie Globală  Informare/
Promovare

Voluntariat Organizare de Campanii Participare Politică 
Mișcării sociale/ Protest Lobby şi Advocacy Mediere
Muncă de dezvoltare Legislație Cercetare/

Documentare/
Reportaje

Invenții/
Dezvoltare Tehnologie 
Inovativă

Consolidare Capacității Ajutor

Acorduri Internaționale Meditație/
Acțiuni Spirituale 

Acțiuni Multi-Actori  

Boicot/ Dezinvestire 

Cum? Acțiuni Globale 
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Sfaturi pentru a lucra cu această metodă

Misiuni:

• Sarcinile date ar trebui să fie interesante, diverse, unele provocatoare, unele simple, unele (dar 
nu multe) doar distractive şi ar trebui să acopere toate problemele pe care doreşti să le abordezi 
sau să le explorezi.

• Fii realist/ă în ceea ce priveşte limitele de timp propuse faţă de numărul de sarcini. De obicei, 
oferim 1 ora pentru 10 sarcini diferite – şi încă 1 oră şi jumătate pentru a împărtăşi rezultatele şi 
pentru discuţiile de debrief.

• Stabilește foarte concret cum vei realiza împărtăşirea rezultatelor de grup. Oamenii se 
entuziasmează prea mult adesea şi explică în prea mare detaliu ce au descoperit sau ce li s-a 
întâmplat în timpul activităţii, în aşa măsură încât restul grupului se plictisește şi pierde interes 
pentru proces în general. Această activitate este foarte incitantă de obicei în timpul efectuării, 
dar nivelul energetic scade în timpul împărtăşirii şi procesării rezultatelor. Se poate datora şi 
faptului că oamenii obosesc din cauza mersului pe jos şi a discuţiilor din timpul sarcinilor. 
Dacă ai posibiltatea, programează misiunea ca ultima sesiune a zilei, iar la întoarcerea lor, cere-
le să reflecteze asupra experienţei emoţionale din timpul efectuării şi acum, la final, cere-le să 
sorteze informaţiile colectate şi să le prezinte a doua zi dimineața, cu mintea proaspătă şi energia 
reîncărcată.

• Ar trebui să limitezi împărtăşirea distracției şi a elementelor ce nu sunt strict relevante, 
deoarece participanţii/participantele se entuziasmează şi vorbesc mai mult despre acestea. O 
sugestie ar fi ca, la întoarcere, să se organizeze în grupuri mixte cu reprezentanții/reprezentantele 
din fiecare grup ce a avut sarcini împreună şi să împărtăşească partea de aventură şi distracție 
într-o anumită perioada de timp, astfel încât ei să consume această energie. Mai târziu, în grupul 
mare, treci prin sarcinile legate de câte o problemă şi discută rezultatele lor. 

• Un aspect problematic este legat de fotografii şi realizarea de fotografii în timpul sarcinilor. 
Este una dintre sarcinile prin care poţi urmări drumul grupului, ceea ce poate furniza informaţii 
relevante în unele cazuri şi este şi o acţiune placută pentru grup. DAR întotdeauna se întâmplă 
ca oamenii să realizeze prea multe fotografii; durează prea mult să le sorteze şi este dificil să îşi 
organizeze proiecția. Poţi include în instrucțiuni un număr maxim de fotografii acceptate şi să le 
proiecteze doar pe cele relevante, nu pe toate. 
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Vânători de comori:

• Ar trebui să explici de la început că ceea ce urmează este o cursă împotriva timpului, nu unii 
împotriva altora- există doar o limită de timp şi dacă termină mai repede, va trebui să să aștepte 
restul pesoanelor.. Nu trebuie să se grăbească în mod nenecesar, dar nici să o ia prea uşurel – 
trebuie să se concentreze pe sarcini şi dacă simt că petrec prea mult într-o locaţie, să fie mai rapizi. 
Poţi avea în vedere să le spui câte locaţii au de găsit, astfel încât pot avea acest aspect în minte în 
gestionarea timpului.

• Poţi de asemenea să le dai în avans o indicație legată de tipul de sarcină ce o au de îndeplinit 
– dacă sunt sarcini-discuţie sau sarcini-acţiune.

• Indiciile pentru fiecare locaţie nu trebuie să fie nici prea uşor, nici prea dificil de decodat. Poţi 
arăta altei persoane, care nu este parte din grup/echipă, ca să verifici dacă le poate afla. Dacă nu ai 
mult timp la dispoziţie, poţi crea unele uşoare, astfel ca procesul să se desfășoare mai repede. Se 
poate întâmpla ca ceea ce tu consideri uşor sau de dificultate medie să nu fie chiar așa. Ar trebui 
să spui mereu grupului că dacă nu reușesc să găsească o locaţie într-un interval rezonabil, să vină 
la tine pentru a afla unde este – scopul activităţii este ca ei să petreacă suficient timp efectuând 
sarcina, nu căutând sarcina, oricât de palpitant şi stimulant ar fi pentru unii dintre ei. 

• Ar trebui şi să monitorizezi grupurile ca să vezi dacă reușesc să găsească locaţiile, întrucât 
ocazional, unii se încăpăţânează să le găsească pe cont propriu, chiar dacă trece mult timp, şi 
atunci trebuie să intervii.

• În cazul în care nu sunt multe locaţii disponibile sau nu e timp pentru a crea indicii pentru mai 
multe locaţii, şi este adesea cazul, se poate întâmpla ca grupurile să fie nevoite să treacă prin 
aceleași locaţii. Evită ca grupurile să se găsească în acelaşi loc în acelaşi timp (se pot deranja între 
ei, pierd vremea, împărtăşesc aspecte ce ar trebui împărtăşite în grupul mare, etc.) aşadar, trebuie 
să stabileşti indiciile fiecărui grup cu mare grija. Vezi mai jos un tabel pe care îl folosim pentru 
exemplul anterior.

Fiecărei locaţii îi este asociat un indiciu, iar plicurile sunt plasate în fiecare locaţie cu 
numărul grupului şi numărul sarcinii. Trebuie deci să le spui clar participanţilor să caute 
doar propriul număr de grup (sau nume dacă vrei să foloseşti nume) şi sarcina pe care o 
au de efectuat – nu au voie să sară peste sarcini – după sarcina 1, trec la sarcina 2 şi tot așa.

                    Locație
 Grup

Locație X Locație Y Locație Z

Gr 1 Sarcina 1 Sarcina 2 Sarcina 3
Gr 2 Sarcina 3 Sarcina 1 Sarcina 2
Gr 3 Sarcina 2 Sarcina 3 Sarcina 1
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Cercetare

Cercetarea ca metodă de educaţie globală nu înseamnă, cum ar putea crede unii dintre voi, 
munca de cercetare ce trebuie să o realizezi ca facilitator/facilitatoare în acest domeniu. Am 
discutat partea aceea de pregătire din primele capitole. Ce înseamnă de fapt este cercetarea pe 

care trebui să o realizeze participanţii în timpul sau înaintea sesiunii. 

 Se crede adesea că noi, facilitatorii/facilitatoarele, trebuie să avem 
toate răspunsurile, toate instrumentele şi resursele, pe care să le dam celor 

care participă, pentru a face să fie uşor pentru ei/ele să exploreze această lume 
ca cetăţeni globali. Aceasta este parțial adevărat, dar noi, trebuie de asemenea 

să le dam posibilitatea participanţilor și participantelor să devină furnizorii
 informaţiilor de care au nevoie. A găsi informaţii despre subiecte complexe devine 

cumva o sarcină foarte dificilă şi obositoare. Preferăm să primim ce ne 
trebuie într-o versiune concisă, uşor de înţeles şi utilizat – devenim leneși/leneșe!

E nevoie să depașim această paradigmă şi să îi ajutăm şi pe participanţi/participante 
să o depășească, a fi informat/ă tot timpul este una dintre competenţele pe care 
trebuie să o aibă un cetăţean global/o cetățeană globală. În munca noastră 
în proiecte pe termen lung cu acelaşi grup, am observat cât de dornici/dornice erau 
să primească mai multe informaţii la început şi cât de uşor au pierdut acest 
entuziasm, fără macar să încerce. Principalul motiv declarat de ei a fost ca nu aveau 
destul timp, ceea ce este şi reflectarea unei credințe generale că durează foarte 
mult să găseşti informaţia căutată. Aşadar, am început să cerem participanţilor/
participantelor să realizeze această cercetare în timpul sesiunilor noastre, utilizând-o 
ca material pentru discuţii, pentru a-i ajuta să conștientizeze cât de nu-așa-dificil şi 
consumator de timp este de fapt. 

Exemple de utilizare a sarcinilor de cercetare ca parte din sesiunile tale:

• Formează grupuri mici, de cel mult 3 persoane, şi cere-le să aleagă o companie 
(multinațională) pe care o cunosc cu toţii/ toatele/ ale cărei produse le folosesc frecvent şi 
să facă o căutare online, despre cât de responsabilă şi etică este (dincolo de cele declarate de 
companie însăși). Poţi sugera cuvinte cheie pentru a ușura căutarea, precum responsabilitate, 
raport comportament etic, litigiu, boicot, investigție, etc. Dacă acea companie este deja 
considerată a nu fi responsabilă, pot apărea detalii relevante în timp ce e tipărit numele 
companiei împreună cu cuvinte cheie negative (precum boicot, protest, litigiu, etc.). Cu toate 
acestea, ei/ele pot căuta cum cred de cuviință. Ar trebui să facă ulterior o scurtă prezentare a 
celor găsite. Le poţi acorda 45-60 de minute. Desigur, fiecare grup are nevoie de un dispozitiv 
conectat la internet şi o conexiune stabilă.

• Subiectul cercetării poate fi o campanie de boicotare de succes, site-uri de boicotare, 
progres ODS-uri (obiective de dezvoltare sustenabilă), încălzire globală, efecte ale schimbării 
climatice, cum să îţi creezi propriile produse, exemple de viaţă cu zero deșeuri, platforme 
pentru găsirea unor sfaturi şi trucuri specifice, etc. 
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• Dacă revezi grupul în ziua sau săptămâna următoare, poţi să le dai o asemena cercetare 
ca sarcină individuală, folosind rezultatele în următoarea sesiune.

• Le poţi da ca sarcină o cercetare asupra opiniilor. Dacă vă aflați într-o comunitate 
(poate fi un sat, un cartier, o şcoală, universitate, fabrică sau companie, etc) şi vreți să 
aflați care sunt cunoştinţele sau părerile oamenilor despre subiecte precum: încălzire 
globală, consum responsabil, reciclare, agendă globală, politici globale, economie verde, 
imigrare, terorism, etc., puteți decide asupra întrebărilor ca grup, apoi, în perechi, 
vorbesc cu oamenii din zonă (încercând să discute cu persoane cât mai diverse). Este 
util mai ales dacă urmează să aibă loc o acţiune în comunitate, aceste informaţii vor 
ajuta la stabilirea acţiunii. În acelaşi timp, poate oferi o perspectivă interesantă pe care 
să o discutați şi pe baza căreia să faceți conexiuni cu ce știu sau gândesc oamenii în 
general în ţară şi în lume. Poţi prezenta rezultate ale unor studii realizate de instituţii 
mai mari pe aceleași subiecte şi vedeți dacă se potrivesc cu rezultatele participanţilor/
participantelor sau nu.

• Le poţi cere să facă cercetare în cadrul grupului şi să realizeze statistici ale opiniilor, 
percepțiilor, experienţelor,etc. grupului. Fiecare participant/ă se gândeşte la o întrebare 
(doar una) pe care doresc să o adreseze grupului (pe un subiect pe care îl discutați sau 
poate fi general), poate fi întrebare deschisă sau închisă, foarte concretă sau abstarctă, 
etc. ei trebuie să colecteze răspunsurile la această întrebare de la fiecare persoană în 
parte, întrebând personal, apoi prezintă rezultatele statisticii cercetării lor într-un mod 
vizual. Pot crea tabele, grafice şi desene, orice doresc să utilizeze, dar trebuie să prezinte 
rezultatele vizual şi într-un mod evident, ce se înţelege fără explicaţii. Toate statisticile 
vor fi afișate pe un perete comun, iar rezultatele vor fi discutate în grup.

Sfaturi pentru a lucra cu această metodă

• Este util să dai acestă sarcină mai ales pe subiecte asupra cărora participanţii/participantele 
se consideră foarte repede a fi experți/experte, deşi nu au informaţii sepcifice, doar credințe 
generale. De asemenea, când generalizează extensiv sau sunt foarte negativi/e (ceea ce îi va 
impiedica să verifice dacă ceea ce cred este adevărat), de exemplu: toate companiile sunt într-un 
fel sau altul, boicotarea nu are rezultate, nu poţi trăi fără plastic, etc.

• În unele cazuri, poţi să le ceri să găsească cel puţin X probleme (în funcţie de ce anume caută) 
dar dacă reușesc într-un timp mai scurt decât cel acordat, încurajează-i să caute şi mai multe – şi 
nu uita să atragi atenţia în debrief că s-a întâmplat acest lucru.

• Se întâmplă ca unele grupuri să devină defensive imediat ce încep să efectueze sarcina: se plâng 
că este dificil, că e nevoie de prea mult timp, că este prea lentă conexiunea la internet, etc. E nevoie 
să îi/le încurajezi să se străduiască şi să îşi noteze ce au reușit să extragă. 

• Ai grija ca discuţiile de debrief să îi/le ajute să realizeze cât de multe au aflat într-un răstimp 
scurt şi cu ce efort mic, încearcă să îi motivezi să continue să realizeze cercetări mai des de acum 
înainte.
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Teste
 

Includem în această categorie o varietate de instrumente ce pot fi utilizate cu ajutorul 
tehnologiei şi a unei conxiuni la internet, dar nu numai. 
Trăsătura principală este aceea că un test conţine un fel de măsurare a cunoştinţelor, 

expertizei, experienţei, etc. Ar trebui să se centreze pe măsurarea informaţiei obiective, 
nu subiective, pentru a evita neînţelegeri sau chiar conflicte. Cu toate acestea, în contextul 
potrivit şi cu introducerea adecvată, un test poate fi adaptat şi pentru probleme mai 
subiective.

Exemple de utilizare a acestei metode 
(inclusiv diferite instrumente):

• Participanţii/participantele, în grupuri mai mici, trebuie să aleagă sau să dea 
răspunsuri la o serie de întrebări oferite de tine. Dacă ai opţiuni de răspunsuri dintre 
care să aleagă, ar trebui clar să oferi întrebările în forma vizuală. Acest test poate fi utilizat 
ca un exerciţiu de introducere, înainte de a furniza mai multe informaţii asupra unui 
conținut specific sau poate fi utilizat ca instrument pentru a oferi mai multe informaţii, 
întrucât, pentru fiecare întrebare, poţi oferi explicaţii legate de motivele pentru care un 
anumit răspuns este corect şi nu altul. 

• Dacă ai acces la internet şi suficiente dispozitive mobile (smartphone, tabletă, laptop, 
etc.), poţi utiliza acelaşi mecanism – grupuri, întrebări, răspunsuri, dar cu ajutorul unui 
instrument online gratuit: KAHOOT (vezi website: https://kahoot.com/). Utilizându-l, 
vei avea întregul proces al testului proiectat pe un ecran, unde poţi vedea rezultatele 
fiecărei echipe pe parcurs. Poţi stabili un timp limită pentru fiecare întrebare şi poţi 
adăuga imagini, videoclipuri ca parte din întrebări.

• Poţi încadra activitatea în contextul unui concurs de televiziune de cunoştinţe 
generale din ţara ta – cum ar fi „Cine vrea să fie milionar” şi să formulezi întrebările şi 
răspunsurile utilizând acel format.

Sfaturi pentru a lucra cu această metodă

• Oamenii tind să devină foarte competitivi în acest tip de metodă iar persoanele cele mai 
competitive se vor implica intens. Este alegerea ta dacă doreşti să oferi un dar simbolic 
câștigătorului sau câștigătoarei, dar în experienţa noastră, nu e nevoie să adaug acest stimulent 
pentru ca oamenii să se implice – întregul context deja invită. Vei avea persoane care cer 
recompensă şi poţi pregăti răspunsuri înţelepte pentru acest moment posibil. 

• Dacă sunt nivele diferite de expertiză/experienţă în grup faţă de subiectul testului, ar trebui să 
ai grijă ca grupurile să fie echilibrate, în aşa fel încât să aibă fiecare expertiză asemănătoare, doar 
dacă nu cumva, deliberat, formezi un grup cu cei/cele cu expertiză, iar ceilalți/celelalte separat.
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• Fii foarte atent/ă la formularea întrebărilor şi a răspunsurilor pe care le consideri corecte. 
Întrebările trebuie să fie clare, neutre şi să nu inducă în eroare. Răspunsurile trebuie să fie 
susținute de cele mai recente date oferite de surse de încredere (pe care ar trebui să le incluzi în 
test, după ce ai pus întrebarea respectivă sau la finalul testului), pentru a evita orice probleme 
între tine şi participanţi/participante. S-ar putea să nu fie de acord cu unele dintre răspunsuri în 
continuare (dacă diferă de ale lor), dar trebuie să fii sustinut/ă de sursele pe care le-ai utilizat. Cu 
siguranță, nu ar trebui să marchezi ca fiind corecte răspunsurile pe care le consideri tu a fi sau 
care ți-ar plăcea să fie corecte. 

• Evită întrebările care măsoară sau judecă valoarea propriilor lor opinii (exemple: Ce crezi 
legat de...); dacă le utilizezi totuși, marchează toate răspunsurile ca fiind corecte sau pe niciunul 
şi/sau foloseşte-le doar pentru discuţie.

• Acordă suficient timp pentru fiecare întrebare – pentru ca această metodă să fie o activitate de 
învăţare şi nu un concurs de ghicit, e nevoie să păstrezi un ritm mai lent al procesului.

Am utilizat în testele noastre şi în introducerile a diferite subiecte materialul unei organizaţii 
al carei scop principal este să mărească nivelul de cunoştinţe al oamenilor despre factori 
globali şi să creeze o concepţie despre viaţă bazată pe informaţii factuale: GAPMINDER 
(http://www.gapminder.org ). Pe site-ul lor vei găsi şi teste şi sondaje deja realizate, precum 
şi rezultatele obținute când le-au aplicat în diverse părți ale lumii. Publică toate informaţiile 
precum şi sursele, au videoclipuri ce explică varii aspecte în mai mare detaliu şi o largă 
varietate de materiale educaţionale pe care le poţi utiliza (nu decât pentru teste).
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Citate

Includem în această categorie orice este spus de o persoană (publică, renumită, dar nu 
numai) într-un mediu public cum ar fi: cărți, articole, rapoarte, filme, videoclipuri, 
discursuri, prezentări, etc. Este o metodă foarte flexibilă şi uşor de utilizat şi vă vom 

prezenta câteva moduri de aplicare:

• Prezintă o serie de citate legate de un anumit subiect, o anumită problemă, şi cere 
participanţilor/participantelor să aleagă acel citat care se apropie cel mai mult de 
propria lor gândire, citatul căruia i se opun cel mai mult, citatul care este cel mai curios, 
etc. Ulterior, pot împărtăşi alegerile în grupurile mici iar debrief-ul are loc în grupul 
mare, pe baza motivelor şi insight-urilor lor.

• Alege o serie de citate din cuvântările politicienilor/politicienelor (fie din țările celor 
care participă, fie din lume) legat de subiectul specific pe care doreşti să îl discutați 
(cum ar fi: refugiaţi, încălzire globală, sustenabilitate, energie, etc.) şi foloseşte-le ca 
stimul pentru a iniţia o discuţie despre ce au vrut să spună acei politicieni, la ce a dus 
în realitate, ce impact sau efect a avut şi o discuţie mai cuprinzătoare despre rolul 
politicienilor în probleme globale.

• Alege o serie de citate din partea unor activiști/activiste din întrega lume, oameni 
care s-au luptat cu sistemul şi au câștigat, oameni cu influenţă, etc. Cere participanţilor/
participantelor să aleagă citatul care îi/le inspiră cel mai mult, apoi, în grupuri, trebuie să 
afle mai multe despre profilul şi istoria acelei persoane şi să prezinte ce au găsit întregului 
grup. Ca alternativă, nu aleg ei un citat ci distribui tu aleatoriu citate grupurilor.

• Găsește citate provocatoare pe teme controversate, sensibile sau tabu (cum ar fi: încălzire 
globală, migrare, terorism, orientare sexuală, sexism, roluri de gen, religii, vaccinuri, 
manipulare media, etc.). Le poţi utiliza ca punct de început pentru discuţii sensibile 
în grupuri mai mici şi apoi continui în grupul mare. Poţi cere grupului să adopte o 
poziţie, dacă sunt de acord cu nu cu ceea ce s-a citat, iar apoi în grupuri mici să prezinte 
argumente pro/contra. „Ce vei răspunde cuiva care spune astfel...?” poate fi de asemenea 
o sarcină pentru grupurile mici, iar apoi le ceri să interpreteze într-o schița.

Sfaturi pentru a lucra cu această metodă

Poţi găsi multe citate online, mai ales din partea unor scriitori și scriitoare, filosofi, filosoafe, politicieni, 
politiciene tc. Multe dintre ele sunt deja plasate în categorii, dar e uşor oricum să găseşti citate pe 
orice subiect dacă adaugi cuvântul cheie „citat” lângă subiectul căutat de tine. Dacă doreşti citate ale 
unor anumite persoane, mai ales persoane care sunt active în prezent (în mod pozitiv sau negativ), le 
tiparești numele şi „citate” şi vei avea multiple opţiuni dintre care să alegi. Le poţi urmări discursurile 
şi prezentările şi poţi extrage chiar tu exemple.
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Muzică

Muzica este nu doar un bun instrument pentru a crea atmosferă şi fundal pentru 
anumite activităţi, dar este şi o metodă în sine care pote fi utilizată în context 
educaţional. Oamenii învață în feluri diferite şi de aceea noi, ca facilitatori/

facilitatoare, trebuie să avem grijă să utilizam o varietate de metode pentru a-i stimula pe 
participanţi și participante  să folosească stiluri diferite de învăţare. Muzica va răspunde 
profilului şi nevoilor unora dintre participanţi, ca instrument, mai mult decât pentru alții, dar 
va garanta un proces foarte interesant pentru întregul grup, va aduce diferite perspective, idei 
şi reflecții legat de subiect. Este mai potrivită pentru subiecte mai generale, care sunt mai 
abstracte şi poate mai teoretice. Cu toate acestea, experimentați cu subiecte diferite, dar dacă 
nu ai mai lucrat cu această metodă până acum şi nu te consideri o persoană „muzicală”, este 
mai sigur să începi cu idei ce au fost testate deja. 
 

Exemple de utilizare a muzicii ca metodă de educaţie globală

• Divizează participanţii/participantele în grupuri mici; fiecare grup primește ca 
sarcină să enumere cântece sau cântăreți/trupe pe care ei/ele personal le asociază 
cu subiectul specific cu care doreşti să lucrați: opresiune sau împotrivirea faţă de 
opresiune, refugiaţi, sexism, anti-razboi, relații de putere, neo-colonialism, capitalism, 
drepturile omului în general, solidaritate, etc. Aceste asociaţii pot fi realizate în conxiune 
cu versurile, evenimentele în cadrul cărora au fost interpetate cântecele, coloana sonoră 
a filmelor, istoria sau profilul artistului, emoţia generală a melodiei, etc. Fiecare grup 
care trebuie să aibă cel puţin un dispozitiv (conectat la internet) cu care să caute şi să 
exemplifice pentru ceilalți. Ar trebui să aibă o discuţie în grup şi să aleagă cel mult 3 
cântece. Apoi vor reda cântecele celorlalte grupuri, cărora li se va cere să îşi noteze 
impresiile şi asociaţiile legate de subiect sau să deseneze, individual. Pe baza desenelor 
sau impresiilor lor, condu discuţiile de debrief. Această discuţie poate avansa în munca 
aprofundată asupra subiectului sau în a ajuta oamenii să gândească mai în profunzime 
şi poate în a-i încuraja să reflecteze mai mult şi să şi facă ceva legat de acele subiecte.

• Pregătește o listă diversă de cântece legate de subiectul tău, din țări diferite, 
perioade diferite, tipuri, genuri diverse, artiști variați, asociate cu anumite mișcări 
sau iniţiative, coloane sonore, etc. În funcţie de subiectul cu care doreşti să lucrezi, 
selecţia va fi alta de fiecare dată. Poţi avea ca subiect: catastrofe naturale, discriminare, 
natură/mediu, drepturile omului, refugiaţi, etc., vezi şi exemplele anterioare.  

• Cere participanţilor/participantelor să închidă ochii şi pornește primul cântec – timp de 
20-30 de secunde. Ai două opţiuni: fie le dai un subiect cheie la care să reflecteze în timp 
ce ascultă muzica sau nu, iar ei/ele fac asociaţii libere legate de muzică. Între cântece, 
cere-le să îşi scrie gândurile sau impresiile din timpul audiției. Repetă acest proces 
pentru 4-5 cântece. Împarte-i în grupuri mici şi cere-le să lucreze cu impresiile notate. 
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Sugerăm moduri diferite: cere-le să îşi împărtăşească impresiile şi de ce anume s-au gândit 
la acele probleme, apoi să prezinte grupului aspectele comune principale; să îşi pună toate 
gândurile într-un desen/colaj comun al tuturor impresiilor lor pentru toate cântecele, o 
imagine care are un mesaj clar; ei/ele vor împărtăşi produsul final şi vor explica pe ce se 
bazează. Dupa partea de împărtăşire, poţi continua cu o discuţie pe subiectul respectiv.
• Dacă lucrezi cu un grup mai muzical, cântăreți amatori, creatori de muzică nouă, care 

cunosc multă muzică şi urmează tendințe, etc. (poţi experimenta cu orice alt grup), sugerăm 
următorul exemplu de a utiliza muzica. În grupuri de 4-5 oameni, cere-le să aleagă cel mai 
popular cântec în spaţiul public în acest moment (radio, evenimente, festivaluri, etc.) şi 
cere-le să rescrie versurile acelui cântec într-un mod ce trimite un mesaj captivant legat de 
subiectul sesiunii. Poţi alege dinainte melodii şi să dai titluri aleatorii grupurilor sau acelaşi 
cântec tuturor grupurilor. Dacă acel cântec este într-un program karaoke sau melodia este 
disponibilă fără versuri, cere-le să interpreteze acea versiune noua a cantecului. Dacă nu, 
pot rosti versurile şi apoi aveţi o discuţie despre felul în care au ajuns la acel mesaj, cum îl 
percep celelalte grupuri, urmată de o discuţie mai generală pe subiect şi/ sau moduri de a 
motiva oamenii să se implice mai mult.

• Poţi aborda cântece populare dintr-o perspectivă critică. Poţi alege cântece sau 
videoclipuri contemporane sau din orice perioadă, care sunt controversate, privind diferite 
probleme pe care vrei să le discuţi în sesiune: cultura violului, sexism, imigrare, homofobie, 
rasism, violenţă, droguri, discursul instigator la ură, pornografia sărăciei, religie, tipuri 
constituționale, etc. pot fi cântece/videoclipuri care au fost interzise în diverse țări de-a lungul 
istoriei. Poţi crea o selecţie şi cere grupurilor mici să analizeze conținutul printr-o serie de 
întrebări specifice. Vor prezenta rezultatele în grupul mare, apoi va avea loc o discuţie mai 
amplă în grupul mare despre natura problematică a unui asemenea material, impactul sau 
influenţa acestuia asupra societății şi care este sau ar putea fi rolul/ responsabilitatea lor. 
Discuția de debrief poate urma alte căi de a explora şi lucra critic cu acest tip de conținut. 
E nevoie să ai întrebările pregătite pentru a-i/a-le provoca pe participanţi/participante în 
timpul acestor conversații, dacă e necesar.

 
 

Sfaturi pentru a lucra cu această metodă

• O sesiune reușită în care utilizezi muzica este condiţionată de existenţa suportului tehnic de 
încredere: conexiune la internet, boxe şi proiectare (dacă e nevoie). Poţi avea rezultate şi într-o 
situaţie tehnică mai puţin fericită, dar noi te sfătuim să eviți o asemenea situaţie şi să organizezi 
aceste sesiuni când ai parte de toate condiţiile, pentru un impact mai mare.

• În ceea ce priveşte muzica discutabilă, controversată, există diverse organizaţii şi site-uri care 
propun propriile liste, sugestii de asemenea produse, conform unor criterii variate, şi te poţi 
inspira astfel pentru alegerile tale. Munca lor este uşor disponibilă printr-o căutare online. 
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Imaginaţia

Poate că induce un pic în eroare să numim o metodă sau categorie de metode 
„Imaginaţie”, căci participanţii/participantele îşi folosesc imaginaţia şi în alte tipuri de 
metode. Ce vrem să spunem cu această denumire, de fapt, este că un aspect principal 

al metodei este imaginaţia participanţilor și a participatelor; tot materialul sau conținutul 
sesiunilor va lua naștere din imaginaţia lor. 

Ar putea exista confuzie, confundând imaginaţia, aşa cum este utilizată în 
cadrul acestei metode, cu creativitatea, dar sarcina principală dată participanţilor 
este să îşi imagineze ceva, nu să creeze ceva. Sarcinile creative sunt foarte specifice 
în ceea ce priveşte rezultatul: un desen ce reprezintă un anumit aspect, 
o piesă de teatru pe un anumit subiect, utilizarea alternativă a unui obiect, etc.

 Produsul/ rezultatul final solicitat în sarcină este realizat pe baza unui proces creativ. 
Nu avem vreo influenţă asupra procesului; doar ne asiguram că ei ajung la rezultatul final 

dorit. Metodele imaginative nu au un rezultat anume în minte, 
procesul imaginativ poate duce la orice rezultat, aşadar noi ghidăm procesul 

imaginativ iar aceștia/acestea pot alege orice direcţie. 

Imaginaţia 
ghidată

Privire generală asupra metodei:

Participanţii tin ochii închişi, stând într-o poziţie confortabilă, în timp ce facilitatorul 
narează o povestire, fie citind, fie liber, poate chiar improvizând pe moment. Prin povestirea 
sa, participanţii sunt ghidați într-o călătorie mentală: de exemplu, în trecut, în anumite 
momente cheie ale vieţii lor, pentru a-şi aminti, a se reconecta cu acestea, sau în viitor, 
pentru a-şi imagina un soi de realitate legat de cele spuse de facilitator. De obicei, pe fundal 
se aude muzica pentru a relaxa grupul şi pentru a sprijini procesul imaginativ. Rezultatele 
imaginaţiei lor pot fi folosite în moduri diferite de către facilitator/facilitatoare.

Sugestii pentru sesiuni de educaţie globală:

• Pregătește un material scris care îi va ghida într-o călătorie în trecut, spre cele mai importante 
momente, care au avut un rol decisiv pentru ceea ce sunt ei/ele azi, în interesul lor de a face ceva 
bun pentru societate, de a se reconecta cu momentele majore care i-au hotărât să devin mai 
activi/e.
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• Materialul pregătit poate fi o proiectare în viitor. Poţi include un moment de început, în prezent, 
o privire de ansamblu a situaţiei de acum, ca apoi să sară într-un moment ulterior în timp, în care 
participanţii/participantele îşi imaginează cum vor sta lucrurile legat de subiectele menţionate de 
tine. Poate fi despre ei/ele şi ce fel de persoane vor fi în 6 luni/ 1 an legat de subiectele discutate 
(vezi mai jos exemplul unui text utilizat pentru un plan de acţiune pe Cetăţenie Globală  de 6 luni 
cu persoane începătoare în educaţie globală); poate fi despre viitorul lumii în general sau despre un 
anumit loc (oraș/ţară/continent al lor) şi cum va arăta acesta în viitor (pe baza criteriilor menţionate 
în material); poate fi despre o situaţie, problemă specifică, iar tu ceri grupului să îşi imagineze un 
context fără acea problemă şi apoi să îşi imagineze paşii prin care se ajunge acolo (De exemplu, 
în materialul tău , începe prin a le reaminti de abuzuri ale drepturilor omului din jurul lumii, apoi 
cere-le să îşi imagineze o lume în care nu există abuzuri ale drepturilor omului, cum ar arăta aceasta, 
apoi pasul ultim al călătoriei este să le ceri să îşi imagineze căi, moduri de a ajunge de aici, din acest 
moment, la acea lume fără încălcări ale drepturilor omului). Ca alternativă, poţi să le ceri pur şi 
simplu să îşi imagineze o lume fără problema respectivă şi apoi să continue în grupurile mici, să 
împărtăşească ce şi-au imaginat, împreună să se gândească la soluţii/ căi de a ajunge de la acest 
moment aici, la acel moment acolo.

• Poţi centra procesul de ghidare pe întâlniri esențiale. Poţi călăuzii participanţii/participantele să îşi 
imagineze oameni pe care îi consideră responsabili sau care au putere în diferite probleme globale şi 
să îşi imagineze emoţiile, reacţiile şi conversațiile cu ei. Le poţi direcţiona imaginaţia şi spre anumite 
persoane (pe care le numești) şi să ghidezi imaginaţia acestora doar pentru partea de conversație cu 
aceste persoane.

• La finalizarea călătoriei mentale, poţi utiliza diferite opţiuni: să reflecteaze singuri/e la ce şi-au 
imaginat -notează, desenează, etc., apoi în perechi sau grupuri mici împărtăşesc şi au o sarcină 
comună. Se pot aduna în grupuri mici de la început, pot împărtăşi ce au vizualizat, pot identifica 
elemente comune, apoi împărtăşesc în grupul mare. În toate aceste cazuri, e nevoie ca tu să realizezi 
o discuţie de debrief structurată, care va atinge toate aspectele relevante legate de subiect.

 
Sfaturi pentru a lucra cu această metodă

• Ar trebui să pregăteşti un text în avans, mai ales dacă nu ai mai lucrat cu această metodă şi nu îţi 
este foarte confortabil să improvizezi acest tip de material; vei fi mai relaxat/ă citindu-l, ceea ce va 
contribui la crearea unei atmosfere relaxate, ajutându-i/le să aibă un proces imaginativ mai bogat.

• Materialul nu ar trebui să depașească o pagina A4 (tiparită), cel mult două, pentru cazuri 
excepţionale, deoarece călătoria ghidată în sine nu ar trebui să dureze mai mult de 10-15 minute.

• Prima parte a textului ar trebui să stabilească atmosfera, relaxând grupul şi pregătind 
participanţii pentru începerea călătoriei imaginate. Nu ar trebui să sări la punctele principale ale 
călătoriei; e nevoie să avansezi lent, pas cu pas, căci  fiecare parte contribuie şi pregătește persoana 
pentru partea următoare.

• Acordă timp când ghidezi, ia pauze lungi după ce pui întrebări imaginative. Nu pune prea 
multe întrebări la rând decât dacă se referă la exact acelaşi lucru. În exemplul de mai jos, pauzele 
nu sunt menţionate, dar după fiecare set de întrebări e nevoie să lași o pauză suficient de lungă 
chiar să îşi imagineze lucruri. Dacă nu faci asta, exerciţiul va eșua căci  oamenii nu vor avea mult 
material cu care să lucreze, ar trebui să îţi imaginezi tu însuţi sarcina, să vizualizezi întrebările şi 
să încerci să îţi imaginezi răspunsul pentru fiecare dintre ele, în felul acesta poţi avea o estimare a 
timpului necesar şi a lungimii pauzelor.
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• Dacă doreşti să foloseşti muzică în fundal, încearcă să alegi muzică relaxantă, nu încărcată 
emoţional, pentru a nu influenţa produsele imaginaţiei lor.

• De la bun început, invită să păstreze liniștea şi să nu aibă reacţii sau comentarii verbale (nici 
să nu râdă) la ceea ce spui în timpul exerciţiului. Dacă cineva chiar nu poate/ nu dorește să se 
concentreze şi deranjează procesul, roagă persoana să iasă din sală timp de 10 minute şi să revină 
pentru partea a doua a sesiunii. 

Exemplu de Imaginaţie Ghidată 
(a fost utilizat pentru un plan de acţiune de 6 luni pentru 

începători/începtătore în educaţie globală)

*disponibil pentru descărcare în versiunea ce poate 
fi editată la acest link: https://goo.gl/hmXjo8

NB1- acest text a fost utilizat cu un grup într-un proces pe termen lung, face referire la momente când 
grupul a avut diferite experienţe împreună.
NB2- după activitatea de imaginaţie ghidată, au avut o sarcină individuală, urmată de discuţii în grupuri 
din aceeaşi ţară, apoi împărtăşirea în grupul mare.

Încearcă să te relaxezi, să te concentrezi asupra ta în acest moment, şi lasă deoparte orice 
gânduri, emoţii, ce te-ar putea scoate din acest moment. Imaginează-ți că eşti afără, în natură, 
este cald, cerul este senin, soarele te încălzește iar tu încerci să te conectezi cât mai mult la 
natură. Doresc să te invit într-o călătorie în trecut.

Întoarce-te la momentul în care ne-am întâlnit în ……. şi am reflectat împreună şi vorbit 
despre subiecte importante din vieţile noastre: v-ați privit obiectele şi etichetele lor, aţi făcut 
exerciţiul cu sfoara, cu atâtea interconexiuni şi interdependenţe, aţi explorat lanțul de 
producere a cafelei şi cât primește fiecare actor, am urmărit Atelierul lui Mos Crăciun şi am 
reflectat asupra condiţiilor de muncă, am căutat diferite companii şi practicile lor, v-ați jucat 
Viața în comunitățile noastre cu diferite boabe, v-ati măsurat amprenta eco şi aţi reflectat la 
Ziua Suprasolicițării Pământului şi apa invizibilă. 
Amintește-ți când am vorbit despre ce este un cetăţean/ă global/ă şi ce competenţe ar trebui să 
aibă, iar tu ți-ai făcut un plan pentru a deveni un/o cetăţean/ă mai bun/ă în următoarele 6 
luni.
Cum te simţeai atunci? Ce rol şi responsabilitate simţeai că ai în această lume complexă în 
care trăim? Îţi aminteşti momentul în care ai decis să faci ceva în privinţa unora dintre aceste 
probleme? Ce te-a influenţat să decizi să faci ceva?

Te-ai intors acasă şi ai revenit la acea realitate. Ce s-a întâmplat?
Ce ai făcut? Când ai început să schimbi modul în care îţi trăieşti viaţa? Care a fost prima 
schimbare majoră pe care ai făcut-o? 
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Cât de uşor a fost pentru tine? 
Ce s-a întâmplat apoi? Ai continuat cu alte acţiuni /schimbări – care au fost acestea? Cum s-a 
schimbat viaţa ta după ce ai început să faci toate aceste lucruri? 

Ce au crezut oamenii din jurul tău ? Tu ce ai crezut?
 
Care au fost momentele majore în viaţa ta după ce ai început să faci schimbări? Cum a fost? A 
fost uşor sau greu? Ce anume a făcut să fie greu?
Cât de adesea reflectezi la motivul central pentru careai început să faci ceva?

Am explorat problemele, actorii şi acţiunile globale şi ce anume noi, ca cetăţeni/e globali/e, 
putem face, dar şi ca educatori globali/educatoare globale. În ultima lună a trebuit să îi 
încurajezi şi pe alții/altele să reflecteze în ce măsură sunt au competențe de cetățenie globală. A 
trebuit să fii educator/oareglobal/ă!

Aminteste-ți acum, care au fost oamenii la care ți-ai dorit să ajungi?
De ce ei/ele şi nu alți/altelei? Ai ajuns la cine doreai? Care au fost principalele dificultăţi cu care 
te-ai confruntat ca educator globalsau educatoare globală?

Cum te-ai simţit  în comparație cu a fi cetăţean/ă global/ă?

Apoi, ne reîntâlnim în…. iar tu priveşti inapoi la ultimele 6 luni şi ce au însemnat pentru tine, 
la cele mai importante momente pentru tine în această perioada. Ai aprofundat o varietate de 
subiecte şi probleme…… (exemple) 
 
O călătorie de 6 luni plină până acum! Unde ai vrea să mergi mai departe? Imaginează-te 
pe tine însuţi/însăți în viitor, 6 luni mai tarziu!

Ce fel de cetăţean/ă global/ă eşti? Ce este diferit în modul în care îţi trăieşti viaţa?
Ce faci?
Care sunt lucrurile pe care continui să le faci şi care sunt lucrurile noi?
Cum te simţi?
Cum şi despre ce vorbeşti cu alți oameni? Ce este cu adevărat important pentru tine ca 
cetăţean/ă global/ă?
Imaginează-te pe tine însuţi/însăți peste 6 luni, în viitor, ca fiind un/o educator/oare 
global/ă  încrezător/oare şi convins/ă!
Deja ai ținut câteva ateliere şi cursuri pentru diferite grupuri şi doreşti să faci mai mult!
Ce subiecte ai abordat deja în atelierele tale? Cu câte grupuri/câți oameni ai lucrat deja? Unde 
şi cât de des?
Cum este viaţa ta ca educator/oare global/ă? Cum te simţi privindu-te pe tine cel/cea de peste 
6 luni?

Captează aceste emoţii şi imagini în minte şi suflet şi când eşti pregătit/ă deschide ochii şi 
întoarce-te aici şi acum!
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Propoziţii/ fraze
 incomplete

Privire de ansamblu asupra metodei: 

Participanţii/Participantele primesc, individual sau în grup, un set de propoziţii care sunt 
incomplete şi pe care trebuie să le completeze. Fie termină propoziţia, fie continuă propoziţia 
iniţială. Pot primi şi începutul unei fraze, pe care ei/ele o continuă cum îşi doresc. Materialul 
furnizat (set de propoziţii sau paragraf) poate include deja stimuli legati de subiect sau aceştia 
pot fi menţionați în cadrul sesiunii. Participanţii/Participantele vor împărtăşi ceea ce au scris 
(întâi în grupuri mici, dacă au lucrat individual), apoi în grupul mare, iar completările lor 
vor face subiectul discuţiei de debrief.

Sugestii pentru sesiuni de educaţie globală:

• Pregăteşti în avans un paragraf ce oferă context, aşa cum este mai relevant pentru subiectul cu 
care doreşti să lucrezi: cine sunt oamenii implicați (nume şi profil), locul, dacă e necesar, care 
este situaţia, poate incluzi câteva detalii despre conflict, problemă sau dilemă şi te opreşti (vezi 
exemple mai jos). Oferă acelaşi material unor grupuri diferite şi cere-le să continue povestea cum 
doresc ei. Trebuie să îşi imagineze ce urmează. Nu sunt necesare alte instrucțiuni – ei/ele decid 
cât de mult să scrie şi unde să se oprească. Poţi de asemenea să le dai sarcina individuală, apoi 
în grupuri mici să decidă asupra unei poveşti împreună, cea asupra căreia cad de acord cei mai 
mulţi/cele mai multe, pot combina materiale pentru a forma o poveste, etc. Ulterior, fiecare grup 
îşi va prezenta continuarea, va explica de ce şi-au imaginat astfel şi va avea loc discuţia de debrief.  

Exemplul 1: X şi Y se trezeau în fiecare zi şi vedeau plastic peste tot în orașul lor. Oamenii aproape 
trăiau în plastic. Tot ceea ce foloseau, cumpărau, purtau, mâncau chiar, era din plastic. X şi Y erau foarte 
tulburați/te, mai ales când pentru cei/cele din jur părea natural, normal, nu era nicio problemă în felul în 
care decurgeau lucrurile. Într-o zi, X ……

Exemplul 2: Data summit-ului se apropia. Preşedintele/Președinta Chinei şi preşedintele/președinta SUA 
aveau în plan să aibă o întâlnire secretă înainte de summit. Preşedintele/Președinta ţării tale a aflat 
despre această întâlnire şi scopurile sale suspicioase. Ce a făcut el/ea apoi a surprins întreaga lume şi a 
schimbat tot. El/Ea…..

• Le dai titlul unui articol de ziar din viitor – peste 20 de ani (sau alt interval – 10 ani, 50 de ani, 
100 de ani, etc.). Exemple: Lumea noastră susținută 100% de energie regenerabilă! „Refugiat/ă” 
nu mai apare în dicționarele moderne! Al treilea război mondial încă ne afectează vieţile! Ceea 
ce vedem acum e legat de ceva ce s-ar fi putut întâmpla în 2017! Titlul poate fi negativ, pozitiv, 
vag şi suficient de incitant încât să provoace un proces imaginativ. Cere-le să îşi imagineze în 
grupuri mici ce articol s-ar putea afla sub acel titlu şi să îl scrie. Prezintă articolul grupului mare şi 
continuați discuţia despre conținut, apoi debrief de ansamblu legat de subiectul sesiunii.

• Oferă fiecărei persoane o fișă cu un set de propoziţii incomplete (vezi exemple mai jos). Toate 
propoziţiile ar trebui să se concentreze asupra unui subiect anume cu care lucrezi în acea sesiune. 



141  

Setul de propoziţii poate fi scris pe tablă iar participanţii/participantele îşi folosesc propria hârtie 
pentru a efectua sarcina. E nevoie să completeze propoziţiile (adăugând cel puţin un cuvânt), să discute 
răspunsurile în perechi, apoi să analizeze răspunsurile în grupul mare, precum şi motivele lor, după care 
are loc discuţia de debrief. 

Exemple de propoziţii incomplete pe diferite probleme globale (să te inspire)
Schimbarea climatică va…………………………..……………………………
ONU ar trebui ………………………………….…………………………….
Cel mai bun lucru pe care îl poate face o corporaţie este ………………………
Irosirea de alimente va înceta doar dacă …………………………………………
Dacă extratereștrii ar invada planeta noastră, ar …..……………………………..
Oamenii vor înţelege gravitatea încălzirii globale dacă …………………………
Dacă aș fi jurnalist/ă aș.…………………………………………………………
Dacă aș putea schimba 3 lucruri pe lume aș …………………………………….
Lumea va fi un loc mai bun fără………………………………………………
De acum în 20 de ani vom regreta faptul că acum ……………………………..
Dacă aș putea stabili o lege universală as………………………………………..
Dacă aș putea schimba ceva în gândirea oamenilor aș………………………….
Voi aduce…………. înapoi în viaţă deoarece …………………………………
Lumea aceasta va fi/ era o lume mai bună în anul ….pentru că…………………
Familia mea va fi un consumator mai responsabil dacă………………………….

Poveşti imaginate   

Sugestii pentru sesiuni de educaţie globală

• Plasați o gramadă de obiecte aleatorii pe podea, obiecte pe care oamenii le folosesc în viaţa de zi 
cu zi – cosmetice, haine, încălțăminte, jucării, dispozitive electronice, alimente, băuturi, tutun, 
etc. Participanţii/Participantele aleg un obiect, fie individual, fie pentru tot grupul, în funcţie de 
durata de timp pe care o ai la dispoziţie pentru sesiune. Sarcina va fi ca ei/ele să îşi imagineze 
călătoria produsului, din momentul producerii sale până când a ajuns în mâinile lor. Cere-le să se 
gândească la toate posibilele momente importante ale unei astfel de călătorii.

• Poţi utiliza o asemenea sarcină în moduri diferite pentru a aborda aspecte diverse ale unui anumit 
produs sau ale unei anumite teme. De exemplu, poţi clarifica etapele lanțului de producție în 
întreaga lume şi poţi adăuga exemple pentru fiecare obiect cu care au lucrat ei/ele. Poţi vorbi direct 
cu grupurile pe baza poveştii lor, menţionând aspecte interdisciplinare ale călătoriei propuse de 
ei/ele, cum ar fi: poluare, drepturile omului, drepturile copilului, degradarea solului, sărăcie, 
supraconsum, dominație corporatistă, puterea consumatorului/consumatoarei şi conexiunea cu 
realitatea.

• Ca alternativă, poţi cere grupurilor să prezinte povestea produsului lor sub forma unei schițe de 
teatru. 

• Le poţi cere participanţilor/participantelor să îşi imagineze viaţa unei persoane care a fost 
responsabilă pentru crearea unui anumit produs (în funcţie de produs, poate fi un fermier, o 
persoană care lucrează într-o fabrică, etc.), o clădire, un parc, o înţelegere, agenda politică, o lege, 
o decizie, etc. şi foloseşte rezultatul ca bază a unei discuţii pe acel subiect.
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Do It Yourself 

În această categorie de metode sau, mai bine zis, acest tip de sesiuni, pe care le poţi 
organiza în programele tale de educaţie globală, includem toate activităţile practice în 
care participanţii/participantele, creează, construiesc, modifică, repară obiecte singuri/e, 

cu ajutorul unor demonstarții din partea facilitatorului/facilitatoarei sau a unor videoclipuri 
instructive. Ne referim la un fel de muncă practică exclusivă, urmat bineînţeles de discuţii 
de debrief.

 “Do it yourself- (DIY)” reprezintă ideea că există numeroase produse/ 
servicii pe care nu e nevoie să le achiziționezi, pe care le poţi realiza chiar tu. 
Vorbim aici despre o varietate de lucruri, de exemplu: produse de igienă personală 
şi de curațare, cosmetice, recipiente, caiete, vase pentru compostare, grădini de 
legume, bijuterii, haine, genți, mâncare conservată, băuturi (sucuri sau alcoolice), 
obiecte de artă, mobilă, etc. 

  În contextul educaţiei globale, acest tip de sesiune are ca obiectiv 
să reducă dependența participanţilor/participantelor de produse fabricate de 

corporaţii, bazate pe ambalare din plastic, care irosesc mult în ceea 
ce priveşte producția şi transportul, etc.; în general, să aibă un stil de viaţă 

mai apropiat de „zero deșeuri”, ceea ce este o competenţă 
la care un/o cetăţean/ă global/ă aspiră. 

 

Conceptul DIY este tot mai popular; multe videoclipuri sunt publicate 
şi circulă pe rețele de socializare, cu idei simple şi sfaturi. Totuși, mulţi 
oameni ezită să încerce singuri diferite activităţi sau, din diverse motive,
li se pare dificil să urmeze instrucțiunile. Se pare că ai nevoie de un nivel 
înalt de hotărâre şi motivare pentru a face ceva singur. Opinia puternică 
din spatele organizării de ateliere DIY este aceea că, dacă oamenii fac unele 
lucruri într-un context organizat, cu indicații simple şi materiale, șansele 
ca ei/ele să se simtă motivaţi/motivate şi încurajați/încurajate cresc simţitor. 
În acelaşi timp, ei/ele pot folosi produsele pe care le-au făcut de mâna lor 
şi măcar acel produs devine o prezenţă obişnuită în viaţa lor, va contribui 
la viaţa lor de cetăţean/ă global/ă.
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Exemple de utilizare a acestei metode în ateliere de educaţie globală:

• Începi cu un exerciţiu de gândire în grupuri mici, asupra alternativelor pe care oamenii 
le au pentru diferite produse pe care le folosesc acasă, alternative care nu dăunează 
planetei. După ce s-au propus mai multe sugestii, verifică dacă e cineva care deja 
realizează unele dintre aceste produse, în loc să le cumpere. Cere-le să îşi împărtăşească 
exemplele şi motivele, apoi sugerează întregului grup să încerce să realizeze un anumit 
produs. Ar trebui să ai suficiente materiale pregătite, cu care să lucreze grupurile mici. 
Cu instrucțiunile tale, pas cu pas, ar trebui să creeze acel obiect. Apoi, e nevoie de o 
discuţie de debrief pentru întregul proces, despre cât de uşor sau greu a fost, ce şi cum 
pot transfera în vieţile lor. Ca alternativă, dacă îţi pare mai potrivit, poţi începe cu o 
demonstratție practică, apoi exerciţiul de gândire şi împărtăşirea de idei şi sfaturi şi 
dezvoltarea unui plan de acţiune personal.

• Poţi cere grupurilor să urmărească un videoclip instructiv pentru un anumit 
produs, să încerce şi ei/ele cu materialele date, apoi demonstrezi din nou întregului 
grup şi îi înveţi pe toţi cum să procedeze.

Sfaturi pentru organizarea/lucrul cu conceptul DIY 

• Realizează tu însuţi/însăți obiectul respectiv de câteva ori, înainte să îl încerci cu cei/cele care 
participă. În mod ideal, ar trebui să şi foloseşti obiectul o vreme, ca să poţi răspunde întrebărilor 
lor pe baza propriei tale experienţe. Dacă nu ai practicat DIY îndeajuns, nu organiza asemenea 
ateliere. Credibilitatea ta va fi scazută dacă doreşti să motivezi oamenii într-o privinţă în care nici 
tu nu ai reușit încă.

• Pentru propria ta practică şi pregătire, caută videoclipuri instructive, poveşti ale unor 
persoane care deja realizează aceste produse şi găsește de asemenea oameni în comunitatea 
ta care fac şi ei propriile lucruri. Unele videoclipuri, dacă sunt realizate în alt context decât al 
tău , pot utiliza materiale sau dispozitive care nu se găsesc în ţara ta şi ar trebui să cauți, să afli 
alternative şi moduri de a replica procesele în mediul tău .

• Începe cu produse pe care le utilizează absolut toată lumea şi care şi contribuie mult la poluare 
şi deseuri de plastic: cosmetice, produse casnice de curățare, genți, băuturi (sucuri şi băuturi 
alcoolice – dacă e adecvat), alimente (batoane de cereale, produse conservate, etc.).

• Evită produsele care necesită multe materiale, care sunt complicate şi mai ales care necesită 
produse noi pentru a le realiza. Utilizează doar resturi de materiale sau care sunt deja de reutilizat/
reciclat. De exemplu: nu cumpăra materiale textile noi pentru a face sacoșe de cumpărături, pot 
fi realizate şi din haine vechi. Evaluează critic materialele necesare pentru un atelier de grup şi 
implicațiile pentru sustenabilitate – sub nicio formă nu ar trebui să creezi şi mai multe deșeuri cu 
o asemenea sesiune.

• Evaluează adecvat locaţia şi posibilitățile acesteia în ceea ce priveşte ce poţi şi ce nu poţi face; 
diferite produse alimentare şi băuturi necesită adesea o sursă de foc şi un număr de oale de diferite 
mărimi. Materialele de care ai nevoie pentru participanţi/participante trebuie să fie în cantitate 
suficientă, dar şi achiziționate din surse locale, în ambalaj corespunzător.   



144 



145  

Crearea propriilor tale activităţi 
de educaţie globală

Câteodată poţi pierde ore întregi şi te poţi încărca de stres şi frustrare deoarece pur şi 
simplu nu reuşeşti să găseşti activitatea potrivită pentru ceea ce doreşti să faci şi poate 
nici nu este una – trebuie să o creezi tu de la zero. Nu este pe cât de dificil ai putea 

crede, presupunând că te gândeşti că e extrem dificil, iar dacă este oarecum dificil, atunci 
este potrivită pentru alți oameni (care au mai multă experienţă, sunt mai pricepuți/pricepute, mai 
bine pregătiţi/pregătite, etc.) şi nu pentru tine.

Nu spunem nici că este uşor, ca orice altceva am discutat în acest manual, 
necesită timp, conceentrare, dedicare, exersare şi reflectare, dar este realizabil.

Mai jos găseşti procesul folosit de noi în lucrul cu diverse grupuri de facilitatori/
facilitatoare de educaţie globală, ei înşişi/ele însele la început de drum în acest 

domeniu. Au lucrat în grupuri mici pentru a crea activităţi de educaţie globală. 
Puterea grupului într-un proces creativ este importantă, aşadar te sfătuim să 

efectuezi activitatea împreună cu cel puţin o altă persoană. Nu este recomandabil 
un grup mai mare de 5 persoane, poate fi un proces mai puţin constructiv astfel.

 
Ce trebuie să faci pentru început este ca tu sau altă persoană 
(a doua opţiune e mult mai bună) să strângeți ce materiale găsiți în jur:
hârtii de toate mărimile şi culorile, jucării şi orice alte obiecte, sfoară, 
elastice de cauciuc, foarfece, capsatoare, pahare, sticle, ambalaje, 
materiale naturale (cum ar fi frunze, crenguțe – care au căzut deja), 
cartonașe de tot felul din orice jocuri pe care le aveţi, zaruri, pungi de plastic, 
diferite produse reciclabile, cutii de toate mărimile şi din toate materialele, 
ziare, cărți, etc., poate fi chiar orice de la produse de papetărie la mâncare. 
Încearcă să nu verși sau să pătezi materialele între ele, ai grijă că lichidele 
şi alte materiale să fie bine închise în recipiente. 
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Este mai bine ca această „cutie” de materiale să fie stransă de altă persoană, 
astfel încât tu/echipa ta să nu filtrați deja mental materialele. 

Cutia iniţială ar trebui să fie cât mai diversă posibil 
pentru a stimula procesul mai tarziu. 

Am utilizat două opţiuni pentru această sarcină (care include cutia iniţială). 
Una este mai puţin structurată decât celalaltă. Alege orice opţiune doreşti 
pentru început, dar ar trebui să le încerci pe amandouă în momente 
diferite pentru a observa procesul şi a decide care e mai potrivită pentru tine.

 

Abordarea 
structurată!

Pașii sugerați pentru tine în acest proces sunt următorii:

1. Decide subiectul! – Pe ce problemă (probleme) din aria globală doreşti să se 
centreze activitatea? Alege un subiect cu care îţi e comod să lucrezi (ai un nivel minim de 
cunoștințe şi experienţă) care nu va necesita timp îndelungat din partea ta pentru pregătire. 
Pot fi subiecte pe care le-ai mai abordat în alte sesiuni sau ceva din propriul tău  context. Poţi 
verifica materialele din cutie – acestea te-ar putea inspira.

2.  Decide dimensiunea de învăţare din activitate! Ce doreşti să obții? Să informezi 
participanţii/participantele, să îi/le ajuți să conștientizeze, să lucreze cu atitudinile, doreşti să 
le oferi o experienţă emoţională, să stimulezi reflectare, să îi provoci, să îi/le stimulezi să facă 
schimbări, să dobândească o abilitate, etc. Încearcă să alegi o dimensiune, cel mult două.

3.  Gândește-te la metode ale educaţiei non-formale (jocuri de rol/ simulări/ lucru 
în echipă/ studii de caz/ dezbateri/ acvariul/ activităţi de teatru/ jocuri în aer liber/ jocuri 
educaţionale/ jocuri în general etc.). Vezi dacă oricare dintre aceste metode este adecvată 
pentru dimensiunea de învăţare pe care doreşti să o abordezi. În această etapă poţi avea în 
vedere să schimbi dimensiunea. Verifică şi materialele din cutie – pentru ce fel de metode 
sunt mai potrivite?
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4.  Începi să construieşti activitatea – pe baza obiectivelor tale de învăţare: Pas cu 
pas, ce se va întâmpla în timpul activităţii? Te poţi juca cu materialele, le încerci şi explorezi 
diferite abordări. Pregătește toate materalele necesare pentru livrare. Cât timp va dura?

5.  Pregăteşte întrebările pentru discuţiile de debrief!

6.  Pregăteşte-te să testezi activitatea cu grupul tău de participanţi/participante.

Opţiunea mai puţin 
structurată

1. Verifică materialele pe care le ai în cutie şi orice altceva mai găseşti în jur!

2. Începi să te gândeşti sau să faci asociaţii între materiale şi feluri în care pot fi 
folosite în activităţi de educaţie globală: “acesta poate fi folosit într-un joc de rol”; “acesta e 
bun pentru a discuta irosirea de alimente”….etc.

3. Colectează mai multe idei şi păstrează-le pe cele care par relevante şi care te atrag 
cel mai mult.

4. Apoi decide care va fi obiectivul (vor fi obiectivele) de învăţare specifice ale activităţii tale.

5. Construieşte activitatea pas cu pas, măsoară timpul şi pregăteşte-te pentru livrare. 

6. Pregăteşte un plan pentru debrief.

7. Fii gata să testezi activitatea cu grupul tău de participanţi/participante.
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Remarci Finale

Ca întotdeauna la finalul unui proiect sau al unei călătorii intense, avem emoţii 
contradictorii. În cazul acesta, alternează între: 

• Dorinţa profundă ca acest material să fie util pentru practicienii/practicienele din 
domeniu, să fie utilizat şi apreciat de mulţi facilitatori/facilitatoare

• Sentimentul apăsător că ar fi putut fi incluse mult mai multe, că poate ceva important a 
fost neglijat, că poate am oferit prea mult din unele şi prea puţin din altele. 

Aceste emoţii trec, dar manualul rămâne şi îl trimitem în lume cu o misiune mare. Ceea ce am inclus 
în acest manual, sperăm să te inspire ca educator/oare global/ă să îţi continui munca cu mai multă 
incredere, pasiune şi motivaţie, în efortul tău  de a schimba viitorul lumii! 

Fii critic/ă faţă de ceea ce faci, ce gândeşti şi cum îţi trăieşti viaţa, legat de ceea ce crezi 
şi exprimi. Fii critic/ă faţă de munca ta de educator/oare globală, faţă de rezultate 

şi nu lua nimic drept sigur. Încearcă să găseşti un echilibru între abordarea critică şi 
optimism şi ai incredere în schimbare. Nu te gândi niciodată că ştii sau ai făcut suficient, 

dar nu te simţii vinovat/ă dacă uneori pur şi simplu nu merge. 

Ne-ar plăcea mult să auzim de la tine, să aflăm impresiile şi rezultatele tale 
lucrând cu acest manual, aşadar te încurajăm cu căldura să ne dai feedback.

 
Dacă ai bune practici care ne-ar putea ajuta în munca noastră, 

te rugăm să ne împărtăşeşti!

Îţi dorim o călătorie minunată în munca ta de schimbare a lumii şi sperăm 
să ne întâlnim într-o bună zi în lumea în care dorim să trăim.

Andreea-Loredana Tudorache 
A.R.T. Fusion România 
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